
P.č. Meno zamestnanca* Názov žiadateľa/ Mesto Názov projektu Krátka charakteristika predkladaného projektu a príklad aktivít
Žiadaná suma 
podpory

1 Tomáš Paška

OZ Vodníček Rodičovské 
združenie pri MŠ 
Tupolevova 20, 
Bratislava

Putujúce dopravné 
ihrisko

Projekt je zameraný na zakúpenie vybavenia mobilného dopravného ihriska 
(semafory, dopravné značky) pre materskú školu Tupolevova 20, ako aj 
odrážadiel a kolobežiek, ktoré budú deti na tomto ihrisku využívať. Dopravná 
výchova je dôležitou zložkou vo výchove a vzdelávaní v MŠ, keďže deti sú 
súčasťou diania na chodníkoch a cestách prakticky každý deň. Keďže ide o 
mobilné ihrisko - MŠ plánuje spolupracovať s ďalšími 3 škôlkami v blízkom 
okolí, i s materským centrom Budatko, ktoré sídli v jednej z týchto škôlok, 
ktorým bude ihrisko bezplatne zapožičiavať. Putujúce ihrisko tak bude môcť 
využívať cca 500 detí, ktoré si osvoja pravidlá cestnej premávky v praxi. 998,00 €

2 Ing. Šimon Švento
Katolícka ZŠ s MŠ A. 
Bernoláka Martin

Dopravná výchova 
od najmenších

Cieľom projektu je vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy nielen v 
teoretickej rovine, ale aj v praxi. Zakúpením potrebného vybavenia na 
technickú úpravu terénu a obnovením vodorovného značenia umožníme 
žiakom vyskúšať si rôzne dopravné situácie, budeme ich viesť k dodržiavaniu 
bezpečnosti pri pohybe po komunikáciách a dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky. 1 000,00 €

3 Monika Šalagová
Obec Dražkovce - 
Materská škola Semafór nás učí

K zlepšeniu funkcie novovybudovaného dopravného ihriska v areáli MŠ chceme 
doplniť semafóry, ktoré budú riadiť dopravu na ihrisku, ako aj regulovať chod 
dopravných prostriedkov a chodcov. Hlavnou myšlienkou je spojiť teóriu a prax 
v dopravnej výchove a naučiť tak najmenších pravidlá cestnej premávky a 
správne vyhodnotiť situáciu. Aktivity -  Dopravná olympiáda: dopoludnie s 
jazdou na bicykli, kolobežke, rozlišovanie dopravných značiek, jazdenie a 
prechod cez prechod pre chodcov podľa pokynov semafórov. 1 000,00 €

4
Marián Činčala, 
Ing.PhD.

STUDNIČKA, n.f., 
pre Materskú školu 
Podvysoká

Bezpečne na 
kolesách

Naša MŠ realizuje dopravnú výchovu v rámci svojho vzdelávacieho programu - 
poznávanie dopravných značiek, zhotovujeme ich, pozorujeme dopravu na 
ceste, "hráme sa na autá", nacvičujeme dopravné situácie, zoznamujeme sa s 
pravidlami cestnej premávky, učíme sa ohľaduplne správať na ceste. V rámci 
projektu by sme chceli získať potrebné vybavenie na dopravné ihrisko, kde by 
deti  mohli všetko skúsiť a overiť v skoro reálnych situáciach, mohli by si 
nacvičovať,pripraviť sa na skutočné situácie v reálnej doprave. Aktivity: Hry na 
dopravu, Hry na križovatku, Policajt je kamarát, Detská autoškola, Dopravná 
olympiáda - pred skutočným vstupom detí na cestu. 992,00 €
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5 Milan Vrábel

Základná škola s 
materskou školou 
Ondreja Cabana, 
Komjatice Bezpečne do škôlky

Cieľom projektu je zážitkovým učením znižovať nebezpečenstvá súvisiace s 
cestnou premávkou. Je dôležité pripraviť deti na budúci samostatný a 
zodpovedný pohyb v cestnej premávke s etickými princípmi. Dôležitý je nácvik 
bezpečného správania sa v dopravnom prostredí, ohľaduplnosť voči ostatným 
účastníkom cestnej premávky, vedieť sa správne orientovať a správať v 
dopravných situáciách ako chodci, cyklisti, kolobežkári. Nákupom potrebných 
pomôcok tak budeme môcť skvalitniť výučbu dopravnej výchovy. 1 000,00 €

6 Mária Brišáková
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka 
Zákamenné 967

Ako ujo policajt 
riadil všetkých 
okolo

Sme najväčšia obec na Orave a deti cestujú do MŠ a neskôr ZŠ zo širokého 
okolia autobusom či na bicykli. Opodstatnená je prevencia bezpečného pohybu 
na ceste. Na dopravnom ihrisku v našej MŠ budeme prístupnou a hravou 
formou vzdelávať deti v spolupráci s rodičmi a príslušníkmi policajného zboru. 
Chceme vybaviť dopravné ihrisko dopravnými prostriedkami a prilbami, ktoré 
sú potrebné na realizáciu bezpečnej a hravej dopravnej výchovy. Cieľom 
vzdelávania je praktické zvládnutie jazdy na dopravných prostriedkoch s 
rešpektovaním pravidiel pohybu na cestných komunikáciách, zodpovedný 
postoj k pohybu v cestnej premávke, získané vedomostí a zručností v oblasti 
dopravnej výchovy, zlepšenie materiálnych podmienok na výučbu praktickej 
dopravnej výchovy. 1 000,00 €

7 Ing. Ľuboš Zachar
Základná škola Holubyho, 
Piešťany Školská autoškola

V meste chýba funčkné dopravné ihrisko, na ktorom by si deti vyskúšali 
praktické jazdné zručnosti. Podstatou projektu je vyskúšať si prípravu na 
získanie vodičského oprávnenia v budúcnosti. Aktivity: Príprava žiakov na 
skúšky pre získanie vodičského oprávnenia, výuka poskytnutia prvej pomoci, 
výuka dopravných predpisov, praktické ovládanie dopravného prostriedku. 1 000,00 €

