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Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Zamestnanecký grantový program vyhlásila Nadácia SPP už po ôsmy krát. Cieľom tohto programu je
zvyšovanie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej skupiny SPP a podpora
verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase.
Zmyslom programu je umožniť zamestnancom - plynárom sprostredkovanie pomoci tam, kde si myslia, že
je pomoc potrebná a kde bude ich zásluhou dobre využitá.
Zamestnanecký grantový program mal v 8. kole 2 uzávierky - 7. decembra 2011 a 23. marca 2012.
Projekty bolo možné predkladať v rámci 2 kategórií - projekty charitatívneho charakteru, alebo projekty
verejnoprospešné.
Do kategórie verejnoprospešné patria projekty zamerané na zlepšenie prostredia, v ktorom zamestnanci
SPP žijú alebo trávia svoj voľný čas. Podporené verejnoprospešné projekty sa realizovali formou
dobrovoľníckej práce a ich zámerom bolo najmä zlepšiť kvalitu života miestnej komunity.
Podporené projekty boli zamerané na tieto typy verejnoprospešných aktivít:
 Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.)
 Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia, oprava historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu)
 Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
 Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného
času a na aktivity zbližujúce komunity
Verejnoprospešné projekty realizovali zamestnanci ako:
 ako neformálna skupina občanov
 v spolupráci s obcou
 v spolupráci s inou organizáciou alebo inštitúciou
Do kategórie charitatívne spadajú projekty, ktoré zamestnanci realizovali v spolupráci s neziskovou
organizáciou v prospech iných osôb. Projekt vypracuje organizácia a zamestnanec k nej napíše krátke
odporúčanie aj s popisom svojho vlastného dobrovoľníckeho vkladu.
Podporené projekty sa realizovali v týchto oblastiach:
 Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi
 Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
 Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra
 Športové a kultúrne aktivity len so sociálnym rozmerom
 Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
Spolu so zamestnancom, garantom projektu sa podporené projekty realizovali v spolupráci s:
 mimovládne organizácie
 materské školy a školy špeciálne alebo integrované školy
 miestne kluby, záujmové spolky a združenia, materské centrá
 obce
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Podmienky a ciele programu
Predkladateľ – zamestnanec sa musel priamo podieľať na samotnej realizácii projektu. Príspevok
predkladateľa mohol byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných dobrovoľníckych hodín alebo
mohol darovať svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií, výučbou), atď.
Aj v ôsmom ročníku sme sa zamerali na podporu SPOLUPRÁCE a POVZBUDENIE k aktivite aj tých, ktorí
ešte žiadny projekt nerealizovali. Zamestnanci mali možnosť zapojiť do realizácie projektu aj svojich
kolegov, presne podľa hesla „viac hláv viac rozumu, tak priložte ruku k dielu“. Oslovili kolegov, vytvorili
tímy. Podmienkou bolo zapojiť minimálne dvoch ďalších kolegov, teda tím mali tvoriť najmenej 3 ľudia.
Maximálna suma, ktorú mohli získať tímové projekty bola 2 000 €.
Naďalej ostala zamestnancom možnosť predložiť projekt aj individuálne, samostatne. Individuálne
projekty mohli získať podporu do 1 000 €.
Druhým a rovnako dôležitým cieľom ôsmeho ročníka programu bolo motivovať k aktivite najmä
zamestnancov, ktorí ešte nemali možnosť realizovať svoje nápady a projekty. Preto bolo zavedené
pravidlo „trikrát a dosť“. To znamenalo, že zamestnanci, ktorí už v zamestnaneckom grantovom programe
3x získali podporu, projekt predložiť mohli, no len v tom prípade, že do realizácie zapojili aj ďalších
kolegov (minimálne dvoch) a predložili tímový projekt.
Medializácia programu
Program bol medializovaný najmä na intranete SPP a v internom časopise Modrý plameň. Informácie
o programe a podporených projektoch boli priebežne uverejňované v rovnakých médiách.
Samotné aktivity boli väčšinou propagované realizátormi projektov v regionálnych médiách (rozhlas, TV,
printové médiá, webstránky spolupracujúcich organizácií). Jednou z foriem medializácie bolo aj
umiestnenie bannera Nadácie SPP priamo na mieste realizácie projektu.
Oblasti realizácie podporených aktivít
Do 8. kola programu bolo spolu predložených 140 projektov, ktoré žiadali o podporu v celkovej hodnote
217 403 €.
V oboch kolách bolo spolu podporených 63 projektov v celkovej sume 70 000 €. Celkovo sa vďaka
zamestnancom realizovalo 62 projektov v celkovej sume 69 200 €. Jeden projekt nebol zrealizovaný
a žiadateľ vrátil 1. splátku, ktorá mu bola poukázaná vo výške 720 €. Ostatné projekty boli zrealizované,
riadne zreportované a vyúčtované.
V tomto kole bolo viac predložených projektov v kategórii verejnoprospešných (90). Verejnoprospešných
projektov sa zrealizovalo 49 a charitatívne projekty získali podporu v 13 prípadoch.
Zamestnancov tiež motivovala možnosť získať vyššiu sumu, preto predložili viac tímových projektov ako
individuálnych. Podporu získalo 43 tímových projektov (jeden nebol zrealizovaný) a 20 individuálnych.
Najviac projektov si predložili zamestnanci SPP, a.s. (52), zamestnanci SPP-distribúcia, a.s. si predložili 46
projektov a zamestnanci Eustream podali 42 projektov. Podporených bolo 24 projektov zamestnancov
SPP, a.s, 23 projektov zamestnancov SPP-distribúcia, a.s. a 16 projektov zamestnancov Eustream, a.s.,
nezrealizovaný bol projekt zamestnanca SPP-distribúcia, a.s.
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Pomer počtov v kategórii charitatívne/verejnoprospešné projekty zobrazuje tabuľka a graf nižšie.

kategória
charitatívny
verejnoprospešný
spolu

počet predložených
projektov
50
90
140

počet podporených
projektov
13
50*
63*

podporená
suma
12 450 €
57 550 €
70 000 €

*Celkový počet podporených po vyúčtovaní je 62 v sume 69 800 €, nakoľko jednému podporenému
žiadateľovi sa projekt nepodarilo zrealizovať. Tento projekt bol predložený ako verejnoprospešný
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Prehľad tímových a individuálnych projektov zobrazuje tabuľka a graf nižšie.

kategória
individuálne
tímové
spolu

počet predložených počet podporených
projektov
projektov
46
20
94
43*
140
63*

podporená
suma
14 810 €
55 190 €
70 000 €

*Celkový počet podporených po vyúčtovaní je 62 v sume 69 800 €, nakoľko jednému podporenému
žiadateľovi sa projekt nepodarilo zrealizovať. Tento projekt bol predložený ako tímový
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Prehľad podaných a podporených projektov podľa zamestnania predkladateľov
počet predložených počet podporených podporená
kategória
projektov
projektov
suma
Eustream, a.ss
42
16
20 850 €
SPP - distribúcia, a.s.
46
23*
22 900 €
SPP, a.s.
52
24
26 250 €
spolu
140
63*
70 000 €
*Celkový počet podporených po vyúčtovaní je 62 v sume 69 800 €, nakoľko jednému podporenému
žiadateľovi sa projekt nepodarilo zrealizovať. Tento projekt bol z SPP-distribúcia, a.s.
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Prehľad podporených projektov podľa oblastí podpory:
Oblasť podpory
Rozvoj, podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónov Slovenska
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, centra...
Podpora regionálneho turizmu a zlepšenie informovanosti
Komunitné projekty
Podpora organizácií pracujúcich so znevýhodnenými
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Ochrana, obnova životného prostredia
spolu

počet podporených projektov
6
22*
4
20
7
2
2
63*

*Celkový počet podporených po vyúčtovaní je 62 v sume 69 800 €, nakoľko jednému podporenému
žiadateľovi sa projekt nepodarilo zrealizovať. Tento projekt bol zameraný na oblasť zlepšenia činnosti
miestneho klubu, spolku, škôlky, centra...

OBLASTI PODPORY
Rozvoj, podpora a zveľaďovanie obcí,
miest a regiónov Slovenska

3%

3%

10%

Zlepšenie činnosti miestneho klubu,
spolku, škôlky, centra...

12%

Podpora regionálneho turizmu a
zlepšenie informovanosti
Komunitné projekty

34%
Podpora organizácií pracujúcich so
znevýhodnenými

32%

6%

Športové a kultúrne aktivity so
sociálnym rozmerom
Ochrana, obnova životného prostredia

Viac ako štvrtinu projektov tvorili iniciatívy zamestnancov zamerané na zlepšenie činnosti školy, škôlky,
miestneho klubu alebo rôznych spolkov. Ďalšou štvrtinou z celkového počtu projektov boli projekty
komunitné, zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného času a na aktivity
zbližujúce komunity, v ktorých žijú.
Vyrovnaný počet projektov bolo podporených v oblastiach rozvoj a zveľadenie obcí a miest, podpora
turizmu a zlepšovanie informovanosti a podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím.
Najmenej projektov bolo podporených v oblastiach ochrana životného prostredia a športové a kultúrne
aktivity.
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Tabuľka zobrazuje prehľad predložených a podporených projektov v jednotlivých krajoch Slovenska:

kategória
banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský
spolu

počet predložených počet podporených podporená
projektov
projektov
suma
12
9
11 330 €
37
20
21 350 €
24
10
10 200 €
28
7
5 930 €
10
2
2 200 €
3
1
1 000 €
20
10*
13 790 €
6
4
4 200 €
140
63*
70 000 €

úspešnosť
predkladateľov
75%
54%
42%
25%
20%
33%
50%
67%

*Celkový počet podporených po vyúčtovaní je 62 v sume 69 800 €, nakoľko jednému podporenému
žiadateľovi sa projekt nepodarilo zrealizovať. Predkladateľ projektu je z trnavského kraja.

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
PODĽA
KRAJOV
6%
16%

20%

1%
3%
31%
8%

15%

banskobystrický

bratislavský

košický

nitriansky

prešovský

trenčiansky

trnavský

žilinský

Najviac predložených projektov ((18) a teda aj najviac podporených projektov bolo v meste Bratislave (9).
Aktívni boli aj zamestnanci z Dunajskej Lužnej, Košíc, Malženíc, Senice, Zvolena, Žiaru nad Hronom a Žiliny,
kde boli podporené po 2 projekty.
Najviac predložených projektov bolo v z bratislavského kraja (37), podporených bolo 20 projektov.
V nitrianskom a košickom kraji bolo predložených 28 a 24 projektov, podporených bolo 10 a 7.
Najväčšiu úspešnosť mali predkladatelia v banskobystrickom kraji, kde bolo podporených až 75%
z predložených projektov.
Najmenej projektov bolo predložených v trenčianskom kraji (3), kde bolo aj najmenej podporených
projektov – 1. Najmenej úspešní boli predkladatelia v prešovskom kraji, kde boli podporené len 2 z celkovo
predložených 10 projektov (20%).
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Proces posudzovania projektov
Projekty posudzovala komisia v zložení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erika Vodičková, Eustream, a.s.
Jana Kollárová, SPP-distribúcia, a.s.
Jenka Zemanová, SPP, a.s.
Ivana Brezinská, OZ Petržalské ihriská
Monika Lacková, Centrum pre filantropiu
Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu

Keďže projekty sa predkladali v dvoch termínoch, ich posudzovanie prebehlo v dvoch kolách.
V prvom kole s uzávierkou 7. 11. 2011 bolo predlžených 56 projektov, v celkovej sume 89 274 € (18
individuálnych projektov a 38 tímových projektov).
zamestnanci SPP, a.s.
zamestnanci SPP-distribúcia, a.s.
zamestnanci Eustream, a.s.
Spolu:

