Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia - 13. marec 2018
Projekty zamestnancov I. kolo - 1. etapa
P.č.

Meno
zamestnanca

1 Ignác Oleš

Názov žiadateľa/
Mesto

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Technické vzdelávanie
metódou Reuvena
Feursteina

Podstatou projektu je realizácia inovatívneho technického vzdelávania u detí vo veku 35 rokov. Projekt je novinkou v podmienkach predprimárneho vzdelávania na Slovensku,
pričom vychádza z celosvetovo uznávaného učenia prof. Feuersteina s preukázanými
vynikajúcimi výsledkami v oblasti technického vzdelávania. Výsledkom bude
vypracovaná metodika aj pre ostatné materské školy na Slovensku.

1 000,00 €

Aktuálne trendy pri
meraní

Študenti pri meraniach používajú ešte stále nemoderné meracie pomôcky, chceli by
sme to zmeniť, a zaviesť na hodinách matematiky, fyziky a odbornej praxe nové
meracie prístroje. Zámerom projektu je naučiť študentov pracovať s novými prístrojmi
na meranie vzdialeností a určovanie polohy v teréne. Ich úlohou by malo byť zamerať
budovu školy, lokalizovať školu na mape pomocou geografických súradníc a následne
vytvoriť výkres pôdorysu školy v programe AUTOCAD.

1 000,00 €

Základná škola,
Mostná 3, Nové
Zámky

„Chcem vedieť viac.“

Detská zvedavosť nemá hraníc. Ak ju správne podchytíme a usmerníme, budú chcieť
vedieť stále viac. Poznať ako pracujú stroje, princípy činnosti rozličných mechanizmov
im umožňuje práve predmet technika, ktorý spája získané praktické zručností s
tvorivým myslením žiakov. Pomocou konštrukčných stavebníc si budú môcť žiaci overiť
princíp činnosti rôznych druhov prevodov. Zriadením malej technickej knižnice v šk.
dielni chceme podporiť využitie práce s knihou na rozvoj kreativity pri tvorbe žiackych
projektov a návrhu výrobkov.

1 000,00 €

Základná škola
Tarnov

Svet techniky je zaujímavý, ale pre deti niekedy ťažko pochopiteľný. Zabezpečením
základných učebných pomôcok a konštrukčných hier chceme vytvoriť pre deti
podmienky na praktické poznávanie a objavovanie. Vzdelávanie v oblasti techniky
Svet techniky v detskom umožní deťom pozorovanie, konštruovanie, experimentovanie, prácu v tíme, technické
svete
a kritické myslenie.

1 000,00 €

Nákupom a využívaním alternatívnych učebných pomôcok chceme docieliť vzbudiť
záujem žiakov o predmet technika zaujímavým a hravým spôsobom. Získané manuálne
zručnosti (prepojené s logickým uvažovaním) budú žiaci môcť aplikovať v bežnom
živote a samozrejme i v budúcom zamestnaní. Žiaci si precvičia manuálne zručnosti,
priestorovú predstavivosť, rovnovážne zručnosti a získajú základné vedomosti o
elektrotechnike.

875,00 €

ZŠ s MŠ Rabčice

2 Roman Peťko Geodetklub, BA

3 Jana Bajlová

Ing. Martin
4 Klimek

Zuzana
5 Maťašová

Základná škola
Jána Kupeckého,
Pezinok

Technika hravo a
prakticky

Suma podpory

Podstatou nášho projektu je naučiť žiakov prakticky pracovať s rôznymi materiálmi,
nástrojmi a pomôckami v rámci predmetu Technika. Od čias vzniku odbornej učebne na
výučbu Techniky nebolo materiálno-technické vybavenie zabezpečené. Z toho dôvodu
podstatou projektu má byť dovybavenie učebne novými modernejšími náradiami a
nástrojmi, aby sme žiakom vytvorili priaznivejšie podmienky na výučbu. Poskytnúť
žiakom v každom ročníku možnosť pracovať a vyrábať jednoduché výrobky z rôznych
materiálov ako sú drevo, plast atď.

Slavomír
6 Hodermarský

Základná škola
Moldava nad
Bodvou

Katarína
7 Kopálová

Sluchovo postihnuté deti potrebujú viac ako iné deti názorné stvárnenie abstraktnejšej
problematiky. Špecializované pomôcky napomáhajú deťom vizualizovať technické
Fond uško pri
procesy a napomáhajú tak porozumeniu podstaty problému. Dôležité je deťom
základnej škole s
poskytnúť vlastnú skúsenosť s rôznymi oblasťami techniky a jej prepojenie na bežný
materskou školou Kútik pre rozvoj
život (magnetizmus, elektrická energia, konštruovanie, geometria). Chceli by sme
pre deti s
technického myslenia v vytvoriť špecializovaný priestor vrámci triedy, v ktorom by deti mali k dispozícii
poruchou sluchu, materskej škole pre
pomôcky rozvíjajúce technické myslenie a podporujúce záujem o technickú
BA
sluchovo postihnutých problematiku.