8 Attila Mészáros

Materská škola, ul. 
Dukelských hrdinov, 
Snina Cesta nie je ihrisko

Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Najväčším 
prínosom projektu bude možnosť využívať prenosné dopravné ihrisko a 
názornými ukážkami predviesť dopravné situácie. 
Aktivita č. 1: "Dopravný strážnik" - precvičovanie reakcií na svetelný signál 
(červená/zelená). Aktivita č.2: "Malí pátrači" – výučba dopravných značiek a 
upevňovanie názvov geometrických tvarov. Aktivita č. 3: "Pozor Peter, pozor 
Katka" - beseda s príslušníkom dopravnej polície. 1 000,00 €



9 Leonard Toplanský
OZ Kráľovská koruna, 
Tvrdošín

S líštičkou na 
cestách

Cieľom projektu je vytvoriť prenosné dopravné ihrisko, na ktorom si 
prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie sa na cestách a pri 
dopravných situáciách. Vytvorením prenosného dopravného ihriska by sme 
chceli vytvoriť reálne prostredie, v ktorom budú detí vedené odmalička k 
výchove zodpovedného účastníka cestnej premávky, osvoja si základy pravidiel 
cestnej premávky a následne ich využitie v praxi. 844,00 €

10 Norbert Benkovič
Rodičovské Združenie pri 
ZŠ slov. v Košútoch

Čítanie dopravných 
rozprávok z trávy

Cyklus“ Čítanie dopravných rozprávok z trávy“ bude určený pre deti v 
predškolskom a mladšom školskom veku so zapojením rodičov, starých 
rodičov, priateľov školy, ktorí budú pomáhať s prípravami čítačiek. Zakúpime 
závesné siete, sedacie vaky, z ktorých budú deti počúvať rozprávky z kníh od 
Petra Stoličného Dopravné rozprávky I.,II. Taktiež tu prebehnú rôzne dopravné 
kvízy a súťaže. Sedacie vaky, závesné siete, ozvučenie bude umiestnené na 
školskom dvore. Považujeme to za efektívny spôsob žvyšovania úrovne 
dopravnej výchovy. 1 000,00 €

11 Iveta Árva Sklenárová
Základná škola 
Bernolákovo

Cyklo-kolobežko 
škola - bezpečne a 
zodpovedne na 
kolesách do školy

30% žiakov (cca 150) chodí do školy na bicykli/kolobežke. Žiakov II. stupňa 
chceme preškoliť z dopravnej výchovy, s ohľadom na ich bezpečnosť a 
zodpovedné správanie sa na ceste. Aktivity zaradíme i ďalšie roky ako 
pravidelnú inovovanú formu výuky doprabnej výchovy. V spolupráci s obecnou 
políciou škola zorganizuje Cyklo-kolobežkovú školu. Úspešný absolvent CKŠ 
získa osvedčenie a jeden reflexný prvok – pásik na svoj dopravný prostriedok. 
Ročne preškolíme cca 300 detí. 665,00 €

12 Mgr. Dušana Stanová

Gymnázium Ivana Kraska - 
Ivan Krasko Gimnázium - 
Rimavská Sobota

Chceme vedieť 
nemecky

Cieľom projektu je zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka a zvýšiť tak 
záujem oň prostredníctvom interaktívnych aktivít riadených cez tablety pre 
žiakov 5. ročníka základných škôl aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, a 
to formou rovesníckeho vyučovania, kde gymnazisti druhého ročníka aktivizujú 
žiakov piateho ročníka základných škôl. V aktivitách je zapojená aj skupina 
žiakov základnej školy, medzi ktorými sú deti žijúce v detskom domove 
rodinného typu. Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o nemecký jazyk netradičnou, 
neformálnou výučbou. 998,10 €

13 Roman Slezák
Súkromná základná 
škola, Bratislava - Devín

Vzdelávanie v 
nemeckom jazyku

Cieľom projektu je vytvoriť žiakom ZŠ príležitosť rozvíjať svoje jazykové 
schopnosti a umožniť im spoznávanie cudzích jazykov tak, aby mohli naplno 
rozvíjať svoj potenciál v tejto sfére. Pomocou interaktívnej tabule im priblížime 
kultúru nemecky hovoriacich krajín, rozšírime ich všeobecný rozhľad a 
vzbudíme záujem o cudzí jazyk. 1 000,00 €



14 Ing. Ivana Záhorová

Obchodná akadémia, 
stredná škola, Dolný 
Kubín

Nemčina 
interaktívne

Hlavnými cieľmi projektu sú podpora výučby nemeckého jazyka žiakov OA, 
zatraktívnenie vyučovania pomocou moderných vyučovacích metód, napojenie 
projektu na prax. Žiaci pripravia a realizujú prezentácie v nemeckom jazyku z 
exkurzií v nemeckých /rakúskych/ firmách (dodávatelia pre automobilová 
priemysel) v našom regióne. Naša škola zorganizuje pre žiakov besedu s 
pracovníkom firmy Volkswagen Slovakia a.s. 980,00 €

15 Ladislav Hluchý

Základná škola 
Tupolevova 20, 
Bratislava

Zefektívnenie 
jazykovej prípravy 
žiakov so špeciálno-
pedagogickými 
potrebami

Zlepšenie kvality, resp. efektivity vzdelávania žiakov so špeciálno-
pedagogickými potrebami v oblasti cudzích jazykov - nemčiny a angličtiny, 
ktoré sa na škole vyučujú. Výučbu oboch jazykov škola modernizuje, využíva 
elektronické médiá a počítače. Ukazuje sa, že pre deti so špeciálnymi 
potrebami nie je tento spôsob efektívny, žiaci pociťujú väčšiu potrebu tzv. 
vnemotechnických pomôcok, potrebujú s vecami manipulovať, dotýkať sa ich a 
tak si osvojené slová z cudzieho jazyka lepšie zapamätajú. Používaním 
magneticko-keramickej tabule a tematických aplikácií bude možné 
efektívnejšie oboznamovať žiakov so základmi cudzieho jazyka. 1 000,00 €