22 predložených žiadostí
18 predložených žiadostí
16 predložených žiadostí
56 žiadostí

Celková suma určená na prerozdelenie v prvom kole bola 35 000 €. Tá bola pomerne rozdelená medzi 3
skupiny zamestnancov podľa počtu predložených žiadostí.
Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 28 projektov a prerozdeliť tak sumu 35 000 €.
zamestnanci
podporené projekty suma
SPP, a.s.
12
13 750 €
SPP-distribúcia, a.s.
10
11 250 €
Eustream, a.s.
6
10 000 €
Spolu:
28 projektov
35 000 €
V druhom kole s uzávierkou 21. 3. 2012 bolo zamestnancami SPP predložených spolu 84 projektov,
v celkovej sume 133 474 € (29 individuálnych projektov a 55 tímových projektov).
zamestnanci SPP
zamestnanci SPP-distribúcia
zamestnanci Eustream
Spolu:

30 predložených žiadostí
28 predložených žiadostí
26 predložených žiadostí
84 žiadostí

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole bola 35 000 €. Tá bola pomerne rozdelená medzi 3
skupiny zamestnancov podľa počtu predložených žiadostí.
Hodnotiaca komisia navrhla podporiť 35 projektov a prerozdeliť tak sumu 35 000 €.
zamestnanci
podporené projekty suma
SPP
12
12 500 €
SPP-distribúcia
13
11 650 €
Eustream
10
10 850 €
Spolu:
35 projektov
35 000 €
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Vyhodnotenie podporených projektov
Zamestnanci SPP pomáhali
Aj v roku 2012 bola Nadácia SPP partnerom Dní
dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré každoročne
organizuje OZ C.A.R.D.O.
V sobotu 22. septembra 2012 sme sa
so zamestnancami SPP stretli v Zoologickej záhrade
v Bratislave, kde pomáhali skrášliť prostredie ZOO.
“Teší ma, že Dni dobrovoľníctva už majú svoje pevné
miesto v kalendároch zamestnancov SPP aj SPP Distribúcia. Už po piaty krát sa zišla skupinka
aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí voľnú sobotu
strávili s kefami a štetcami v rukách, aby skrášlili
prostredie zvieratám v bratislavskej ZOO. Nemuseli,
ale chceli a to sa cení. Keď sme v Nadácii tento rok
plánovali kam pôjdeme pomáhať napadlo nás spojiť
príjemné s užitočným a to sa aj vďaka hojnej účasti
dobrovoľníkov podarilo. Bratislavská ZOO sa našej
iniciatíve veľmi potešila, keďže údržba veľkého areálu
je náročná a pomocné ruky sa vždy zídu. Spoločne sme
odpracovali viac ako 240 hodín a pár zamestnancov
ZOO tak mohlo mať voľnú aspoň jednu sobotu. Radosť
z našej práce mali určite aj medvede, dikobrazy, nosorožce, zebry a žirafy, psíky medvedíkovité ale najmä
paviány, ktoré nás odtiaľ ani nechceli pustiť . Za Nadáciu SPP sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným
za príjemne strávenú sobotu a teším sa na ďalšie dobrovoľnícke výzvy.“
(Monika Lacková, programová manažérka Nadácie SPP, Modrý plameň október 2012 )
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Reakcie zamestnancov, poďakovania:
Ing. Miloš Geľo – projekt: Rozšírenie „Cyklistického chodníka ikon“
Zásluhou zamestnanca SPP, a.s. Ing. Miloša Geľa bol rozšírený
„Cyklistický chodník ikon“ a v súčasnosti prepája namiesto
pôvodných 4 všetkých 9 chrámov, ktoré sa v lokalite
nachádzajú. Nové značenie ale aj spoločná propagácia všetkých
deviatich chrámov prispelo k rozvoju cestovného ruchu
a k skvalitneniu turistických informačných služieb. Do projektu
bola aktívne zapojená Obec Šmigovec, v ktorej réžii bola
zrealizovaná obnova pôvodných kamenných schodov k
drevenému chrámu. Navyše oproti schválenému projektu obec
zorganizovala brigádu za účelom vyčistenia dlhodobo
opusteného a nenavštevovaného chrámu.
„Realizácia projektu okrem očakávaného zvýšenia informovanosti turistov pomohla aj občanom Šmigovca
- zmeniť svoj postoj k drevenému chrámu, pochopiť jeho význam pre ďalší rozvoj obce. Projekt ich podnietil
uskutočniť okrem plánovanej opravy schodov a zábradlia aj spoločnú brigádu v drevenom chráme, ktorý
bol už dlhodobo zatvorený, spustnutý, bez pravidelnej údržby rozpadajúcich sa trámov znehodnotených
drevokazným hmyzom.“

Michal Ľalík – projekt: Zazelenajme detské ihrisko
v areáli materskej škole!
„Teší nás, že aj tento rok sme sa vďaka podpore
zamestnaneckého grantu SPP mohli pričiniť o zlepšenie
životného prostredia našej obce. Zveľadili sme okolie
materskej školy na Pezinskej ulici. Keďže je v obci len
veľmi málo miest, kde sa deti a rodičia môžu hrať
a stretávať, škôlka poskytla priestory detského ihriska aj
pre verejnosť.“
Vďaka angažovanosti tímu kolegov, ktoré viedol
zamestnanec Eustream, a.s. Michal Ľalík sa
v Chorvátskom Grobe detské ihrisko bez zelene,
umiestnené vedľa cesty a vystavené hluku a prašnosti
z tejto komunikácie, zmenilo na zelenú oázu.
Z finančných prostriedkov z grantu zamestnanci vysadili
6 veľkých listnatých stromov, množstvo tují, listnatých
kríkov a trvaliek. Z popínavých rastlín pri plote vytvorili
zelenú stenu a oddelili tak ihrisko od cesty. Zeleň na
ihrisku okrem spríjemnenia prostredia poslúži aj na
zatienenie ihriska počas letných mesiacov.
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Marián Jakabovič – projekt: Zlepšenie činnosti miestneho klubu - technické vybavenie miestneho
spevokolu Malženičan
„Svojimi vystúpeniami pripomíname mladým
ľudom históriu, hlavne obliekanie našich starých
rodičov, ich zvyky a tradície. Takto chceme mládeži
vštepovať lásku a úctu k histórii našich predkov.
Mladým ľuďom sme vysvetľovali časti krojov, ktoré
sme mali oblečené, aby pochopili, že pracovné a
sviatočné kroje boli rozdielne. Tiež sme im vysvetlili
aj rozdiely medzi krojmi jednotlivých regiónov, k
čomu mali deti najviac pripomienok a otázok.“
Zamestnanec SPP-distribúcia, a.s. Marián
Jakabovič je aktívnym členom speváckeho súboru
Malženičan. Svojim projektom pomohol súboru
získať technické vybavenie – ozvučenie potrebné
na zabezpečenie vystúpení a nové kroje pre členov
súboru.
Jana Pavelková – projekt: "Očovský krajec" podpora stavby tradičnej murovanej chlebovej pece
v Očovej
„Stavba tradičnej murovanej pece mala priaznivý ohlas nielen u obyvateľov Očovej, ale aj u návštevníkoch
z iných obcí a miest. Stavbu hodnotili, ako jeden z veľmi dobrých a zaujímavých krokov pre udržanie tradícií
v podpoľaní. Už teraz majú záujem o prehliadku a vyskúšanie si niektorých remesiel medzi inými aj
pekárstvo základné školy z okolia.“
Tím zamestnancov SPP, a.s. vedený Janou Pavelkovou pomáhal pri stavbe tradičnej murovanej chlebovej
pece na nádvorí "Remeselného dvora". Vďaka tomuto projektu pribudlo v areáli Remeselného dvora
v Očovej prezentácia ďalšieho remesla a to pekárstva. Zamestnanci taktiež pomohli pri zorganizovaní
slávnostného otvorenia tradičnej murovanej chlebovej pece.
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Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Finančný dar bol podporeným zamestnancom poskytovaný v 2 splátkach. 1. splátka - 90% podporenej
sumy po podpísaní darovacej zmluvy a 2. splátka - 10% po vyúčtovaní projektu a zaslaní záverečnej správy.
Nadácia SPP vyhovela niekoľkým žiadostiam zamestnancov, ktorí z odôvodnených príčin požadovali
zmenu v rozpočte projektu, prípadne predĺženie realizácie projektových aktivít. Ani v jednom prípade sme
nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru.
Celkovo bolo podporených 63 projektov, jeden nebol zrealizovaný a zamestnanec vrátil 1. splátku
chválenej finančnej podpory vo výške 720 €
Zvyšných 62 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy.
Analýza SWOT
Silné stránky programu
 Program podporuje zamestnancov v dobrovoľníckych aktivitách pre komunitu, je široko koncipovaný a zahŕňa všetky oblasti spoločenského života.
 Program už má tradíciu (bol zrealizovaný už 8. krát), zamestnanci ho poznajú a mnohí sa zapájajú
opakovane.
 Prostredníctvom aktivít zamestnancov sa zlepšia životné podmienky v prostredí, v ktorom žijú.
 Aktívni zamestnanci motivujú ostatných, či už k dobrovoľníckym aktivitám alebo filantropii.
 Program prispieva k lojalite zamestnancov. Pocit hrdosti, pracovať pre spoločnosť, ktorá nie je
ľahostajná voči prostrediu, v ktorom pôsobí .
 Zamestnanci vytvárajú projektové tímy, okrem času stráveného na pracovisku, sa stretnú aj
vo voľnom čase pri dobrovoľníckych aktivitách, čo posilňuje ich vzájomné vzťahy
Neistoty
 Osobná zaangažovanosť zamestnanca na projekte, keďže v mnohých prípadoch sa ukázalo, že ich
jediným vkladom bolo získanie financií prostredníctvom programu.
 Verejnoprospešnosť projektu – v niektorých prípadoch projekt slúži pomerne úzkej skupine ľudí,
napr. športovému klubu.
 Tímové projekty - pri viacerých tímových projektoch sa zistilo, že tím bol vytvorený „pro forma“
pri predložení projektu, do realizácie aktivít sa reálne zapojil iba hlavný predkladateľ.
 Charitatívne projekty pri hodnotení a posudzovaní projektov nedosahujú vyššie hodnotenia z
dôvodu, že možnosť a miera zapojenia zamestnanca do aktivít je pri charitatívnych projektoch
preukázateľne nižšia ako pri verejnoprospešných projektoch.
Odporúčania
 Projekty, na ktorých sa zamestnanec preukázateľne nepodieľa, nebudú podporené (podieľať sa,
neznamená nákup zariadenia)
 Jasnejšie definovať, aké projekty nebudú podporené, aby nedochádzalo k nedorozumeniam
 Ponúkať zamestnancom aj iné, nové formy filantropie a dobrovoľníctva, do ktorých by sa mohli
zapojiť, okrem zamestnaneckého grantového programu
 Motivovať zamestnancov k zapájaniu sa do dobrovoľníckych aktivít vo voľnom čase
 Zvýšiť záujem o dobrovoľníctvo podporou zo strany manažmentu
 Oceniť dobrovoľnícku iniciatívu zamestnancov
 Motivovať zamestnancov k podpore a pomoci organizáciám nielen manuálnou prácou, ale aj
prostredníctvom svojich znalostí, schopností, know-how... (grafické práce, pomoc pri tvorbe
webstránky, vzdelávanie cieľovej skupiny...)
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Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam 63 podporených projektov s anotáciou a záverečným hodnotením
Príloha č. 2: Správy z monitoringov podporených projektov
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Príloha č. 1
Prehľad podporených projektov
s anotáciou
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Podporené projekty v Zamestnaneckom grantovom programe – 8. kolo
Prehľad zrealizovaných projektov

č.