1 000,00 €

Ing. Pavel
8 Balužák

Súťaž Shell Eco Marathon má celosvetovú pôsobnosť. Zmyslom projektu je zapojiť
študentov do problematiky riešenia energetických otázok pohonu dopravných
prostriedkov so smerovaním na využívanie obnoviteľných zdrojov, do problematiky
Stredná
znižovania spotreby fosílnych palív. Naši študenti chcú prispieť k rozvoju ekologických
priemyselná škola Študentský Elektromobil technológií, chcú dokázať, že vedia navrhnúť, postaviť súťažné vozidlo a s ním sa
porovnávať so svojimi vrstovníkmi na medzinárodnej úrovni.
dopravná v Trnave - súťažné vozidlo

1 000,00 €

Šikovní majstri

ZŠ
J.A.Komenského v
Netradičné vyučovanie
9 Samuel Filípek Revúcej

Podjavorinskej
deti, Bzince pod
10 Jakub Hollósy Javorinou

Intuitívne
programovanie pre
najmenších

1 000,00 €

Prírodovedné predmety nepatria medzi deťmi medzi príliš obľúbené. Dôvod je určite aj
v spôsobe vyučovania, ktorý je ešte stále väčšinou tradičný - nudný a nezáživný. Deti
potrebujú zážitok, aby si vytvorili správny vzťah k prírodovedným predmetom - fyzike,
chémii a tiež ku technike. Návšteva technického múzea - múzea dopravy v Bratislave a
následne Vedeckého parku VIDA s interaktívnymi exponátmi pomôžu lepšie porozumieť
svetu okolo nás.

1 000,00 €

Projekt je zameraný na výchovu detí v technickom zmýšlaní a rozvoj ich technických
skúsenosti praktickými aktivitami. Myslíme si, že schopnosť logicky myslieť a
analyzovať problém sú schopnosti využiteľné univerzálne. Cieľom projektu je zabezpečiť
do škôlky 5 sád programovateľných edukačných pomôcok Cubetto. Pomôcka Cubetto
je určená pre deti od 3 rokov, prácou s ňou sa rozvíja analytické a logické myslenie a je
použiteľná pre všetky deti v skupine.

1 000,00 €

Projekt formou mimoškolskej krúžkovej činnosti a zavádzaním prvkov lego-edukácie do
vyučovania rôznych predmetov uvádza deti do sveta techniky, matematiky,
stavebníctva a prírodných vied pomocou obľúbených kociek lega, vďaka ktorým sa
stiera rozdiel medzi učením a hrou a pri ktorom si deti rozvíjajú svoje motorické,
matematické, technické a kreatívne zručnosti. Vďaka práci v malých skupinách
posilňujú sociálne zručnosti a schopnosť tímovej spolupráce.

Vladimír
11 Miklošík

Rodičovské
združenie
AMOSKO, Sereď

Marek
12 Kirschner

Cieľom je naučiť študentov moderným spôsobom vytvárať vlastné konštrukcie
mobilných robotov. V jednoduchom grafickom prostredí ich naučiť programovať
Stredná
roboty. Výstupom je vypracovanie ročníkových projektov pre rôzne typy mobilných
priemyselná škola Žiaci rozhýbu roboty,
robotov. Možnosti využiť variabilitu zostavovania robotov, a tak viesť ku kreativite pri
v Martine
aby im roboty pomáhali návrhoch zostavy a programovania robotov.

Súkromná
základná škola,
Štiavnická cesta
Rastislav
Staš
80, Ružomberok
13

14 Michal Kubiš

17 Juraj Škoda

Súčasná doba vyžaduje od absolventov škôl čo najviac technických a prírodovedných
zručností. Cieľom projektu je dobudovať fyzikálno-technické laboratórium a zabezpečiť
najmodernejšie učebné pomôcky, ktoré umožnia žiakom získať čo najviac praktických
Technika je hybnou silou skúseností v technickej oblasti. Finančné prostriedky z grantu budú použité na nákup
moderných učebných pomôcok.
pokroku.

Súkr. základná
umelecká škola ,
Bystrická cesta
192, Ružomberok Technikou kreatívne!

DOMKA –
Združenie
saleziánskej
15 Jozef Študenc mládeže, Trnava

16 Paška Ľuboš

Učíme sa s legom

Cieľom projektu je zvýšenie gramotnosti používania techniky v tvorivom vyučovacom
procese výtvarného odboru základnej umeleckej školy. Technickým vybavením ateliéru
a workshopov zameraných na kreatívne využitie techniky obohatiť vyučovací proces.