16 Juraj Vinter 
Hematit, občianske 
združenie, Bratislava

Prečo byť darcom 
krvi

Osveta o potrebe darcovstva krvi, prečo potrebuje spoločnosť darcov krvi. 
Kampaňou chceme verejnosť informovať, že darovaním krvi pomáhame 
predovšetkým chorým spoluobčanom, odkázaných na liečbu transfúznymi 
liekmi všetkých vekových skupín populácie, urgentne alebo chronicky chorým. 
Veľký význam má podpora vlastného zdravia darovaním krvi a zdravý životný 
štýl. 1 000,00 €

17 Branislav Kopál OZ Infosluch, Bratislava

Raná intervencia v 
rodinách s 
dieťaťom s 
poruchou sluchu

Intervencia v domácom prostredí sa ukázala efektívnejšia ako ambulantné 
poradenstvo. Bábätká sú doma pokojnejšie a lepšie zmeriame ich sluch, čo 
neskôr pomôže presnejšiemu nastaveniu načúvacích prístrojov v ambulancii. 
Zároveň intervencia v domácom prostredí umožňuje rodičovi, aby hneď v 
bežnom živote precvičil to, čo sa od terénneho pedagóga naučil. Terénna práca 
šetrí rodinám limitované peniaze, čas aj stres s dochádzaním do ambulancie. 
Grantom by sme chceli pokryť náklady spojené s transportom za rodinami a 
náklady na potrebné zdravotnícke pomôcky. 1 000,00 €

18 Ingrid Hanúsková

Rodičovské združenie pri 
Materskej škole Oravice 
č. 331, Zákamenné Relaxačný domček

Projekt zlepší podmienky sociálne a zdravotne znevýhodnených detí v 
edukačnom procese a počas pobytu vonku v materskej škole. V zakúpenom 
záhradnom relaxačnom domčeku im bude spolu s bežnými deťmi sprístupnená 
muzikoterapia, netradičné výtvarné techniky, svet rozprávok, spoločenských 
hier, ale aj individuálny prístup s logopédom a špeciálnym pedagógom. 1 000,00 €



19 Andrea Magdová OZ Nie sme sami, Prešov

Canisterapia s 
arteterapiou na 
pomoc deťom

Canisterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva komplex. a liečebné 
pôsobenie psa na človeka. Pri tejto terapii ide o motiváciu k rehabilitácii a 
povzbudenie imunity postihnutých detí prostredníctvom psychiky. Cieľom je 
zmierňovať integračné a komun.problémy. Canisterapiu budeme kombinovať s 
arteterapiou, pričom nadviažeme na predchádzajúci projekt pre deti a mladých 
ľudí s PAS ako i s ľahkým, stredným, ťažkým a hlb. stupňom mentálneho 
postihnutia. 1 000,00 €

20 Ing. František Tekáč
Alžbetka, n.o., Spišská 
Nová Ves

Kultúra tela a 
ducha

Prostredníctvom projektu chceme klientov Krízového strediska so zníženým 
prahom vedomostí, zručností a správania sa, naučiť prekonávať samých seba a 
cez mnohé formy činnosti a pohybové aktivity im pomôcť zvládať náročné 
životné situácie, objavovať talent a pravé životné hodnoty. Projektom 
dosiahneme rozvoj pohybovej a kultúrno-poznávacej zložky, pričom klienti 
budú musieť zvládnuť určitý okruh odborných znalostí a vedomostí. Pre 
klientov pripravíme rôzne aktivity - pešia turistika, vodná turistika, 
cykloturistika, vysokohorská turistika a hippoterapia. 1 000,00 €

21 Marek Gbúr
Spojená škola internátna 
Prakovce

Pohybom k zdraviu 
a prevencii 
drogových 
závislostí

Vychovávatelia a učitelia OUI v Prakovciach pre skvalitnenie edukačnej 
starostlivosti o mentálne postihnutú mládež zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a detí z detských domovov hľadáme možnosti ako prilákať žiakov vo 
voľnom čase k pohybovej činnosti zmysluplnými aktivitami. Viesť ich k 
aktívnemu vypĺňaniu voľného času ako prostriedok ochrany pred závislosťami. 
Projektom zabezpčíme pomôcky na pohybové aktivity, nakoľko priestory školy 
ani internátu neposkatujú adektávtny pristor ani vybavenie. 1 000,00 €

22 Natália Vašková
Stavebná fakulta STU v 
Bratislave

Triedime odpad s 
Nadáciou 
Volkswagen 
Slovakia

Hlavnou myšlienkou projektu je edukácia študentov o potrebe triedenia 
odpadu ako jednej z foriem šetrenia a ochrany životného prostredia. Príspevok 
sa použije na zakúpenie a inštaláciu odpadkových košov určených na triedenie 
odpadu na kategórie papier, plast, komunálny odpad a sklo do priestorov 
Stavebnej fakulty STU. Súbor plastových košov by nahradil väčšinu normálnych 
odpadkových košov v budove. Študenti SvF, odbor architektúry vytvoria návrh 
na umiestnenie, farebné odlíšenie, branding košov a motto s edukačným 
charakterom. Vzhľadom na menšie používanie skla v súčasnosti, väčšina 
súborov košov bude zostavená z troch nádob na kategórie: papier, plast a 
komunálny odpad. SvF STU zabezpečí sáčky na odpad, preškolenie 
zamestnancov a dodanie zberných nádob od OLO, ako aj komunikáciu projektu. 1 000,00 €



23 Marcel Exner
RZ pri ZŠ Štúrova,  
Malacky

Životné zručnosti v 
základnej škole

Projekt je zameraný na realizáciu zavádzania prvkov Vysoko efektívneho 
učenia, ako sú pravidlá, životné zručnosti a kompetencie nutné pre život a 
úspešnú sebarealizáciu jednotlivca v škole a spoločnosti. Prostriedky IKT nám 
pomôžu tvoriť a realizovať aplikačné úlohy tak, aby ich využitie smerovalo k 
všestrannému rozvoju osobnosti žiaka s dôrazom na jeho individuálne potreby. 1 000,00 €