1.

Predkladateľ

Názov projektu

Bc. Miroslav
Bucha

Vytvorenie oddychovej
zóny pri požiarnej zbrojnici
v Malženiciach

2.

Ing. Vladimír Rak

Obnovenie tradície

3.

Dalibor Kováčik

Prilož aj ty ruku k dielu!

4.

Ľubomír Hovorka

Malým, menším,
najmenším

5.

Marián Švarc

2012 - rok Maximiliána
Hella

Podporená
suma EUR

Záverečná správa

Zamestnanci vytvorili oddychovú zónu pri požiarnej zbrojnici v Malženiciach. Najprv
urobili terénne úpravy okolia - odburinenie trávnika, vyrovnanie terénu a podsev trávy
a následne počas ďalších brigád vykopali jamy a zasadili stromčeky a kríky, osadili
okrajovú obrubu a naviezli okrasný kameň. Okrem osadenia pergoli ešte do
1 600 € oddychovej zóny umiestnili 6 lavičiek.
Zamestnanec spolu s kolegami pomohol obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru v Hradišti pod Vrátnom. Hasičskému zboru, ktorý 15 rokov nevykonával činnosť
pomohli vytvoriť základné zázemie pre pokračovanie v činnosti. Z prostriedkov ZGP
pomohli zrekonštruovať priestory hasičskej zbrojnice a zakúpili vnútorné vybavenie. V
obnovených priestoroch prebehli prvé výcvikové aktivity v oblasti požiarnej ochrany a
1 600 € poskytovania prvej pomoci.
Zamestnanec v spolupráci s občianskym združením Diadém zapojil mládež do
zveľadenia a údržby priestranstva historicky zaujímavého útvaru tzv. Atilovho pahorku
v Martine. Počas brigád vypílili a vysekali náletovú zeleň, vykosili priestor pahorku,
upravili niektoré zachovalé hroby, zviditeľnili prístupové chodníky, zhotovili 6 lavičiek,
smetný kôš a osadili informačnú tabuľu. Priestor sa im podarilo premeniť na miesto
pre aktívne trávenie voľného času, projektom zvýšili historické povedomie zapojených
900 € mladých ľudí.
Zamestnanec spolu s kolegami obnovil detské ihrisko v Malých Zlievcach. Na ihrisko
doplnili herné prvky primerané a bezpečné rôznym vekovým kategóriám. Zlepšilo sa
využitie areálu a predovšetkým bezpečnosť detí. Na úprave sa podieľali aj miestni
1 800 € obyvatelia.
Zamestnanec pomohol Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom zrealizovať workshop pre učiteľov základných a stredných škôl regiónu - "Rok
Maximiliána Hella". Workshop sa konal 6.3.2012 a zúčastnilo sa ho 34 poslucháčov. K
workshopu bol vydaný zborník v náklade 50 ks. Z finančných prostriedkov z projektu
boli tiež vytlačené bulletiny a plagáty, ktoré boli zamerané na úkaz prechodu Venuše
760 € popred slnečný disk. Zamestnanec sa na realizácii projektu podieľal ako dobrovoľník.
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č.

6.

Predkladateľ

Gabriela
Babarcsiková

Názov projektu

Podporená
suma EUR

Revitalizácia ihriskovej
plochy
1 800 €

7.

Marta
Mamojková

Žijeme naplno
1 200 €

8.

Ing. Ľubomír
Csövári

Ihrisko v komunitnom
centre v Bernolákove
600 €

9.

Ing. Ján Mošať

Výstavba detského ihriska a
prestavba telocvične "Deti v
pohybe" v MŠ Koniarovce
1 400 €

10.

11.

Marcela
Szikorová

Čistá a bezpečná ulica

Mgr. Miroslav
Dudlák, MBA

Ihrisko pod strechou

800 €

900 €
12.

Ing, Peter
Haraslín

Bezpečná plavba
800 €

Záverečná správa
Zamestnankyňa v spolupráci s kolegami a občanmi dediny pomohla zrevitalizovať
ihriskovú plochu, kde teraz môže mládež aj rodiny s malými deťmi tráviť voľné chvíle.
Odstránili betónovú plochu starého ihriska a zorganizovali dobrovoľnú brigádu na
úpravu terénu a výkopové práce potrebné na osadenie obrubníka, upravili okolie,
vysadili stromčeky. Z prostriedkov Nadácie SPP upravili športovú plochu, zakúpili
tenisovú sieť a basketbalový kôš, vysadili stromčeky a zakúpili lavičky.
Zamestnankyňa pomohla DSS Symbia podporiť deti a mládež z DSS Symbia v aktívnom
živote. Počas celého roka sa klienti venovali rôznym aktivitám v keramickej, tkáčskej a
výtvarnej dielni. Všetky aktivity boli priebežne fotografované, čím vznikla databáza
fotografií pre vydanie kalendára na rok 2013. Zamestnankyňa pomohla pri zaobstaraní
materiálu pre dielne, organizovaní "Stretnutia v záhrade" a tiež zadávaní tlače
kalendára.
Zamestnanec pomohol komunitnému centru Prístav a klubu mamičiek Koráb v
Bernolákove rozšíriť detské ihrisko o plastovú zostavu a pieskovisko. Ihrisko uviedli do
prevádzky počas dňa otvorených dverí 8.9.2012, na ktorom sa stretlo asi 40 mladých
rodín. Počas podujatia prítomní oteckovia ihrisko zložili a zároveň si deti mohli vyskúšať
nové herné prvky i pieskovisko.
Zamestnanec spolu s kolegami pomohol v materskej škole prebudovať sklad na
telocvičňu. Vybúrali staré okná, znížili otvory po oknách, domurovali steny, osadili nové
okná preložili radiátory, vymaľovali, osadili nové osvetľovacie telesá a položili podlahy.
Vybudovaním telocvične vznikol pre deti priestor, ktorý môžu využívať na športové
aktivity aj v nepriaznivom počasí.
Zamestnankyňa zrealizovala verejnoprospešný projekt, v rámci ktorého spolu s
obyvateľmi ulice vyčistili ulicu, orezali prečnievajúce kríky a konáre stromov a osadili
dva spomaľovače pre autá a značku.
Zamestnanec zabezpečil osadenie interiérovej drevenej preliezačkovej zostavy pre deti
v Rodinnom centre Ráčik. Zostavu vyrobil na mieru z masívneho dreva profesionálny
stolár, ktorý zároveň navštevuje centrum so svojim dieťaťom. Zamestnanec sa osobne
podieľal na montovaní a osádzaní hracieho prvku.
Zamestnanec s podporou Nadácie SPP zabezpečil bezpečnú dopadovú plochu pod
herný prvok v Materskej škole na Ružovej ulici v Stupave. Zorganizoval brigádu na
úpravu okolia, zabezpečil vymeranie potrebného množstva gumenej podložky a jej
zakúpenie.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

13.

Mgr. Daniela
Bieliková

Vybudovanie odpočívadiel
na trase cyklistickej cesty v
obci Dunajská Lužná

14.

Bc. Katarína
Godová

"Aktívna rozprávka"

Podporená
suma EUR

Zamestnankyňa spolu s kolegami prispela k zlepšeniu podmienok na trávenie voľného
času miestnych občanov i návštevníkov obce Dunajská Lužná, podpore miestneho a
regionálneho turizmu, propagácii obce a zlepšeniu informovanosti o kultúrnych,
historických a prírodných pozoruhodnostiach obce Dunajská Lužná. Spoločne
vybudovali dve odpočívadlá na cyklistickej trase na Hornožitnoostrovskej hrádzi a
1 800 € osadili dve informačné tabule.

1 000 €

15.

Leopold Böttcher

4 živly pre deti - animačný
workshop

650 €

16.

Ing. Daniela
Zaičková

Obnova obecnej knižnice a
zriadenie knižničného klubu
v Perneku
1 000 €

17.

Ing. Slavomír
Bobek

Záverečná správa

Revitalizácia detského
ihriska "Detský raj Záhoria"
1 990 €

Zamestnankyňa pomohla OZ Rodinná rozprávka s rekonštrukciou rodinného centra
Rozprávka. Vďaka podpore z Nadácie SPP sa podarilo zútulniť priestory centra a zvýšiť
bezpečnosť a pohodlie detí a rodičov, ktorí ho navštevujú.
Zamestnanec získal finančné prostriedky na podporu detskej sekcie 14. Letného
filmového seminára 4 živly Hranice. Finančné prostriedky boli využité na animačný
workshop Detské hrani(c)e. Deti s v ateliéri animovaného filmu vytvorili spoločný
krátky film K dispozícii mali výtvarný materiál, ktorý mohli použiť pre svoje dielo. Na
snímacích stoloch si mohli vyskúšať, čo obnáša práca animátora a s pomocou
jednoduchého softwaru si svoje výtvory mohli hneď aj prehrať. Workshop vyvrcholí
premiérou filmu, ktorý vznikol spojením jednotlivých dielok detí.
Zamestnankyňa pomohla pri obnove činnosti znovuotvorenej knižnice v Perneku.
Pomohla pretriediť všetky knihy a vyradiť poškodené a zastarané, čím vznikol v
regáloch priestor na nové knihy. Tie boli zakúpené z grantu spolu s ďalším regálom na
knihy. Výber kníh robili spolu s čitateľmi knižnice. Okrem kníh boli zakúpené aj
spoločenské hry pre deti a mládež, ktoré sa stretávajú v priestoroch pred knižnicou v
klube. Knižnica je otvorená 1x týždenne a má cca 40 čitateľov.
Zamestnanec sa spolu s kolegami podieľal na revitalizácii detského ihriska "Detský raj
Záhoria" , ktorý sa nachádza v blízkosti mesta Senica v areáli VTSÚ Záhorie. Na prácach
sa podieľali zapojení zamestnanci aj členovia detskej organizácie Záhorácky Fénix.
Výsledkom je zrevitalizované - bezpečné a hygienické - ihrisko, ktoré po rokoch
užívania nevyhnutne potrebovalo obnovu.
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č.

18.

Predkladateľ

Vladimír Černek

Názov projektu

Podporená
suma EUR

Revitalizácia detského
ihriska
1 800 €

19.

Ondrej Pašuth

Bola raz jedna ulica
700 €

20.

Peter Puškár

Obnova detského ihriska v
obci Orlov
1 000 €

21.

Vincent Hančár

Chodník s osvetlením
1 000 €

22.

23.