1 000,00 €

1 000,00 €

992,88 €

995,93 €

Cieľom krúžku je vzbudiť a prehĺbiť záujem o technické odbory, ideálne robotizácia a
programovanie, zároveň ale trénovanie spoločnej práce na jednom spoločnom zadaní.
Krúžok detí zaujímajúcich sa o stavbu a programovanie robotov.

1 000,00 €

Dobrovoľný
Vzdelávanie v oblasti
hasičský zbor obce požiarnej ochrany a
Rastislavice
hasičskej techniky

Pre rozvoj aktivity a záujmu mladej generácie v oblasti požiarnej ochrany a výchovu
mladej generácie k zodpovednosti. Organizovanie detí je základným prvkom k
zabráneniu vzniku patologických javov v spoločnosti. Počas pravidelných stretnutí
mládeže chceme vykonávať výchovu detí a mládeže v oblasti požiarnej ochrany,
zamerať na vzdelávanie v oblasti hasičskej techniky a praktickej výučby.

1 000,00 €

Dobrovoľnícky
hasičský zbor
Častkov

Deti chceme viesť k tomu, aby sa v nich v budúcnosti stali dobrovoľní hasiči. Výchovou
a vzdelaním v rámci protipožiarnej ochrany vychováme z detí zodpovedných ľudí za
seba, ale aj za iných. Budú vedieť, ako sa zachovať v kritických situáciach. Naučia sa,
ako pomáhať iným, naučia sa pravidlá bezpečného správania sa pri rôznych činnostiach,
budú vedieť správne reagovať.

1 000,00 €

Mladý Inžinieri

Malí hasiči

Janka
18 Marlengová

Ing. Martin
19 Medvecký

20 Dušan Liška

21 Boris Sovák

22 Ivan Bartík

23 Erik Uhrin

Projekt sa zaoberá prepájaním umenia s matematickou teóriou. Podstatou projektu je
ukázať žiakom ako súvisí hudba, jej notový zápis s matematickou teóriou - oblasť celé
čísla a zlomky. Žiak prostredníctvom matematického zápisu v tvare zlomku vytvorí
notový zápis a zahrá skladbu na hudobnom nástroji. Vytvoríme notové zápisy, na
ktorých žiaci pochopia čaro matematiky.

1 000,00 €

Občianske
združenie ARCUS,
Rajec
Ukáž jazyk

Podstatou projektu je zlepšiť komunikačné schopnosti študentov Žilinskej univerzity v
nemeckom jazyku hravou, zábavnou formou, prekonať bariéry z komunikácie v cudzom
jazyku, doplniť si slovnú zásobu v technickom odbore. Bezplatný kurz nemeckého
jazyka umožní cieľavedomým študentom zdatným v odbore lepšie sa uplatniť v
nemeckých firmách na SR.

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou
Hargašova, BA
NAŠA TRIEDA

Projekt je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka. Úlohou žiakov bude v menších skupinách,
príp. individuálne natočiť krátke videá o sebe alebo o svojom bežnom dni po nemecky.
Keďže tvorenie videí a pozeranie vlogov sú tejto vekovej kategórii veľmi blízke, je to
určitá motivácia, ako sa dá nemčina využiť v bežnom živote. Táto projektová úloha má
tiež odbúrať strach a neistotu z používania nemeckého jazyka.

1 000,00 €

Nemčina zábavnejšie a
interaktívnejšie

Cieľom projektu je zinteraktívniť hodiny nemeckého jazyka pre deti od 10-15 rokov
pomocou tabletov a didaktických kníh v nemčine s podporou priložených CD. Pomocou
tabletu sa budeme venovať rozširovaniu slovnej zásoby, ukážeme deťom atraktívnu
stránku jazyka a prepojíme ju s modernými technológiami, ktoré vedia následne
využívať aj doma prostredníctvom interaktívnych hier a aplikácií, ktoré sú dostupné
zadarmo na stiahnutie.

1 000,00 €

Dobudovanie učebne
nemeckého jazyka

Nemecká učebňa slúži všetkým žiakom našej základnej školy. Prebiehajú v nej hodiny
nemeckého jazyka, zamerané na projektové a skupinové vyučovanie. Chýbajú nám
stoly, ktoré by umožnili žiakom lepšie pracovať v skupinách, naučili ich spolupracovať a
pomáhať si pri tvorbe spoločných projektov. Cieľom výučby nemeckého jazyka je u
žiakov dosiahnuť jazykovú úroveň B1 a absolvovať nemecký jazykový diplom
"Deutsches Sprachdiplom".

1 000,00 €

Interaktívna nemčina

Znalosť nemčiny je pre mladého človeka veľkou šancou získať dobré pracovné miesto.
Po tom, čo sa vyučovanie druhého cudzieho jazyka stalo nepovinné, vyučovanie
nemčiny navštevuje menej žiakov, ako to bolo v minulosti. Naším cieľom je zaujímavou
formou ukázať deťom, že cudzí jazyk sa dá učiť aj zábavne. Projekt bude zameraný na
interaktívne vyučovanie nemeckého jazyka.