24 Pavol Soldán

Asociácia pre mládež, 
vedu a techniku, 
mimovládna, nezisková, 
vzdelávacia organizácia, 
Bratislava

Denné tábory 
"Zvedaví vedci"

Nadväzujúc na našu činnosť v mesiacoch júl a august pripravíme tri turnusy 
denných táborov pre deti so zameraním na vzdelávanie v technických a 
prírodných vedách, keďže máme veľa dobrých a tvorivých nápadov. K tomuto 
použijeme Metodickú príručku animačného programu „Zvedaví vedci“, kde 
amaveťáci spracovali pre deti rôzne pokusy z dostupných materiálov, napríklad 
v kuchyni našich mám. 1 000,00 €

25 Filip Valko
Hasičský zbor Priekopa, 
Martin

Výchova detí k 
dobrovoľníctvu a 
požiarnej ochrane, 
prostredníctvom 
hasičského športu

Prostredníctvom športu zaujať deti na základnej škole, pravidelným 
stretávaním vytvoriť komunitu ľudí, ktorí by v budúcnosti boli ochotní udržať 
funkčný dobrovoľný hasičský zbor v Priekope. Prostredníctvom projektu by 
sme chceli zakúpiť nové vybavenie na tréningy. Máme zriadený krúžok Mladý 
hasič, kde učíme a trénujeme deti v oblasti požiarnej výchovy. 1 000,00 €

26 Katarína Petruľáková
Občianske združenie 
Vrškárik, Modra

" Hlavičky 
makovičky a 
šikovné ručičky"

Ak chceme utvárať a rozvíjať základné zručnosti dieťaťa je našou úlohou 
vytvárať dostatočný priestor s vhodným materiálnym zabezpečením na to, aby 
každé dieťa malo možnosť prakticky si rozvíjať technické zručnosti. Deti majú 
veľký záujem rozvíjať a objavovať svet navôkol. Na to, aby mohli rozvíjať svoje 
zručnosti, je potrebné mať pomôcky, ktoré pomôžu deťom zblížiť sa so svetom 
pozorovania a technických zručností. Prostredníctvom tohto projektu by sme 
chceli zvýšiť ich záujem o technické skladačky a rozvíjať tak ich tvorivosť. 981,30 €

27 Ján Macho
Katolícka ZŠ s MŠ A. 
Bernoláka Martin

Nezabúdajme 
rozvíjať aj 
manuálne zručnosti

Keďže záujem žiakov o techniku klesá, cieľom projektu je vybudovať vzťah detí 
k technike, rozvíjať ich technické myslenie a rozšíriť obzor žiakov o technické 
inovácie. Získajú tak potrebné vedomosti v technickej oblasti, aby tak v 
budúcnosti mali vyššie šance získať prácu. Prípravou novej technickej učebne s 
potrebným vybavením a zvýšením počtu vyučovacích hodín technickej výchovy 
tak podporíme deti v budovaní ich technických zručnosí a vedomostí. 1 000,00 €



28 Karol Gábriš
Základná škola, Dudova 
2, Bratislava

Modernizácia 
učebne Techniky

Vybavením miestnosti pracovnými stolmi, kde sa vyučuje predmet Technika na 
2. stupni ZŠ, ktorý predstavuje prvú ponuku profesijnej voľby, príležitosť 
oboznámiť sa s najbežnejšími nástrojmi, so základnými postupmi pri práci s 
rôznymi materiálmi, s problémami bežného praktického života a možnosťami 
ich riešenia, chceme zvýšiť záujem žiakov o tento predmet. Je to príležitosť na 
to, aby si dieťa uvedomilo, o ktoré činnosti má najväčší záujem. V Technike 
okrem rozvoja poznávacích schopností žiakov ide aj o rozvoj mimopoznávacích 
schopností, najmä o rozvoj a upevňovanie kladných morálno-vôľových a 
charakterových vlastností. 1 000,00 €

29 Stanislava Koporcová
ZŠ s MŠ Studienka, 
Studienka

Napredujeme v 
technike a 
nemeckom jazyku

Cieľom projektu je vybaviť učebňu potrebným vzelávacím zariadením tak, aby 
mohla byť využívaná na edukáciu techniky či nemeckého jazyka. Deti budú 
vedené ku kreativite a samostatnosti. Zakúpením techniky chceme poskytnúť 
deťom možnosť využívania interaktívnych pomôcok pri vyučovaní a krúžkovej 
činnosti. Využitím technického spojenia priamo na vyučovaní budeme 
komunikovať so školou v Hausbrunne. Dataprojektor a interaktívnu tabuľu 
môžeme využívať na nové trendy vo vyučovaní. Dlhodobou aktivitou je 
vydávanie školského časopisu. 1 000,00 €

30 Miroslav Hauskrecht
Základná škola Janka 
Kráľa, Liptosvký Mikuláš

Rozvíjame tvorivý 
detský potenciál

Žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej 
rôzných podobách. Na hodinách predmetov s technickým zameraním 
vychádzame z konkrétných životných situácií, vlastných skúsenosti žiakov s 
fyzikálnymi javmi a technickými objektami. Teóriu prenášame do života a deje 
a javy okolo nás prenášame do školských dielní a laboratórií. Predmety sú 
predurčené k praktickému overovaniu teoretických poznatkov, čo umožňujú 
žiacke pokusy, reálne demonštrácie , práca s materiálom, merania a ich 
spracovanie. Podporu využijeme na nákup nových pomôcok do fyzikálnej a 
technickej dielne. Plánované aktivity sú: fyzika v kuchyni, fyzika v živej prírode, 
technika-praktická činnosť, skúmanie, konštruovanie a pod. 1 000,00 €

31 Jan Neoveský
ZŠ J.A.Komenského v 
Revúcej

Návšteva 
automobilového 
závodu 
Volkswagen 
Slovakia

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach štúdia a zamestnania sa v 
technických smeroch. Podstata projektu spočíva, v nadväznosti na 
predchádzajúce aktivity, v realizovaní exkurzie do automobilového závodu 
Volkswagen Slovakia v Bratislave pre žiakov našej školy. Pred samotnou 
exkurziou budú žiaci teoreticky oboznámení s automobilovým priemyslom na 
Slovensku a tiež konkrétne v závode Volkswagen a po skončení vypracujú 
postery z exkurzie, ktoré budú prezentovať ďalším spolužiakom. Návštevou 
závodu budú mať žiaci lepšiu predstavu o tom, čo obnáša technicky 
orientované zamestnanie. 1 000,00 €



32 Radoslav Sopko
Základná škola Júlie 
Bilčíkovej Budkovce 

Škola života -
technika je super!