Zoltán Pulai

Lukáš Hvizdoš

Novým ihriskom pre
usmievavé detské tváre

1 600 €

Detský areál pre radosť a
šport
1 600 €

Záverečná správa
Zamestnanec spolu s kolegami pomohol zrevitalizovať detské ihrisko v obci Rovensko.
Všetky práce boli zrealizované formou brigád zamestnancov SPP a ďalších miestnych
obyvateľov. V rámci rekonštrukcie boli vyrúbané stromy v priestor ihriska z dôvodu
celkového presvetlenia areálu, opravené oplotenie a vstupné brány, opravené
existujúce kovové herné prvky, navezený čistý piesok a osadené lavičky na sedenie. Na
ihrisku bola osadená nová herná zostava .
Zamestnanec podporil OZ Mládež ulice, ktoré pracuje s deťmi v sociálnej ubytovni na
Čapajeovovej ulici v Petržalke. Prostredníctvom grantu zabezpečil finančné prostriedky
na materiál na aktivity, školské potreby, potreby pre dobrovoľníkov a režijné náklady
organizácie. Sám participoval na realizácii projektu Spoločne rastieme (stretnutia
pracovníkov organizácie a dobrovoľníkov) a ponúkol organizácii know-how pri
vylepšení a udržiavaní webovej stránky organizácie.
Zamestnanec spolu s ďalšími obyvateľmi obce Orlov vytvoril nové detské ihrisko v obci.
Spoločne priestor skultivovali, zarovnali a vysiali trávou a následne zaobstarali
preliezku so šmykľavkou, pieskovisko, hojdačky a lavičky. Odvoz zakúpeného materiálu
a ochranu náterov drevených častí zabezpečila obec, rodičia zabezpečili osadenie
herných prvkov. Obec Orlov vysadila okolo ihriska niekoľko stromčekov na skrášlenie a
zútulnenie ihriska.
Zamestnanec spolu s kolegami vybudoval osvetlený chodník zo zámkovej dlažby k
studničke a ku kontajneru s odpadom na cintoríne v obci Belža. Zamestnanci sa
podieľali na zemných prácach, pomocných prácach, zabezpečovaní materiálu i
koordinácii prác. Svojim projektom zveľadili a skrášlili obec, výsledok je určený pre
širokú verejnosť.
Zamestnanec sa spolu s kolegami postaral o obnovenie zanedbaného detského ihriska
v obci Olováry. Odstránili nefunkčné herné prvky, zrekonštruovali poškodené a doplnili
na ihrisko novú zostavu so šmýkačkou. Zároveň celé ihrisko oplotili.
Zamestnanec pomohol Dobrovoľnému hasičskému zboru v Senici prekážkovú dráhu
požiarneho úniku CTIF, ktorá je v súlade s pravidlami dobrovoľnej požiarnej ochrany na
prípravu takéhoto športoviska. Dráha bude slúžiť k zlepšeniu prípravy dobrovoľných
hasičov, čo už potvrdili na svojej prvej súťaži (okresné kolo).
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č.

24.

Predkladateľ

Milan Šimášek

Názov projektu

Podporená
suma EUR

"Aby boli zdravé, šťastné a
múdre..."

1 500 €
25.

26.

Ing. Tomáš Straka

Mgr. Nora
Lišková

Spájame seniorov a
mladých

500 €

Centrum voľného času

1 600 €

27.

28.

Milan Kachút

Ján Chudík

Vybudovanie atrakcie pre
deti v spolupráci s
občianskym združením
Dobrý pastier - Kláštor pod
Znievom

S radosťou na dvor

1 600 €

1 500 €

Záverečná správa
Zamestnanec spolu s kolegami revitalizoval školský dvor. Počas 8 brigád ošetrili
existujúce preliezky, zrenovovali trávnatú plochu, pripravili plochy pre osadenie
nových herných prvkov a tieto aj vyrobili a na ihrisko namontovali. Do povrchovej
úpravy materiálu na herné prvky zapojili aj klientov resocializačného centra v Seredi.
O
realizácii
projektu
informovali
miestne
internetové
noviny
http://www.seredonline.sk/clanky/detske-ihrisko-plne-hier-a-pohybu video reportáž
je
na
http://www.youtube.com/watch?v=wTgCzn5ApYw&feature=player_embedded#!
Za poskytnutý príspevok zakúpil zamestnanec 11 ks sád šachových figúrok a 1 ks hodín
pre šachový klub. Zlepšil tak technické vybavenie športového klubu a jeho členovia už
odohrali s novým vybavením niekoľko zápasov.
Zamestnankyňa spolu s kolegami zrealizovala zmenu nevyužívanej miestnosti v
priestoroch základnej školy Orešie v mestskej časti Pezinok - Grinava na Centrum
voľného času. Počas letných školských prázdnin viac ako 30 dobrovoľníkov venovalo
nezištne svoj čas a námahu na rekonštrukciu priestoru bývalej školskej kuchyne podľa
návrhu architekta. Vypratali priestory, upravili vodovodné potrubie a elektrické
vedenie, odstránili starý obklad a omietky, vymaľovali miestnosť a položili novú
podlahu, zriadili kuchynský kútik a zariadili interiér novým nábytkom (stoly, stoličky a
police). V súčasnosti vo vynovených priestoroch prebiehajú krúžky Výtvarníčke pre deti
1. stupňa, Eko- Výtvarníčke pre deti 1. a 2. stupňa, Keramický krúžok pre dospelých a
krúžok Čipkárky.
Zamestnanec pomohol klientom útulku občianskeho združenia Dobrý pastier v
Kláštore pod Znievom prerobiť nepoužívaný vláčik na stacionárnu atrakciu pre deti.
Prerobený vláčik umiestnili v areáli domova Centrum POKOJ, ktoré prevádzkuje OZ
Brieždenie a je určené pre týrané ženy a deti. Na stenu domova v blízkosti vláčika bola
zároveň umiestnená tabuľa, ktorá informuje o jeho krátkej histórii i o podpore z
Nadácie SPP.
Zamestnanec spolu s kolegami zorganizoval niekoľko brigád rodičov detí z MŠ v
Rusovciach počas ktorých obnovili detské ihrisko v areáli škôlky - vyčistili a natreli
herné prvky, zábradlie a plot, zrevitalizovali pieskovisko a upravili trávnaté plochy,
osadili dva domčeky na hračky. Na ihrisku pribudla vďaka podpore z Nadácie SPP aj
nová preliezačky.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma EUR

29. Ing. Ján Janus

Oddychová zóna v Štitároch

650 €

Ing. Pavol
30. Števanka

Revitalizácia verejného
fitcentra obyvateľov domu
Budatínska 31

800 €

31. Anna Zelinová

Výstavba oddychovo relaxačnej bezbariérovej
terasy

800 €

33. Peter Vajglan

"Očovský krajec" podpora
stavby tradičnej murovanej
chlebovej pece v Očovej
Obnova požiarnej
zbrojnice pre jej stratené
poslanie

Mária
34. Rumanovičová

Slávnosť ruží

32. Jana Pavelková

1 500 €

1 500 €

800 €

Záverečná správa
Zamestnanec spolu so svojimi kolegami prispel k revitalizácii a skrášleniu centrálnej
oddychovej zóny v obci Štitáre. Obec zabezpečila z vlastných zdrojov urbanistickoarchitektonickú štúdiu Revitalizácia centrálnej zóny Štitáre a jej čiastočnú realizáciu. Zo
ZGP bola zrealizovaná časť v okolí prameňa Kadaň. Obyvatelia obce ako aj žiadatelia sa
aktívne zapojili pri usádzaní kvetináčov a sadení krovín.
Zamestnanec v spolupráci s kolegami prerobil zanedbané spoločné priestory v dome
na posilňovňu, ktorá bude slúžiť verejnosti. Počas brigád demontovali starý strop a
upevnili naň polystyrén (protihluková vrstva), odstránili starú omietku a naniesli novú,
miestnosť vymaľovali, položili nový koberec a urobili novú elektroinštaláciu. Upravená
miestnosť teraz môže slúžiť všetkým záujemcom o posilňovanie, obyvateľom domu i
záujemcom z okolia.
Zamestnankyňa pomohla pri realizácii výstavby oddychovo - relaxačnej bezbariérovej
terasy - zóny pri Domove sociálnych služieb a Domove seniorov Jesienka v obci
Prochot, okres Žiar nad Hronom. Z príspevku zo Zamestnaneckého grantového
programu bola zakúpená časť materiálu potrebná na výstavbu terasy.
Zamestnankyňa spolu s kolegami pomohla pri stavbe tradičnej murovanej chlebovej
pece na nádvorí "Remeselného dvora" v Očovej. Vďaka tomuto projektu pribudlo v
areáli Remeselného dvora prezentácia ďalšieho remesla a to pekárstva. Zamestnanci
taktiež pomohli pri zorganizovaní slávnostného otvorenia tradičnej murovanej
chlebovej pece.
Zamestnanci obnovili zanedbanú budovu požiarnej zbrojnice v obci Rybky. Opravili
elektrickú sieť, podlahy, strechu, objekt vymaľovali a upravili okolie. Na obnovu
zorganizovali 2 brigády, ktorých sa zúčastnilo cca 20 miestnych obyvateľov,
Zamestnankyňa zorganizovala v kaštieli v Dolnej Krupej výstavu "Slávnosť ruží". V rámci
podujatia sa uskutočnila: výstava: Stretnutie s veľkou neznámou Ľudmila Gyzická; expozícia: Pamätná izba rodiny Albrechtovcov, Pamätník L. van Bethovena; vstup do
hrobky: rod. Chotekovcov, Brunsvikovcov; výstup na kostolnú vežu.
Hlavnou výstavou bola výstava ruží zo Slovenska od rôznych pestovateľov pod názvom:
,,Slávnosť
ruží".
Počas výstavy bolo niekoľko aktivít zameraných na výtvarné odbory napr. maľovanie
detí a výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Trnava na témy: 7 divov Dolnej Krupej a 200
ročné umenie kontesy Henriety.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma EUR

35. Peter Duračka

Revitalizácia bývalej
Botanickej záhrady v Trnave

36. Zoltán Gál

Kvitnúce námestie obce
Svodín

37. Miroslav Kopček

Detská relaxačnooddychová zóna „ELEFANT“

1 500 €

38. Michal Ľalík

Zazelenajme detské ihrisko
v areáli materskej školy!

800 €

Zuzana
39. Stankovičová

Deti a pes v pohybe v KK
Jumpers

1 500 €

800 €

1 000 €

Záverečná správa
Zamestnancovi sa podarilo spríjemniť prostredie botanickej záhrady v Trnave
pomocou grafity a vysadiť jeden strom. Výstupom predloženého a schváleného
projektu bolo najmä: zatretie zvyšnej časti oplotenia v rámci bývalej Botanickej záhrady
a to najskôr podkladovou farbou a následne pomocou malieb od rôznych umelcov
(umelci zo Slovenska, Moravy aj Čiech – tatéri, grafity, street artisti, architekti
namaľovali niekoľko malieb), namaľovanie loga nadácie SPP na jednom z panelových
blokov a vysadenie dreviny (Quercus ilex – dub cezmínolistý, vysoký cca 5-5,5 m.)
Zamestnanec pomohol oživiť námestie v obci Svodín. Na hlavnom námestí umiestnili
drevené kvetináče pomocou aktivistov, v rámci dobrovoľníckej práce. Izoláciu
kvetináčov vykonal dodávateľ , nasypanie záhradníckej zeminy a výsadbu darovaných
kvetov od miestnej podnikateľky vykonali zamestnanci obecného úradu - 5 osôb.
Zamestnanec osobne vybral dodávateľa drevených kvetináčov, zabezpečil odvoz
kvetináčov na hlavné námestie, kúpil záhradnícku zeminu a získal od miestnej
podnikateľky letničky a trvalky do kvetináčov.
Zamestnanec spolu s kolegami vytvoril v obci Horné Lefantovce pre malé deti verejne
dostupné ihrisko čím vznikol priestor na stretávanie sa mladých mamičiek počas
prechádzok s deťmi. Všetky práce boli realizované svojpomocne za účasti žiadateľov a
dobrovoľníkov z radov Telovýchovnej jednoty a obce, za ktoré im patrí veľká vďaka.
Vynaložené finančné prostriedky boli výlučne použité len na nákupy materiálov
zabudovaných na danom ihrisku.
Zamestnanec spolu s kolegami prispel k zveľadeniu okolia materskej školy na Pezinskej
ulici v Chorvátskom Grobe. Z finančných prostriedkov získaných z grantu zakúpili 6
veľkých listnatých stromov (javory, platany, okrasné čerešne), tuje, listnaté kríky a
jedličku, ktorá bude deťom cez Vianoce slúžiť ako vianočný stromček. Z tují, pajazmínu
a ťahavých popínavých rastlín, ktoré boli vysadené pri plote vyrastie zelená stena,
ktorou sa docieli oddelenie od cesty, ostatné kríky a stromy budú tvoriť areálovú zeleň,
najmä však tieň pri preliezkach a pieskovisku.
Zamestnankyňa podporila novovzniknutý agility klub KK Jumpers. Zo schváleného
grantu zakúpili tri mobilné prekážky, ktoré slúžia pre výcvik psov. Zároveň sa podieľala
na organizácii prvých klubových pretekov, ktorými sa chceli zviditeľniť a začleniť do
komunity agility klubov.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma EUR

40. Pavol Janitor

Spojme svoje sily, aby sa
naše deti mali kde hrať

41. Ladislav Kazay

Ozelenenie Základnej školy
s materskou školou Turá
Lúka

1 000 €

42. Ing. Miloš Geľo

Rozšírenie "Cyklistického
chodníka ikon"

1 000 €

43. Štefan Gyurék

Revitalizácia detského
ihriska Lúčka

1 200 €

800 €

Záverečná správa
Zamestnanec pomohol Materskej škole v Moldave nad Bodvou s obnovou detského
ihriska. Zo školského dvora odstránili starý kovový kolotoč a preliezku a na ich mieste
boli osadené nové herné prvky.
Zamestnanec vďaka podpore zrealizoval výsadbu a dosadbu rastlín (stromov, kríkov,
trvaliek a liečivých bylín) na viacerých miestach v areáli Základnej školy s materskou
školou v Turej Lúke a vybudoval časť oplotenia školského dvora. Vysadené rastliny
budú brániť erózii svahu a tiež zabezpečia tieň a oddelenie školského areálu od
ostatného priestranstva. Vysadenými liečivými bylinami bol doplnený náučný chodník,
ktorý vybudovali rodičia v predchádzajúcom období.
Zamestnanec pomohol rozšíriť jestvujúci "Cyklistický chodník ikon". Na úseku Stakčín
- Inovce, vrátane odbočiek do Hrabovej Roztoky a Ruskej Bystrej bolo zrealizované
nové značenie chodníka. Zároveň pomohol nový chodník spropagovať
na
informačnom paneli v minigalérii drevených chrámov v Uliči a prostredníctvom 1000
ks spoločného letáku v slovenskom a anglickom jazyku. Leták bol distribuovaný do
jednotlivých drevených chrámov a obcí, v ktorých sa nachádzajú, tiež do školských
zariadení v regióne a na stránke www.gotocarpathia.sk. Zamestnanec sa osobne
zúčastnil takmer všetkých aktivít projektu - návrhu rozšírenia trasy, pomocných prác
pri cykloturistickom značení (tie boli realizované profesionálnymi cykloznačkármi),
pripomienkovania obsahu grafického návrhu letáku a informácií zverejnených na
www.gotocarpathia.sk aj stretnutia s občanmi Šmigovca, na ktorom boli prezentované
výsledky projektu podporeného z Nadácie SPP.
Zamestnanec spolu s kolegami obnovil detské ihrisko obci Lúčka. Do realizácie projektu
sa okrem zamestnancov SPP zapojili aj miestni obyvatelia. Upravili terén (vykosenie
tráv, vyčistenie areálu, odstránenie starých prehnitých drevených komponentov),
zrealizovali výkopové práce na osadenie nových herných prvkov, zrekonštruovali
existujúce herné prvky. Revitalizované detské ihrisko slúži hlavne deťom z obce ako aj
deťom, ktoré trávia víkendy na chatách so svojimi rodičmi, či náhodným turistom –
rodinám, ktoré zavítajú do obce či už kvôli turistike alebo na návštevu Husitského
hradu.
Prínosom projektu bol aktívny prístup rodičov detí z obce, ktorí budú aktívne prihliadať
na ochranu ihriska pred vandalmi, a skrášlenie daného areálu, ktorý sa nachádza v
strede samotnej obce. Celý areál sa tak stane nielen relaxačno-oddychovou zónou, ale
hlavne bezpečným miestom pre trávenie voľného času tých najmenších.
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č.

Predkladateľ

44. Miroslav Hajach

Názov projektu

Aký pán, taký pes ... ?

45. Andrej Koceľa

Podporená
suma EUR

800 €

Asimilácia človeka a prírody
Zlepšenie činnosti
miestneho klubu technické vybavenie
miestneho spevokolu
46. Marián Jakabovič Malženičan

1 200 €

47. Ing. Gustáv Balla

Deti sa učia hrou.

1 200 €

48. Pavol Bugáň

Revitalizácia verejného
priestranstva a
vybudovanie zóny oddychu
a verejného úložiska
bioodpadu

1 700 €

700 €

Záverečná správa
Zamestnanec urobil v Bernolákove osvetovú kampaň pre majiteľov psov b rámci ktorej
bolo do poštových schránok distribuovaných 2000 letákov a zabezpečil osadenie
zberných nádob na psie výkaly na uliciach Dukelská, Marhuľová, Poštová a Potočná.
Zamestnanec spolu s kolegami zorganizoval jazdecké westernové preteky. Pred
samotným pretekom počas niekoľkých brigád členovia jazdeckého klubu, zamestnanci
SPP-LC Michalovce, deti s rodinného detského domova v Pozdišovciach vykonali
vykosenie terénu a vyrovnanie, oplotenie jazdiarne, rozhrabanie piesku, výrobu
lavičiek a sociálnych zariadení, prípravu stanovíšť pre deti, príprava prekážok na
preteky. Samotná akcia mala veľký úspech, zúčastnilo sa jej cca 150 divákov a je
naplánované jej pokračovanie o rok.
Zamestnanec zabezpečil nákup ozvučenia pre spevácky súbor a zrekonštruovanie a
ušitie nových viest pre spevákov a speváčky súboru Malženičan, ktorého je členom.
Svojim vystúpením súbor spríjemnil popoludnie pre dôchodcov a rozširoval folklór v
základnej a materskej škole, zúčastnil sa aj na ľudových slávnostiach v Červeníku, kde
mali nové kroje veľký ohlas.
Zamestnanec spolu s kolegami svojim projektom rozšíril možnosti využitia detského
ihriska pre všetky deti obce aj prípadných návštevníkov. V rámci realizácie projektu sa
zblížili viac aj rodičia detí, občania obce a hlavne samotné deti, ktoré sa pri šantení na
ihrisku skamarátili a spoznali. Doplnili sa hracie prvky a spravili sa terénne úpravy,
obnova starých prvkov ktoré sa očistili, obrúsili a následne sa natreli ochranným
pestrofarebným náterom.
Zamestnanec spolu s kolegami zrevitalizoval verejné priestranstvo likvidáciou divokej
skládky a vybudovaním zóny oddychu pri jestvujúcom ihrisku s umelým povrchom.
Priestor bol využitý pri oslave 20. výročia osamostatnenia sa obce od Veľkého Krtíša.
Vyčistením plochy za umelým ihriskom vznikol priestor na zhromažďovanie
biologického odpadu. Nový priestor je spevnený makadamom a panelmi. Do
zveľaďovania lokality sa podarilo zapojiť aj mladých ľudí z obce - chlapcov vo veku 7-20
rokov, ktorí priestory budú využívať na športovanie.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

"Vráťme dvoru Materskej
školy v Slovenskom Grobe
49. Zuzana Dragulová bezpečnosť a hravosť“

Podporená
suma EUR

1 300 €

50. Peter Bombara

Kniha - cesta k poznaniu

500 €

51. Vojtech Elek

Multifunkčná miestnosť

1 200 €

52. Szilárd Körtvély

Poďme sa spolu hrať, hýbať
a zabávať

53. Tibor Vnuk

Výstavba besiedky pre
obyvateľov hospicu

800 €

1 500 €

Záverečná správa
Projekt „Vráťme dvoru Materskej školy v Slovenskom Grobe bezpečnosť a hravosť“
zrealizovala zamestnankyňa spolu s ochotnými rodičmi – dobrovoľníkmi a pani
učiteľkami. Zorganizovali dve brigády - počas prvej upravili okolie – vyhrabali odpadky
a ponatierali staré herné prvky a poskladali a osadili do terénu novú hernú zostavu. V
rámci druhej brigády novú zostavu namaľovali ochranným farebným náterom na drevo
a domontovali na ňu všetky doplnky – lezecké kamene, lano, šmykľavka, mostík,
strecha, lezecká stena a natreli oplotenie dvora veselými farbami.
Zamestnanec pomohol obohatiť činnosť už zabehnutej školskej knižnice, zatraktívniť
jej činnosť a zároveň podporiť zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v obci
Voderady. Z príspevku z Nadácie SPP zakúpil beletriu pre deti, odbornú literatúru pre
žiakov od 12 rokov, cd knihy na počúvanie umeleckého prednesu literárneho diela,
zabezpečil predplatné časopisu o počítačoch do čitárne knižnice a kancelárske potreby,
ktoré boli využité pri aktivitách pre deti, na propagovanie projektu a tvorbu výsledných
produktov projektových aktivít. Vďaka projektu sa výrazne zvýšil záujem o knižnicu ako
zo strany detí, rodičov ale aj učiteľov školy. Aktivít sa vždy zúčastnilo veľké množstvo
detí, žiakov, rodičov a učiteľov, priemere 30 ľudí.
Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vytvoriť v Silickej Jablonici pri obecnej knižnici
multifunkčnú miestnosť. V spolupráci s dobrovoľníkmi miestnosť vymaľovali, natreli
okná a dvere, vymenila podlahovú krytinu, previedlo sa upratovanie miestnosti,
montáž zariadenia - projektoru a ozvučenia.
Zamestnanec spolu s kolegami doplnil na detské ihrisko v obci Hrhov dva nové herné
prvky. Osadili ich v rámci brigády. Projekt zrealizovali tak, aby otvorenie ihriska bolo
darčekom pre deti z obce k vysvedčeniu. Deti všetkých vekových kategórií môžu teraz
využívať nové časti ihriska, budú im spríjemňovať prázdninové dni, ale aj dni, keď budú
realizovať aktivity v rámci hodín telesnej výchovy, relaxačno – pohybových činností
Školského klubu, pohybové aktivity budú môcť realizovať, resp. realizujú aj deti so
zdravotným postihnutím (na pohyblivej lavici aj na lezeckej stene – rovnováha,
vytrvalosť, obratnosť, stabilita), radi ho navštevujú celé rodiny.
Zamestnanci zabezpečili výrobu ,dodávku-transport a demontáž altánku bez podlahy
pre Hospic dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Dobrovoľníckou prácou sa podieľali na
výkopových prácach a príprava pätiek pre altánok a výpomoci pri jeho výstavbe.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma EUR

54. Peter Bednár

Materské centrum v obci
Čakany

55. Michal Sládek

Relaxačno-vyučovací lesík
„Vyvetrajme hlavy – učenie
nás baví“

1 500 €

56. Pavol Halabuk

Spoločná oddychová zóna
pre voľný čas ,zábavu detí a
mládeže.