Keďže v okrese Michalovce sa nachádza hneď niekoľko strojárskych podnikov, 
tak dopyt po zamestnancov je veľmi veľký. U žiakov zo  sociálne 
znevýhodneného prostredia pozorujeme nadanie pre manuálnu prácu (s 
drevom a iným materiálom), ktorá ich baví viac než psychická. Z grantu 
zakúpime pomôcky  podporujúce technickú zručnosť.  Súčasťou projektu bude 
ukázať techniku v praxi formou návštevy žiakov strojárskych podnikov 
Michatek a BSH prípadne Siemens, aby v praxi videli aké práce sa v strojárskom 
podniku vykonávajú. Podstatou projektu je pomocou zamestnanca spoločnosti 
Volkswagen motivovať žiakov k technickým povolaniam. 1 000,00 €

33 Daniel Šajgalík

Základná škola s 
materskou školou,  
Košeca

Malí konštruktéri a 
bádatelia

Cieľom projektu je učiť sa moderným spôsobom - pokusom, omylom a 
samostatnou bádateľskou činnosťou, a tak pritiahnuť, zaujať a motivovať deti k 
hrám technického charakteru. Vďaka zakúpeniu konštrukčných stavebníc 
projekt rozvíja kognitívny vývin detí predškolského veku a podporuje rozvoj 
logického myslenia, priestorovej orientácie a motoriky. Aktivity realizované v 
projekte: -zostavovanie dopravných prostriedkov a stavieb z konštruktívnych 
skladačiek, prevádzanie jednoduchých pokusov s digitálnym mikroskopom vo 
výskumnom kútiku "Malí bádatelia", odhaľovanie princípov magnetizmu. 1 000,00 €

34 Miroslav Roziak
OZ Jahôdka v Kráľovej pri 
Senci Múdre hranie

Cieľom projektu je vďaka súboru pomôcok a ich systematickému využívaniu v 
rámci edukačného procesu formou interaktívnych aktivít podporiť kognitívny a 
motorický vývin dieťaťa v období predškolského veku, a tak rozvíjať poznanie v 
oblastiach veda, umenie a pohyb. Projekt zahŕňa aktivity, ktoré v súčinnosti 
podporia zdravý a správny psychický i fyzický vývin dieťaťa - interaktívne 
spoznávanie ľudského tela, pokusy v detskom chemickom laboratóriu, rozvoj 
hudobného cítenia a koordinácia pohybu. 987,10 €

35 Karol Vojtík

ZŠ s MŠ s VJM -
Alapiskola és óvoda 
Vlčany

Slniečka objavujú 
svet techniky

Zámerom nášho projektu je docieliť, aby deti zvládali úkony bežného dňa a 
zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Našou úlohou je 
vytvárať dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, 
aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti. Počas 
hrových činností v novovytvorenej kuchynke deti sa naučia, ako treba používať 
kuchynské spotrebiče, naučia sa že ako sa vyrábajú potraviny (chlieb, med, 
mliečne výrobky). Počas hier s konštrukčnými hračkami sa naučia postupovať 
podľa graficky znázornených pokynov pri skladaní nových výrobkov. 1 000,00 €



36 Jozef Vatlavik
Rodičovské združenie 
Ušiačik, Bratislava

Naša záhrada - 
miesto byť tvorivý

Vytvorením príjemného  a bezpečného prostredia pre deti by sme chceli zlepšiť 
výchovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňovanú vonku. Jedným z cieľov projektu 
je vytvorenie tvorivej dielne - prístrešok so stolom a lavicami vhodný na 
kreslenie a rôzne edukačné hry. Z dvoch strán budú umiestnené kvetináče na 
pestovanie rastlín pre vytvorenie si bližšieho vzťahu detí k prírode. Ďalším 
bodom je bludisko s výškou 1m pre bezproblémový dohľad na deti. Plochy 
budú upravené farbou pre možnosť popisovania kriedou. Na niektoré časti 
namontujeme interaktívne panely napr. zvukové, hmatové. Rovnako by sme 
chceli vytvoriť aj hmlovisko, ktoré by sa využívalo počas teplých letných dní. 
Pod uvedenými prvkami bude umiestnená bezpečná dopadová plocha. Tiež 
plánujeme zorganizovať brigádu na maľovanie dopravného ihriska pred budovu 
MŠ. 1 000,00 €

37 Ján Špiriak Motigo, o.z., Bratislava

Športové 
sústredenie 
zamerané na 
triatlon

Podstatou nášho projektu je, aby deti napredovali v športe, neustále sa 
zlepšovali. Chceme im poskytnúť čo najlepšie podmienky pre túto činnosť a tak 
aj zakúpiť rôzne pomôcky na cvičenie, plávanie. Každý deň bude na programe 
plávanie a ďalšia športová aktivita ako napr. atletika, cyklistika, športové aj 
tvorivé hry. Okrem športových aktivít deti spoznajú okolitý kraj, prírodu a 
pohoria Veľkej a Malej Fatry. Výstup na Drienok z Rakšianskej doliny bude 
súčasťou programu. Cieľom projektu je zdokonalenie techniky plávania, behu 
detí a zároveň budovanie športového a tímového ducha. Získané zručnosti v 
triatlone zúročia na pretekoch, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára. 1 000,00 €