770 €

Martina
57. Hübschová

Boccia pre deti s
postihnutím

580 €

58. Rastislav Majoroš Školská posilňovňa

59. Jozef Fajták

Kreatívne v každom veku tvorivé dielne pre seniorov
a ich dobrovoľníkov

800 €

1 200 €

500 €

Záverečná správa
Výsledkom projektu zamestnanca je založenie Materského centra Čakanka v obci
Čakany. Počas troch mesiacov sa podarilo vybudovať priestor v obecnom kultúrnom
dome, ktorý je zaujímavý a vhodný pre deti do troch rokov a ich sprevádzajúcich
rodičov. MC býva k dispozícii dvakrát do týždňa od 10:00 do 12:00, z toho raz do týždňa
prebieha organizované cvičenie detí, inak majú deti voľné aktivity pod dohľadom a za
asistencie rodičov. V priemere sa návštevnosť MC pohybuje v počte 4-5 rodín.
V júli usporiadali prvú prednášku na tému "Príprava dieťaťa a jeho adaptácia na
škôlku", ktorú viedla pedagogička s dlhoročnou praxou z predškolského zariadenia, v
auguste zorganizovali pre deti od 0 do 6 rokov olympiádu zameranú na pohybové
aktivity, socializáciu miestnej komunity a propagáciu MC Čakanka.
Zamestnanec spolu s kolegami za pomoci ďalších rodičov žiakov upravil areál školy v
Dolnom Hričove. Podarilo sa im obnoviť zhrdzavené a prederavené oplotenie a opraviť
vstupné bránky a vytvoriť v areáli školy "zelenú triedu" - učebňu pre cca 30 detí
(osadenie lavíc, stolov a tabule). Z finančných prostriedkov získaných z grantu bol ešte
zakúpený a osadený stojan na bicykle.
Zamestnanec pomohol vytvoriť oddychovú zónu v priestore medzi dvomi bytovými
domami v obci Selce pri Banskej Bystrici. So zapojenými dobrovoľníkmi upravili terén
a vybudovali základové pätky. Na ne bol potom osadený drevený prístrešok. Ten bude
slúžiť všetkým vekovým kategóriám z okolia v peknom i nepriaznivom počasí.
Zamestnanci pomohli deťom žijúcim v Detskom domove rodinného typu Delfínčatá
výstavbou ihriska na Bocciu. Z prostriedkov z projektu zakúpili koberec vhodný na
vonkajšie podmienky a sadu gulí na hru.
Zamestnanec spolu s kolegami pomohol Základnej škole Haniska vybudovať školskú
posilňovňu. Miestnosť vypratali, spolu s učiteľmi výtvarnej výchovy vymaľovali a
vyzdobili postavami kulturistov, položili nový koberec, osadili zrkadlovú stenu a
nainštalovali nové zariadenie, zakúpené z prostriedkov získaných v rámci projektu posilňovaciu multifunkčnú vežu, lavičky a stacionárny bicykel.
Vďaka zamestnancovi získali 2 pracovníci a 4 dobrovoľníci domova sociálnych služieb
pre seniorov s vyšším stupňom odkázanosti Betánia zručnosti v technike mokrého
plstenia vlny a to na 5 hodinovom workshope s výtvarníčkou. Vďaka tomu môžu teraz
pre klientov domova pravidelne organizovať tvorivé dielne obohatené aj o túto
techniku. Z finančných prostriedkov získaných z grantu bol zorganizovaný pre seniorov
z domova výlet do galérie Danubiana.
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č.

Predkladateľ

Názov projektu

60. Erich Gaďo

Rodičia deťom – detské
ihrisko

61. Anton Blunár

Lúčina - obnova detského
ihriska v Trnovom

62. Zoltán Tóth

ŠPP - šport: pohyb, pohyb!

Podporená
suma EUR

Záverečná správa

Zamestnanec spolu s kolegami dokončil rozrobené detské ihrisko na Kvetoslavovskej
ulice v Dunajskej Lužnej. Na ploche, ktorá bola v minulom roku brigádnicky pripravená,
zamestnanci spolu s obyvateľmi z Dunajskej Lužnej spoločne namontovali zakúpené
hracie prvky na ihrisko. Z bezpečnostných dôvodov zároveň ihrisko oplotili pletivom
výšky 100cm, aby deti nevybehli na cestu a pridali aj lavičky na posedenie. Keďže na
brigádach na úpravu ihriska sa zúčastňovalo veľa ľudí, podarilo sa okrem vybudovania
1 000 € ihriska aj utužiť dobré susedské vzťahy.
Zamestnanec pomohol Materskému centru Žabka v Trnovom obnoviť detské ihrisko.
Zo zamestnaneckého grantového programu získal finančné prostriedky, ktoré z časti
pokryli náklady na nákup novej hernej zostavy. Osobne sa zúčastnil brigády na úpravu
800 € areálu, kde bol nový herný prvok osadený.
Zamestnanec pomáhal zorganizovať športový deň pre zrakovo postihnutých z
nitrianskeho a bratislavského kraja, zamestnancov a dobrovoľníkov Krajského
strediska ÚNSS Nitra a zamestnancov Úradu Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Akcia sa uskutočnila 8. júna 2012, zúčastnilo sa jej 78 účastníkov, ktorí sa
mohli prihlásiť do rôznych športových disciplín ( Aplikovaný stolný tenis - showdown,
Stolný tenis, Jazda na tandemovom bicykli, Volejbal , Ľahkoatletický trojboj, Cvičenie
500 € na fitloptách, Cvičenie na rotopede)
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Nezrealizovaný projekt

č.

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma EUR Anotácia projektu

Dôvod nezrealizovania projektu
Je mi skutočne ľúto, ale členovia OZ ŠK Prietržka - tak isto
ani kolegovia z HS SPP neodporučili pokračovať v tomto
projekte vzhľadom k tým skutočnostiam, ktoré som
spomenul nižšie.

1

Mgr. Peter
Kanda

Rekonštrukcia kabín
športového klubu
Prietržka - zázemie
klubu

"Športový klub Prietržka" v
obci Prietržka má kabíny v
dezolátnom stave. Preto sa
zamestnanec spolu s obcou a
klubom rozhodli obnoviť tieto
priestory, aby vytvorili vhodné
zázemie na organizáciu
športových podujatí a vznik
kynologického klubu,
florbalového oddielu,
800 € futbalového oddielu.

Na projekte sme s kolegami realizovali nejaké aktivity - vid
foto. Získali sme aj podporu starostu obce, ktorá by
dofinancovala tento projekt vo výške 2500 EUR - materiál.
Následne sa vyskytli určité informácie, kde nie je jasné
majetkové určenie daného objektu, ktorý ešte leží na
nevysporiadanom pozemku s obcou.
Týmto sa celá vec posúva do iného svetla.
Naše združenie bude v najbližších dňoch rokovať o tomto
probléme na riadnej členskej schôdzi, kde sa rozhodne o
osude tohto projektu. Môj názor je ten, že nepodporím
tento projekt, nakoľko som bol uvedený do omylu zo strany
obce.
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Príloha č. 2
Správy z monitoringov
podporených projektov
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konanie:
Podporená suma:

ZGP 18/2011
Marta Mamojková
Žijeme naplno
27.septembra 2012
Zvolen
1 200 €

Východiská: V spoločnosti sa obyčajne vyskytuje podivuhodný trend, akási tvorba predsudkov voči ľuďom, ktorí sú
telesne či mentálne postihnutí. Miesto toho, aby sme sa snažili im pomôcť začleniť sa do normálnej spoločnosti,
odťahujeme od nich pohľady a ruky preč, hoci ich vôbec nepoznáme. Tento trend sa v spolupráci s DSS Symbia vo
Zvolene, pokúsia zvrátiť zamestnankyne SPP vytvorením nástenného a stolového kalendára, obsahujúceho fotografie
z každodenného života klientov Symbie.
Ciele projektu: Aby mohli telesne a mentálne postihnutí klienti viesť čo najsamostatnejší život, je potrebné, aby ich
spoločnosť podporovala a akceptovala. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby sa ľudia presvedčili, čoho všetkého sú
klienti schopní a že s dostatočnou podporou dokážu žiť samostatne. Cieľom je vytvoriť kalendár, ktorý bude fotograficky
dokumentovať každodenný život jednotlivých klientov Symbie. V terapeutických dieľňach denne tvoria kvalitné
umelecké diela rôzneho druhu. K ďalším aktivitám klientov patria aj výlety, výstavy či návštevy kaviarní, cukrární a pod.
Skrátka, sú rovnakí, ako všetci ostatní, len s hendikepom, preto potrebujú viac motivácie a podpory. Dokumentácia
týchto aktivít, grafická tvorba kalendárov zo získaných fotografií a ich následná distribúcia sú cieľom o dosiahnutie
požadovanej akceptácie klientov v spoločnosti.
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Realizované aktivity:
- nákup materiálu do dielní a krúžkov
- práca klientov v dielňach a iné aktivity
- zdokumentovanie aktivít do digitálnej podoby
- priebežný výber fotografií do kalendárov
Hodnotenie: DSS Symbia sme navštívili v čase „Záhradnej slávnosti“, na ktorú boli okrem klientov prizvaní aj rodičia,
priatelia, podporovatelia a sponzori. Prezreli sme si všetky tvorivé dielne, ktoré boli plné kvalitných výrobkov. V tkáčskej
dielni pripravujú klienti krásne koberce a behúne, steny maliarskej dielne zdobia zaujímavé obrazy, kreslí sa aj na sklo.
Keramická dielňa si rovnako zaslúži obdiv, poličky hotových výrobkov boli plné kvalitných diel. Vedúca strediska, pani
Izraelová nám objasnila, že výrobky klienti aj sami predávajú počas trhov a jarmokov, získali už niekoľko certifikátov za
získané sumy z predaja. Niektoré firmy zadávajú dielňam aj zákazky na menšie darčekové predmety, takže klienti sú
okrem terapie, ktorú prácou získajú, aj motivovaní v snahe o čo najlepšie predajné výsledky. Symbia má špecifickú
filozofiu v službách pre klientov, každý klient sa slobodne a samostatne rozhodne, čomu sa chce v ten-ktorý deň
venovať, do ničoho žiadneho z klientov personál nenúti. Je to spôsob, ako klientov naučiť k čo najväčšej samostatnoti.
Ak sa im pracovať v dielni nechce, môžu využiť napríklad snoezelen, canisterapiu alebo hipoterapiu, ktorú Symbia tiež
zabezpečuje. K dispozícií sú aj hudobné nástroje, napríklad aj africké bongá. Pravidelne chodia aj na výlety či rôzne
prechádzky. O aktívnom živote v Symbií sme sa presvedčili aj na mieste počas „Záhradných osláv“, kde personál pripravil
pre zúčastnených zaujímavý program. Všetky spomenuté aktivity Symbia pravidelne fotograficky dokumentuje
a postupne vyberajú vhodné zábery pre výrobu kalendárov. Plánom je zvoliť fotografie tak, aby predstavili nielen všetky
aktivity, ale aj klientov. Po grafickej príprave, ktorá začne prebiehať začiatkom októbra, prebehne tlač a ku koncu
mesiaca sa začne s distribúciou. Symbia už má vytipované firmy, organizácie a inštitúcie, ktoré o kalendár prejavia
záujem, tiež by ho radi ponúkali aj počas vianočných trhov vo Zvolene, kam sa chystajú so svojimi výrobkami. Verím, že
táto forma prezentovania dopomôže nielen DSS Symbia, ale aj ďalším inštitúciám, ktoré sa zdravotne postihnutým
ľuďom naplno venujú. Naše predsudky sú zbytočné, sú to skutočne samostatní a šikovní ľudia, stačí ich podporiť,
motivovať a veriť im.
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Monitoring projektu: číslo žiadosti 22/2011,
číslo zmluvy 10/2012
Predkladateľ:
Marcela Szikorová
Názov projektu:
Čistá a bezpečná ulica
Dátum monitoringu: 13.10.2012
Miesto konania:
Bratislava - Trnávka, Krajná
Podporená suma:
800 €