38 Peter Mikula

Občianske združenie 
rodičom ZŠ Matky Alexie, 
Bratislava

Pohybová, 
športová a 
oddychová zóna 
školského dvora

Projekt súvisí so snahami združenia o revitalizáciu celého školského dvora, 
ktorý by po rekonštrukcii mohol slúžiť nielen na výuku hodín ako TŠV, ale aj ako 
priestor na oddych a pohyb počas prestávok, príp. po vyučovaní v čase 
školského klubu. Aktuálny stav sme sa rozhodli zmeniť, preto sme najprv 
oslovili FA STU, kde nám študenti vypracovali projekt možnej revitalizácie 
dvora. Súčasťou tohto projektu je pohybová a oddychová zóna, ktorá je jednou 
z častí projektu a je nezávislá od realizácie kompletnej rekonštrukcie. Zámerom 
je vytvoriť priestor vhodný na výučbu i na oddych, preto hodláme financie 
využiť na nákup vhodného mobiliáru do tejto zóny, ktorá bude využívaná počas 
vyučovania i počas voľnočasových aktivít. 1 000,00 €



39 Juraj Knaperek
Materská škola pri ZŠ 
Habovka

Vytvorme pre deti 
radosť z pohybu

V našej MŠ podporujeme u detí rozvíjanie pohybových schopností a zručností 
na čerstvom vzduchu. Cítime potrebu pokračovať v dostavbe ihriska. 
Zakúpením pružinových hojdačiek a prvkov fitness vytvoríme zábavno-
eduakčný priestor na pohyb detí. Drevený vláčik, preliezačky, lavičky, 
prírodovedné centrum a altánok dokončíme svojpomocne ako relaxačnú a 
oddychovú časť. Postupne chceme zabezpečiť preliezacie steny, rôzne 
šmýkačky podľa finančných možností obce. Projekt zahŕňa rôzne aktivity, ako 
napríklad dobudovanie detského ihriska-Vytvorme pre deti radosť z pohybu-
Spoločne pohybom k zdraviu. Cieľom projektu je rozvíjanie pohybovej aktivity 
detí nielen z materskej školy, ale aj z celej obce. 996,98 €

40 Martin Palovčák
MŠ Budovateľská 8, 
Prešov

Telocvičňa v 
prírode.

Škola disponuje školským dvorom, na ktorom chýba dostatočný počet herných 
prvkov pre deti. Úplne chýba herný prvok, na ktorom by si deti precvičovali 
lezenie, výdrž, koordináciu v priestore. To nám zaručí zakúpenie Lanovej 
pyramídy. Pohybové aktivity môžu byť spontánne , alebo riadené učiteľkou: 
ranné cvičenie, pobyt vonku, športová olympiáda. Využívať ju môžu tiež deti 
spoločne s rodičmi. Z dlhodobého hľadiska sa tak budeme snažiť aktivitami 
podporiť zdravie a pohyb detí, správne držanie tela a zlepšiť celkovú telesnú 
zdatnosť. 1 000,00 €

41 Zuzana Dobrovodská
Materská škola 
Mojmírovce

Rozpohybuj 
chrobáčikov

Podstatou projektu je komplexná výchova detí v oblasti zdravia a pohybu 
vybudovaním podnetného ihriska. Dôraz aktivít je na: posilnení 
psychomotorického vývoja detí predškolského veku, ktoré zahŕňajú rovnovážne 
cvičenia na pohyblivom rebríku, koordinácia pohybov a správna technika 
lezenia na lezeckej stene, celková koordinácia pohybov a obratnosť na celej 
ihriskovej zostave, čím si deti spevnia všetky svalové skupiny a predchádzajú 
tak ortopedickým problémom, pestovanie vzťahu k pohybu, zdravému 
životnému štýlu, športu a olympionizmu u detí predškolského veku a rodičov a 
zapojenie detí z menej podnetného prostredia a ich rodičov do aktivít. 1 000,00 €

42 Pavol Kepič
Občianske združenie 
Kukučka Snina Svet na hojdačke

Projektom „Svet na hojdačke“ by sme radi podporili u detí záujem o pohybovo - 
hrové aktivity na čerstvom vzduchu nielen počas pobytu v materskej škole, ale 
i vo voľnom čase. Spestrením rôznorodého náčinia na školskom dvore 
vzbudíme u detí záujem o pohyb a šport. Vytvoríme prostredie, v ktorom 
umožníme rozvíjať pohybové zručnosti, koordináciu pohybov, udržiavanie 
rovnováhy, sebaovládanie a zdravý životný štýl. Hojdačky zakúpené v rámci 
projektu by tak mohli využívať nielen deti z materskej školy, ale i deti z blízkeho 
okolia. 1 000,00 €



43 Denisa Makay

Združenie rodičovskej 
rady pri Materskej škole v 
Kútoch Ika tika gymnastika

Z poskytnutých finančných prostriedkov a vlastných zdrojov nakúpime 
interiérové cvičebné pomôcky a vymeníme už staré, nevyhovujúce pomôcky. 
Uvedeným sa spestrí a skvalitní výuka telesnej výchovy v predprimárnom 
vzdelávaní, nadviaže sa na deťmi absolvovaný športový program spoločnosti 
imove, ktorý bol zameraný na rozvoj motorickej inteligencie u detí. Vybrané a 
zakúpené budú certifikované výrobky určené pre deti materských škôl, ktoré 
prinesú do výučby telesnej výchovy nové impulzy a spestria výučbový program. 1 000,00 €

44 Samuel Filípek
ZŠ J.A.Komenského v 
Revúcej "Amoskova" latka

Školský projekt Detská atletika je zameraný na rozvoj všeobecných a následne 
špeciálnych pohybových schopností u detí vo veku 6 -15 rokov. Podstatou je 
pravidelný tréning atraktívnej, avšak pre naše deti dosiaľ nepoznanej športovej 
disciplíny - skoku do výšky. Aktivitou je tiež organizácia súťaže pre malých 
športovcov v skoku do výšky pod názvom Amoskova latka, počas ktorej si 
zmerajú sily v jednotlivých vekových kategóriách. Chýba nám však potrebné 
vybavenie - doskočisko, ktoré by bolo aj naďalej využívané na rozvoj 
pohybových zručností našich žiakov. 1 000,00 €