ulica

Východiská: Krajná ulica v bratislavskej Trnávke je
úzka
jednosmerná
ulica
bez
segregácie
pešej
a motoristickej dopravy (bez chodníka), bez
horizontálneho označenia, na niektorých miestach
rozbitá. Na
ceste sa stretávajú autá, chodci, mamičky s kočíkmi
a musia
medzi sebou kľučkovať. Zároveň si touto cestou veľa vodičov skracuje cestu k športovo-rekreačnej oblasti Zlaté piesky
a obchodnému domu Tesco. Miestni obyvatelia už zrealizovali jednu brigádu a orezali zeleň, čím sa im podarilo
čiastočne ulicu rozšíriť a zvýšiť bezpečnosť.
Ciele projektu: Cieľom projektu je zlepšiť čistotu ulice Krajná a zvýšiť jej bezpečnosť pre chodcov a zároveň budovať
sociálne vzťahy a vytvárať lokálnu komunitu zapojením obyvateľov do starostlivosti o svoje okolie.
Realizované aktivity:
- 24.3.2012l – jarná upratovacia brigáda – orezanie konárov, vyčistenie ulice od odpadkov, zúčastnilo sa asi 30
miestnych obyvateľov, finančné prostriedky z grantu boli použité na kontajner na odvoz odpadu a zapožičanie náradia
na orez stromov a kríkov
- 14.6.2012 – zaslanie druhej žiadosti o osadenie 3 spomaľovačov
- 24.8.2012 – odpoveď z Magistrátu, povolenie osadenia 2 spomaľovačov
- prvý októbrový týždeň - osadenie spomaľovacieho prahu a značky obmedzujúcej rýchlosť magistrátom
- nákup dielov na osadenie 2. spomaľovacieho prahu
Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa
uskutočnila v sobotu 13.10.2012. V tento deň
zorganizovala predkladateľka projektu pani Marcela
Szikorová 2. brigádu, počas ktorej plánovali osadiť
druhý spomaľovací prah. Prítomných bolo 5 ľudí,
ktorí počas našej návštevy vymeriavali umiestnenie
prahu a pripravovali jeho osadenie.
Pani Szikorová nám popísala situáciu s dopravou na
ulici a tiež zdĺhavý proces vybavovania osadenia
prvého prahu a značky a povolenia na osadenie
druhého prahu, ktorý bol zakúpený z prostriedkov zo
schváleného
projektu
v
Zamestnaneckom
grantovom programe.
Vyjadrila tiež veľkú
spokojnosť s účasťou na jarnej brigáde a tiež ocenila
spoluprácu s dvomi firmami, ktoré majú sídlo na
Krajnej ulici a tiež sa zapojili do tejto brigády (jedna
firma finančne, druhá zapojením svojich zamestnancov).
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo žiadosti: 33/2011, číslo zmluvy: 13/2012
Mgr. Daniela Bieliková
Vybudovanie odpočívadiel na trase cyklistickej cesty v obci Dunajská Lužná
8.10.2012
Dunajská Lužná
1 800 €

Východiská: Obcou Dunajská Lužná vedie Hornožitnoostrovná hrádza, na ktorej bola v roku 2006 z fondov EÚ
vybudovaná cyklistická cesta. V rámci Dunajskej Lužnej prechádza južnou časťou obce a končí na spevnenej hrádzi
v Kalinkove. V roku 2011 boli na tejto ceste osadené dva informačné panely tematicky zamerané na Chránenú krajinnú
oblasť Dunajské Luhy a na históriu Hornožitnoostrovskej hrádze.
Ciele projektu: Cieľom projektu je vybudovať na cyklistickej trase dve odpočívadlá, nakoľko na celom úseku nie sú
žiadne odpočívadlá ani lavičky a osadiť ďalšie 2 informačné panely.
Realizované aktivity:
- 29.9.2012 – brigáda miestnych obyvateľov, v rámci ktorej vybudovali dve odpočívadlá na Rekreačnej a Kováčskej ulici
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Hodnotenie:
Monitoring projektu podporeného zo Zamestnaneckého grantového programu sa uskutočnil 8.10.2012. Počas
monitoringu sme spolu s realizátorkou projektu Mgr. Danielou Bielikovou skontrolovali obe vybudované odpočívadlá.
Obe odpočívadlá vybudovali miestni obyvatelia v rámci brigády 29.9.2012. Obec zabezpečili potrebné povolenia,
nakoľko odpočívadlá sa nachádzajú na ochrannej hrádzi. Na vybudovanie prispela obec aj finančne sumou 1100€ na
úpravu terénu a podkladový materiál na spevnenie terénu.
Odpočívadlo na Rekreačnej ulici bolo vybudované v blízkosti už osadených informačných tabúľ. 4 lavičky a stôl využívajú
hlavne korčuliari, ktorí sa tu prezúvali.
Odpočívadlo na Kováčskej ulici poškodili vandali cca 9 dní po osadení 2 lavičiek a stola. Pani Bieliková nás informovala,
že obec podala trestné oznámenie a hľadá páchateľa. Oznam vyzývajúci obyvateľov k pomoci s nájdením vandalov,
ktorí poškodili lavičky a stôl na odpočívadle je umiestnený aj na stránke obce (Vandali vyčíňali!!! Pred asi desiatimi
dňami boli na hrádzi pri Rekreačnej ulici a na Kováčskej ulici osadené lavičky na odpočinutie si cyklistov, ale aj chodcov
či korčuliarov. Dnes je na Rekreačnej ulici dorezaný stôl a a na Kováčskej sú lavičky úplne zničené. Odpočívadlá boli
vyhotovené z finančných prostriedkov zamestnaneckého grantu Nadácie SPP a z prostriedkov obce. Prosíme občanov o
poskytnutie informácii, ktoré by viedli k nájdeniu vandalov. Ďakujeme).
Vyjadrenie starostu obce (e-mail zo dňa 9. 10. 2012 15:16):
Je nám ľúto, ale nevieme komu takéto zariadenie vadilo. Tak ako píšete, vec bola oznámená polícii. Zatiaľ jej stanovisko
nemáme. Predpokladám že vinník bude jasný a škoda mu bude zosobnená. Zatiaľ neuvažujeme s presunom na iné
miesto. Úprava terénu a spevňovací podkladový materiál stál obec nie malé finančné náklady. Taktiež pre
nedisciplinovanosť nejakého vandala nechceme, premiestnením lavičiek diskriminovať rómsku komunitu. Počkáme na
stanovisko polície a potom budeme v danej veci konať. Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná
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Monitoring projektu: číslo projektu 53/2011,
číslo zmluvy 26/12
Predkladateľ:
Mgr. Nora Lišková
Názov projektu:
Centrum voľného času
Dátum monitoringu: 18.9.2012
Miesto konania:
Pezinok - Grinava
Podporená suma:
1 600 €
Východiská: V miestnej časti Pezinka, v Grinave
chýba
priestor na realizovanie kultúrnych, športových
a umeleckých aktivít občanov. Preto sa
zamestnankyňa SPP v spolupráci so svojimi
kolegami a
spolu s aktívnymi obyvateľmi Grinavy rozhodli
svojpomocne upraviť nevyužitý priestor bývalej jedálne ZŠ a premeniť ho na Centrum voľného času, ktoré bude
priestorom pre výtvarný krúžok, tvorivé dielne a iné aktivity.
Ciele projektu:
 Vybudovanie moderného „Centra voľného času“ podnecujúceho kreatívne zmýšľanie mládeže a občanov za
účelom spájania a stretávania sa mladých ľudí, rodičov a detí pri voľnočasových, športových, kultúrnych a iných
aktivitách.
 Vytvoriť priestor pre ktoréhokoľvek občana s rovnakým spoločenským cítením a v duchu „tu bývam – tu sa
chcem stretávať s rodinou a priateľmi“.
 Vznikom centra podporiť aktivity už prebiehajúceho krúžku „Výtvarníček“ pre najmenšie deti a podporiť vznik
„Tvorivé dielne pre dospelých“ s cieľom obnovovať a uchovávať tradície v komunite.
 Podnecovať stretnutia mládeže v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a aktuálnych tém súčasného života
mládeže.
 Vytvoriť podpornú technickú miestnosť pri realizácii rôznych projektov a podujatí.
Realizované aktivity:
 v mesiacoch júl a august prebiehala rekonštrukcia priestoru, počas sobotných brigád a v konečnej fáze sa
dobrovoľníci stretávali aj počas týždňa v popoludňajších hodinách.
 celkovo dobrovoľníci odpracovali 700 brigádnických hodín
 4.9.2012 sa konalo slávnostné otvorenie centra
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Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa uskutočnila v utorok 18.9.2012 v popoludňajších hodinách. V čase návštevy práve prebiehal
v obnovených priestoroch výtvarný krúžok pre deti.
Predkladateľka projektu Mgr. Nora Lišková nám ukázala fotografie z priebehu rekonštrukcie miestnosti, ktoré sú
zároveň vystavené na chodbe pred miestnosťou. Informovala o priebehu prác, organizovaní brigád i o zapojení kolegov,
s ktorými projekt predkladala. Zoznam všetkých, ktorí sa zúčastňovali brigád, prípadne finančne prispeli na materiál,
jeho dovoz alebo zapožičali náradie je umiestnený pri vchode do miestnosti. Okrem Nadácie SPP získali na obnovu
miestnosti finančné prostriedky aj z ďalšieho zamestnaneckého grantového programu (Slovak Telekom,
prostredníctvom nadácie Pontis).
Eva Kulichova - predsedníčka Rady občianskeho združenia OI Grinava, ktoré sa spolupodieľalo na obnove miestnosti,
porozprávala o ďalších plánoch združenia a tiež o plánoch na využitie priestorov. V súčasnosti je priestor v prevádzke 2
týždne a zatiaľ ho využívajú na prácu výtvarného krúžku. Podľa jej slov už prejavilo záujem o používanie aj niekoľko
ďalšich skupín – dôchodcovia, matky s deťmi, fungovať by tu malo aj niekoľko ďalších záujmových krúžkov pre deti.
Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ školy Mgr. Ondrej Koreň, v priestoroch ktorej sa miestnosť nachádza. Keďže škola má
so združením veľmi dobrú spoluprácu, majú dohodu o bezplatnom využívaní priestorov. V budúcnosti OZ plánuje
obnoviť aj ďalšiu miestnosť, ktorá so súčasnou susedí a zriadiť v nej keramickú dielňu.
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Monitoring projektu: číslo projektu 29/2011,
číslo zmluvy 12/2012
Predkladateľ:
Ing. Peter Haraslín
Názov projektu:
Bezpečná plavba
Dátum monitoringu: 19.10.2012
Miesto konania:
Materská škola,
Ružová ulica, Stupava
Podporená suma:
700 €
Východiská: Občianske združenie – Rodičovské
združenie pri MŠ Ružová v Stupave sa snaží
o zlepšenie a rozšírenie možnosti rozvoja detí
v Stupave. Jeho primárnym cieľom je
zrekonštruovať, prípadne zlepšiť priestory, kde
trávia
deti čas a týmto prispieť k ich zdravému rozvoju a vývinu. V areáli materskej školy bola v priestore bývalého bazéna
osadená multifunkčná preliezka. Dno bazéna bolo potrebné pokryť gumenými podložkami, aby sa zabezpečila
bezpečná dopadová plocha pre hrajúce sa deti.
Ciele projektu: Cieľom projektu bolo pokrytie dna bazéna gumenými podložkami.
Realizované aktivity:
- naplánovanie pokrytia bazéna, prieskum trhu, objednanie gumených podložiek
- uloženie gumených podložiek na dno bazéna firmou
Hodnotenie:
Monitorovacia návšteva sa uskutočnila v piatok
19.10.2012 v areáli Materskej školy na Ružovej
ulici
v
Stupave. V materskej škole sme sa stretli
s predkladateľom projektu Ing. Petrom
Haraslínom a riaditeľkou materskej školy Mgr.
Soňou
Serešovou.
Pán Haraslín informoval o aktivitách občianskeho
združenia,
ktoré pomáha materskej škole zabezpečiť
finančné
prostriedky na zlepšenie prostredia materskej
školy. Na
školskom dvore materskej školy bolo viacero
úprav
zrealizovaných práve vďaka aktivite rodičov
(nové
herné prvky, detské dopravné ihrisko). Jednou
z týchto
úprav je aj vybudovanie dopadovej plochy pod
herným
prvkom loď v bývalom bazéne.
Počas monitoringu sme spoločne s pánom
Haraslínom a pani riaditeľkou Serešovou vybrali miesto na umiestnenie ďakovnej tabule Nadácie SPP (bude umiestnená
na plote materskej školy, pri vstupnej bráne, medzi ostatnými tabuľami s informáciami o donoroch a sponzoroch
materskej školy).
Pán Haraslín tiež informoval o priebehu a realizácii projektu. Gumená podložka nebola lepená na dno bazéna
dobrovoľníkmi, ako bolo pôvodne naplánované. Pán Haraslín vysvetlil, že vzhľadom na potrebu záruky, musela byť
podložka osadená firmou, ktorá ju dodávala. Rodičia upravili okolie a pripravili plochu na lepenie podložky.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