45 Lucia Kovarovič Makay
Mesto Rajec/Materská 
škola, Mudrochova, Rajec

Revitalizácia 
školského dvora v 
materskej škole v 
Rajci

Sme skupina rodičov, priateľov školy a učiteľov pri ZRŠ, ktorí sa rozhodli 
zmodernizovať školský dvor v našej materskej škole svojou dobrovoľníckou 
prácou. Podstatou projektu je vytvoriť viac možností pre pohybové aktivity 
a rozvoj pohybových zručností detí predškolského veku. S revitalizáciou areálu 
sme už začali v 4/2017. Čo sa podarilo: vybrúsiť a očistiť všetky železné 
konštrukcie hojdačiek, preliezok a preklápačiek a mnoho iného. Týmto 
projektom by sme chceli doplniť ihrisko o dva prístrešky, aby tak bolo 
umožnené exteriérové vyučovanie aj v nepriaznivom počasí, zdravotné 
chodníčky a vláčik. Budeme tak rozvíjať rovnováhu detí, ich zdravie, ale i logiku 
a teoretické poznatky. 1 000,00 €

46 František Klačan MOZAIKA - Svätý Jur, o.z. Hravá kopa

Hlava-ramená-kolená-palce alebo v skratke Hravá kopa je projekt 
organizovania otvorenej telocvične jedenkrát do týždňa na 2 hodiny pre rodiny 
s deťmi, mladších žiakov aj tínedžerov. Mesto Svätý Jur nemá kultúrny dom, 
novootvorená a zrekonštruovaná telocvičňa je tak ideálnym miestom na 
vytváranie komunity a zlepšovanie aktívneho pohybu rôznych vekových skupín 
v našom mestečku. Keďže sa dá telocvičňa predeliť, počas času nášho 
prenájmu by v jednej polovici mohli fungovať rodiny s deťmi pri rôznych hrách, 
v druhej polovici tínedžeri s florbalom či futbalom. Účasť na aktivitách v 
telocivčni bude pre účastníkov bezplatná. 1 000,00 €



47 Miloš Polubňák ŠK Sršne Revúca
Športujeme v 
našom meste

Športový klub Sršne Revúca chce združovať deti v meste Revúca v rôznych 
športových odvetviach - futbal, hokej, beh, cyklistika a.p. a pomáhať im 
trénovať pod odborným vedením, s cieľom zvýšiť pohybovú aktivitu detí. S 
malými futbalistami pracujeme už 1 rok. Chceme rozšíriť svoje pôsobenie aj na 
iné druhy športov a zvýšiť tak záujem väčšieho počtu detí o pohyb a športové 
aktivity. 1 000,00 €

48 Peter Filo
CHAmPIoN CLUB, o.z., 
Dubnica nad Váhom CHAMPION.KIDS

Cieľom projektu je vytvorenie možnosti adekvátneho trávenia voľného času 
detí a mládeže počas letných prázdnin, kedy zabezpečíme organizovanie 
pravidelných silovo-kondičných a zábavných tréningov. V rámci projektu 
zakúpime potrebné športové vybavenie s cieľom oboznámiť mládež s 
modernými druhmi športov ako crossfit či kondičný box. Pravidelne budu 
precvičovať pod odborným dohľadom trénerov. Fyzickými tréningami detí sa 
zlepšuje ich motorika, pohybové zručnosti a pravidelný pohyb prispieva k 
rozvoju ich celkovej fyzickej zdatnosti a zdravému životnému štýlu. 1 000,00 €

49 Luboš Medvácz
Družstevník Lehnice, HK, 
Lehnice

Malé hádzanarky - 
Naša budúcnosť

Podstatou projektu je podpora a šírenie aktívneho pohybu medzi deťmi 
školského veku, propagovať a rozvíjať hádzanú, realizovať aktivity smerujúce k 
prevencii obezity detí. Je nevyhnutné si uvedomiť, že v minulosti bol 
prirodzený a spontánny pohyb každodennou súčasťou života detí a mládeže. 
Naša snaha o výchovu dobrých športovcov a predovšetkým dobrých ľudí je 
náročná nielen na čas, ale predovšetkým na finančné a materiálne 
zabezpečenie. Preto zapájame a spolupracujeme so školami, rodičmi, obecným 
úradom a inými subjektami s cieľom zlepšiť úroveň hádzanej. 1 000,00 €

50 Ján Jakubček
ZŠ s MŠ Dolná Poruba, 
Materská škola

"Hýbme celým 
telom"

Pohyb je dôležitý prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho 
psychosomatického a psychomotorického vývinu detí. Prostredníctvom využita 
exterierových posilňovacích strojov si deti budú osovojovať nové pohybové 
zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti. Deti budú motivované k 
pohybovej aktivite a k efektívnemu využitiu voľného času. 968,00 €

51 Miroslav Kuna Športový klub Bobrovec Šmýkačkovo

Cieľom projektu je športovanie detí a mládeže na novovybudovanom 
bezpečnom a príjemnom mieste detského ihriska. V úvodnej časti projektu by 
sme zakúpili športovú zostavu na šmýkanie. Brigádnickou prácou by sme 
spravili terénne úpravy a pripravili detské ihrisko pre širokú verejnosť. Počas 
dňa môžu detské ihrisko využívať rodiny s deťmi, ale aj blízka materská škola. 
Športový klub zabezpečí prípadné úpravy terénu a obec následnú starostlivosť. 1 000,00 €



52 Marián Pšenka
Obec Dražkovce - 
Základná škola Pohyb deťom

Sme škola bez telocvične. Cieľom projektu je využiť potenciál školského dvora, 
nakoľko sa takmer všetky pohybové aktivity vykonávajú na školskom ihrisku. 
Radi by sme prostredníctvom zakúpenia hracích prvkov poskytli deťom 
atraktívny priestor pre aktívny oddych. 1 000,00 €

53 Lucia Kolesárová

Obec Plavecký Mikuláš - 
samospráva pre Základnú 
školu Plavecký Mikuláš

Cvičím, cvičíš, 
cvičíme - zdravie si 
tvrdíme.

Dnes keď všade počúvame o tom, že naše deti stále viac a viac času trávia pri 
počítačoch a veľmi málo sa venujú pohybu, športu a cvičeniu, chceme 
zabezpečiť podmienky pre lepšie pohybové aktivity aspoň v čase keď sú deti v 
škole. No keď chceme s deťmi robiť športové aktivity musíme mať vytvorené 
podmienky. Jednotu z takýchto je i telocvičňa v Základnej škole. Jej vybaveniu 
sa však v posledných rokoch venovala malá ba skôr žiadna pozornosť. Jej 
zariadenie je staré a opotrebované a v mnohých prípadoch nefunkčné. Cieľom 
projektu je čiastočne obnoviť toto vybavenie. 1 000,00 €

54 Dalibor Gunčaga
Telovýchovná jednota 
Slovan Podvysoká Futbal pod horami

Pravidelnými tréningami detí vybudovanie si vzťahu k zdravému životnému 
štýlu. Plánujeme dovybaviť mladších žiakov TJ Slovan Podvysoká tréningovými 
pomôckami a materiálnym zázemím, nakoľko mnohí pochádzajú zo sociálne 
zenvýhodnených rodín. Táto aktivita vedie deti k zmysluplnému tráveniu 
voľného času. 1 000,00 €

55 Branislav Jaďuď
Západoslovenské 
folklórne združenie, Nitra

Šírme tradície 
našich predkov z 
generácie na 
generáciu

Snahou folklórneho súboru ZOBOR, je šíriť ľudové tradície, rozvíjať lásku k 
folklóru a národným tradíciám. Cieľom projektu je rozšíriť materiálne vybavenie 
folklórneho súboru ZOBOR a následná prezentácia zvykov, tradícií a krojov 
Nitrianskeho regiónu žiakom základnej školy. Celý projekt by sa mal niesť v 
duchu ľudového tanca, hudby folklóru, zvykov a tradícií formou "tanečnej 
školy" v ZŠ Fatranská, do ktorej sa budú môcť žiaci aktívne zapojiť, s hlavným 
zámerom priblížiť účastníkom zvyky a tradície, spoznať kultúru svojich predkov 
formou odovzdania poznatkov členov folklórneho súboru Zobor mladšej 
generácii. 1 000,00 €

56 Miroslav Riška

Futbalový klub 
Telovýchovnej jednoty 
Kúty

A predsa dám 
Gooóól

Hlavnou myšlienkou projektu je propagovať pohyb a zdravý životný štýl u detí a 
mládeže v našej obci. Projektom chceme prilákať k pravidelnému športovaniu 
čo najviac detí a vytvoriť u nich kladný vzťah k pohybovej aktivite. Zámerom a 
cieľom je zabezpečiť nové pomôcky k futbalovým tréningom, a to za účelom 
skvalitnenia prípravy a najmä za účelom motivácie detí a mládeže k aktívnemu 
tráveniu voľného času na ihrisku. Chceme podporovať prirodzený pohyb, pohyb 
na čerstvom vzduchu a to všetko bez dôrazu na výkon, ale pre radosť z hry. 999,80 €



57 Ján Matejčík ZŠ s MŠ Breza
Toč sa, krúť sa, 
sukienočka

Hlavným cieľom nášho tanečného krúžku je zachovávať a rozvíjať ľudové 
tradície, zvyky a obyčaje z Oravy i z celého Slovenska. Prebúdzať u detí záujem 
o dedičstvo našich predkov a viesť ich k aktívnemu pohybu. Neodmysliteľnou 
súčasťou ľudových tancov je ľudový kroj, v ktorom budú deti tancovať pri 
rôznych príležitostiach. 1 000,00 €

58 Karin Hamborská
Materská škola, ul. 
Hollého, Hlohovec

Tanečný krúžok 
LENTILKY.

Pre deti je túžba po pohybe spontánnym a prirodzeným prejavom. Úlohou 
tanečného krúžku je hravým spôsobom podchytiť v dieťati tanečnú 
prirodzenosť, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, pohybovú pamäť, správne 
držanie tela a tiež zachovať radosť z pohybu. Pravidelnou tanečnou činnosťou 
prispieva k radosti z pohybu a vytvára trvalý vzťah k pohybovým aktivitám. 
Počas roka si osvoja tanečné prvky, choreografiu na modernú hudbu. Z grantu 
plánujeme zakúpiť pomôcky a náčinie na zabezpečneie krúžkovej činnosti. 998,19 €

59 Peter Bučič
Pingpongový klub 
Záhorská Bystrica

Rozvoj masového 
stolného tenisu pre 
deti a mládež v MČ 
Záhorská Bystrica

Stolný tenis patrí medzi obľúbené voľnočasové aktivity detí a mládeže v 
Záhorskej Bystrici. Záujem čoraz väčšieho počtu detí a mládeže o 
navštevovanie detského stolnotenisového klubu si vyžaduje vybudovanie 
rozšírených tréningových kapacít a vytvorenie personálnej aj technickej 
základne. Cieľom projektu je dovybanie pomôckami a potrebami čo umožnení 
ďalším záujemcom zapojiť sa do činnosti stolnotenisového klubu a tak podporiť 
športové aktivity detí. 1 000,00 €

60 Peter Gajdošík
Rodičovské združenie pri 
MŠ Bohrova, Bratislava

Na našom dvore 
bezpečne

Pre deti v Materskej škole je najočakávanejšou časťou dňa, keď pani učiteľka 
povie:"Prezlečte sa a ideme von." Na našom školskom dvore je množstvo 
hracích prvkov pre pestrú hru detí. Nie všetky však už dnes spĺňajú 
bezpečnostné štandardy. Najväčšie starosti nám robia veľké hracie prvkami ako 
je detský kolotoč či detská preliezková zostava, kde nám chýbajú dopadové 
plochy, ktoré by zmiernili prípadný pád dieťaťa pri hre a predišli bz vážnejšiemu 
úrazu na našom dvore. Potrebné je aj prekryť pieskovisko sieťou, aby sme 
zabezpečili hygienu piesku na hranie. Cieľom je vytvoriť bezpečné zóny na 
hranie a pohyb detí. 1 000,00 €
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