číslo projektu 36/2011, číslo zmluvy 16/2012
Ing. Daniela Zaičková
Obnova obecnej knižnice a zriadenie knižného klubu v Perneku
19.10.2012
Obecná knižnica Stupava
1 000 €

Východiská: Obecná knižnica v Perneku bola zatvorená v roku 2006. V roku 2011 sa Obecný úrad v Perneku rozhodol
znovu zriadiť knižnicu v priestoroch, ktoré dočasne slúžili ako poštový úrad. Priestor knižnice je malý a je v ňom
nedostatočný a nevyhovujúci nábytok. Slabý je aj knižničný fond. Okrem samotnej knižnice deti a mládež využívajú aj
chodbu pred knižničnou miestnosťou, kde majú umiestnený stôl a dve lavice, na hranie spoločenských hier.
Ciele projektu: Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o povinné čítanie, keďže v Perneku je základná škola a učiteľky
prejavili záujem navštevovať pravidelne knižnicu so žiakmi. Druhým cieľom je zabezpečiť vybavenie herne.
Realizované aktivity:
- odstránenie umývadla – dobrovoľníci počas brigády
- dokúpenie nových regálov a police s úložným priestorom
- dokúpenie kníh a hier – výber spoločne s deťmi, ktoré navštevujú knižnicu
- propagácia vynovených priestorov v miestnej škole
Hodnotenie:
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Monitorovacia návšteva sa uskutočnila v piatok 19.10.2012 v Obecnej knižnice v Perneku.
Knižnica sa nachádza v priestoroch Obecného úradu v Perneku, kde je pre knižnicu vyhradená jedna miestnosť na
prízemí. Otvorená je raz za týždeň, v piatok v popoludňajších
hodinách, po
skončení úradných hodín obecného úradu. V súčasnosti má
knižnica ...
registrovaných čitateľov.
Predkladateľka projektu Ing . Daniela Zaičková informovala
o priebehu
projektu a realizovaných aktivitách. Podarilo sa jej naplniť
všetky ciele
projektu a počas jeho realizácie nemala žiadne problémy. Za
pozornosť
stojí, že do výberu kníh a hier boli zapojené aj deti, ktoré
navštevujú
knižnicu a mali možnosť navrhnúť aké knihy a hry budú
zakúpené.
Pani Zaičková ocenila pomoc, ktorú dostala pre knižnicu zo
Zamestnaneckého grantového programu, keďže knižnica je pre
obyvateľov
Perneka jedným z mála miest, kde sa môžu kultúrne vyžiť.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

ZGP 56/2011
Ján Chudík
S radosťou na dvor
11.10.2012
Rusovce
1 500 €

Východiská: Materská škola sa nachádza v obci Rusovce už viac ako 30 rokov a denne ju navštevuje približne 90 detí
z obce a okolia. Na dvore však chýbajú vhodné a bezpečné preliezačky na všestranný pohybový rozvoj detí. Tie, ktoré
sú tam dnes nepostačujú, keďže sú vo veľmi zlom stave a ohrozujú bezpečnosť detí.
Ciele projektu: Cieľom projektu bolo skvalitniť, spríjemniť a zdokonaliť prostredie dvora materskej školy dokúpením
preliezačiek, obnovením náteru pôvodných herných prvkov a domaľovaním plota. Samotní rodičia pomôžu pri stavbe
nového ihriska.
Realizované aktivity: V rámci projektu sa podarilo zakúpiť preliezačku vláčik, namaľovať herné prvky, osadiť domčeky
na hračky a upraviť pieskoviská a trávnaté plochy na dvore materskej školy. V spolupráci s miestnym podnikom Ruseko
bol odstránený piesok a nahradený štrkom. Z rodičovských zdrojov sa nakúpili farby na herné prvky.
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v materskej škole v Rusovciach v čase, keď už bol projekt
zrealizovaný a ihrisko bolo obnovené. S predkladateľom sme si prešli areál škôlky, kde už bol nainštalovaný nový vláčik,
a obnovené hracie prvky. Rodičia detí v rámci dvoch brigád zrevitalizovali pieskoviská, vyčistili a upratali trávnaté plochy
a osadili aj nové domčeky, kde majú deti uložené hračky a bicykle. Do realizácie bol zapojený aj miestny podnik služieb
a dobrá spolupráca bola aj so starostom obce.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

ZGP 11/2011
Ľubomír Hovorka
Malým, menším, najmenším
20.7.2012
Malé Zlievce
1 800 Eur

Východiská: V obci Malé Zlievce bolo pôvodné detské ihrisko zrušené v roku 2006 kvôli výstavbe obecných nájomných
bytov. Preto sa postupne začal budovať nový areál, kde je okrem športového ihriska aj detské ihrisko. Práve detské
ihrisko si vyžadovalo doplnenie nových hracích prvkov pre menšie deti, tak aby vznikol bezpečný priestor pre hru detí.
Ciele projektu: Cieľom projektu je doplniť vybavenie ihriska o prvky, ktoré sú bezpečné pre rôzne vekové kategórie detí,
čím sa zlepší využitie areálu a bezpečnosť detí. Rodičia tak zároveň budú mať miesto, kde môžu s deťmi zmysluplne
stráviť čas. Realizácia projektu prinesie aktivity zbližujúce komunitu a prispejú k zlepšeniu prostredia v obci.
Realizované aktivity:
 dobudovanie hracích prvkov pre deti do 3 rokov - pieskovisko s krytom, hojdačky, drevená konštrukcia na
uchytenie hojdačiek
 dobudovanie hracích prvkov pre väčšie deti
 oprava a údržba existujúcich prvkov
 úprava okolia, terénne úpravy
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v obci Malé Zlievce, kde sme sa v areáli ihriska stretli
s predkladateľom projektu. Na mieste práve vrcholili prípravy na oslavy Dňa obce, takže bolo potrebné urobiť posledné
úpravy areálu. Aktivity naplánované v projekte sa podarilo zrealizovať bez väčších problémov, niekoľkých
svojpomocných brigád sa zúčastnilo prekvapujúco dosť dobrovoľníkov z obce, do prác sa dokonca zapojili aj deti. Ihrisko
je obecné a spolupráca so starostkou je dobrá, podieľali sa na dovoze materiálu a poskytli nevyhnutné náradie. Výhodou
ihriska je aj jeho umiestnenie, ktoré je súčasťou širšieho areálu, je oplotené a má tak veľký potenciál stať sa bezpečným
miestom stretávania sa rodičov s deťmi.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

ZGP 41/2011
Ladislav Kazay
Ozelenenie Základnej školy s materskou školou Turá Lúka
11.8.2012
Turá Lúka
1 000 €

Východiská: Areál školy v Turej Lúke sa aj napriek snahe zamestnancov v súčasnosti nachádza vo veľmi neupravenom
stave. Uprostred pozemku sa nachádzajú dve budovy školy, malé nádvorie medzi budovami, spevnené a z časti
zastrešené chodníky a novo vybudované detské ihrisko s preliezkami.
Hlavný vstup do areálu nie je upravený a zeleň v areáli nesie znaky dlhodobo zanedbávanej údržby. Zemina, ktorá sa
pri výdatnejších dažďoch odplavuje zo svahu, spôsobuje starosti všetkým zamestnancom.
Ciele projektu: Výsadbou zelene vo svahu chceme zabrániť jeho erózií. Vďaka výberu vhodných drevín bude zo svahu
prebytočná voda odčerpávaná. Vybudované zeleninové políčko s bylinkami, liečivými rastlinami a vysadenými
ovocnými drevinami prispeje k výučbe, samozásobeniu školy a deti budú vedené k práci. Vybudovaním nového
oplotenia sa tiež prispeje k bezpečnosti v škole a k zabráneniu vstupu zvierat do areálu a na pieskovisko. Nový areál
prospeje nielen deťom navštevujúcim škôlku, ale i tým, ktoré sa sem chodia hrávať, rodičom a vedeniu, ktorí často v
areáli organizujú rôzne podujatia.
Realizované aktivity:
 Vybudovanie nového oplotenia na mieste starého
 Úprava súčasnej zelene a rez poškodených častí stromov
 Výsadba rastlín na nespevnenom svahu
 Úprava povrchu a záhonová výsadba rastlín

Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila v mestskej časti Myjavy Turá Lúka. Realizátor projektu, pán Kazay
nás previedol po areáli školy. V čase našej návštevy už bolo postavené oplotenie, vysadené rastliny a upravené okolie.
Kvôli vysokým teplotám ešte neboli vysadené stromy, ktoré by v takom počasí zoschli, preto ich vysadia v septembri.
Do prác boli zapojení zamestnanci školy a dobrovoľmíci. Do projektu sa zapojilo aj mesto, ktoré poskytlo ďalšie financie.
Záhrada do dvoch až troch rokov splní estetické aj funkčné požiadavky. Rastliny v záhonoch sa rozrastú, zapoja a
vytvoria ucelené spoločenstvá. Upravený areál školy bude ďalej udržiavaný zamestnancami školy a škôlky.
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Monitoring projektu:
Predkladateľ:
Názov projektu:
Dátum monitoringu:
Miesto konania:
Podporená suma:

ZGP 47/2011
Zoltán Pulai
Novým ihriskom pre usmievavé detské tváre
18.7.2012
Olováry
1 600 €

Východiská: Malá obec Olováry má okolo 300 obyvateľov. V jej centre sa nachádza asi 30 ročné detské ihrisko, ktorého
stav je už momentálne úplne nevyhovujúci, či už z estetického, alebo bezpečnostného hľadiska. Predkladateľ projektu
je zároveň aj zástupcom starostu obce a obnova ihriska by spríjemnila a skvalitnila život obyvateľov malej obce.
Ciele projektu: Cieľom projektu je zlepšenie možností voľnočasových aktivít detí a mládeže v obci Olováry. Výmenou
zariadenia detského ihriska a obnovy oplotenia sa zvýši bezpečnosť hry najmenších obyvateľov obce a zároveň sa zlepší
aj stav verejného priestranstva v centre Olovár.
Realizované aktivity:
 odstránenie pôvodných starých a poškodených hracích prvkov
 brigáda a príprava na osadenie nových hracích prvkov
 osadenie oplotenia
 úprava okolia, výmena piesku
 slávnostné otvorenie obnoveného ihriska
Hodnotenie: Monitorovacia návšteva sa uskutočnila priamo v obci Olováry, kde sme mali možnosť stretnúť sa
s realizátorom projektu. V čase našej návštevy už bolo ihrisko obnovené, s novým hracím domček a šmykľavkou.
Priestor v centre obce by mohol veľmi príjemným miestom stretávania sa, ale v čase našej návštevy - streda popoludní
počas prázdnin bol prázdny. V malej obci je len materská škola a cirkevná základná škola, ktorú navštevuje len 12 detí.
Zámerom obce je preto vytvárať podmienky na to, aby sa tu mladé rodiny s deťmi cítili dobre a nemuseli sa sťahovať
do blízkych miest. Veríme, že ihrisko sa stane miestom spoločenského života v obci.
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