1 000,00 €

ZŠ s MŠ Oravská
Polhora

CZŠ Narnia, BA

ZŠ s MŠ Za
kasárňou, BA

Spojená škola
Dudince

Inovatívna výučba
matematiky

Výučba zážitkom vedie k motivácii žiakov učiť sa cudzí jazyk, k lepšiemu zapamätaniu si
učiva, žiakov je možné ľahšie a efektívnejšie zapojiť do vyučovania. Podpora výučby
nemeckého jazyka žiakov OA, žiaci sa zúčastnia vzdelávacieho jayzkového pobytu, kde
budú mať možnosť zlepšiť si ich komunikačné schopnosti.

1 000,00 €

Podstatou projektu je zakúpiť kvalitné učebnice na výučbu nemčiny pre žiakov 7. - 9.
ročníka ZŠ. Naším cieľom je, aby žiaci dostali pevné základy a na nich budovali svoje
rečové zručnosti tak, aby ich mohli použiť v praxi, preto plánujeme zakúpiť kvalitné
učebnice nemeckého jazyka. Terajšie učebnice žiakov demotivujú.

1 000,00 €

Projekt je zameraný na rozvoj jazykových zručností žiakov prostredníctvom nových
učebníc a ITK, ktoré budú môcť využiť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce. Žiaci
budú realizovať rôzne projekty. Cieľ - vzbudiť záujem o nemecký jazyk.

1 000,00 €

Komunikácia v cudzom jazyku je dôležitá pre podporu mobility. V našej základnej škole
chceme zmodernizovať jazykovú učebňu. Realizáciou projektu by sa zlepšilo jej
materiálne zabezpečenie. Prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a
zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti,
možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku.

1 000,00 €

Daný projekt by zlepšil situáciu v kvalite výučby nemeckého jazyk. Vzhľadom na výučbu
nemeckého jazyka v bilingválnom type štúdia je potrebné pre žiakov zabezpečiť čo
Zvyšovanie kvality
najlepšie materiálové a technické vybavenie. Chceme, aby mali žiaci k dispozícii tabuľu,
Gymnázium Janka vyučovania nemeckého dataprojektor, potrebnú literatúru, atď. Čiže všetko prostriedky na to, aby rástla kvalita
Matúšku, Galanta jazyka
výchovnovzdelávacieho procesu.

1 000,00 €

Sme základná škola s vyuč. jazyk maďarským, kde 90 % detí prichádza z maďarsky
hovoriacich rodín. Pre tieto deti slovenský jazyk je cudzím jazykom, ktoré by bolo treba
hravou formou vyučovať (tak ako NJ alebo AJ). Deti tie jazyky, ktoré sa jednoducho a
hravou formou vedia osvojiť rýchlejšie sa naučia a aj obľúbia. Deti majú prirodzenú
schopnosť učiť sa jazyky. Majú schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú
na to, ako pravidlá jazyka fungujú. Zavedením novej metodiky učenia SJ očakávame
lepšie výsledky pri osvojení štátneho jazyka.

1 000,00 €

V rámci projektu skvalitníme a zatraktívnime vzdelávanie v dopravnej výchove
nákupom odrážadiel, kolobežiek a autíčok. Zapojením detí do dopravných situácii aj "na
kolesách" ich postupne pripravujeme na samostatný pohyb v cestnej premávke s
dôrazom na rešpektovanie pravidiel a ohľaduplnosť.

980,20 €

Ivan
OA v Dolnom
Puschenreiter
Kubíne
24

Nemčina zážitkom

Občianske
združenie pri ZŠ v Nemčina s novými
učebnicami
25 Matúš Pristáč Plavnici
Jazykové zručnosti predpoklad budúcheho
ZŠ s MŠ Lazy pod uplatnenia sa na trhu
Makytou
práce
26 Jozef Prvák
Základná škola, J.
A. Komenského,
PaedDr. Milan Bánovce nad
Bebravou
Interaktívna nemčina
27 Petruš

Mária
28 Váczlavová

Gabriel
29 Ozogány

Mesto Šamorín ZŠ Mliečno

Slovenčina hravou
formou

Ing. Martin
30 Mikula

Cirkevná materská
škola Márie
Mazzarellovej, BA Na kolesách

Do škôlky na bicykli
bezpečne

Mnoho detí využíva odrážadlá a bicykle na dopravu do škôlky, preto je dôležité aby si
osvojili princípy dopravnej výchovy. V rámci postupnej rekonštrukcie dvora MŠ, by sme
radi v roku 2018 realizovali dopravné ihrisko. V spolupráci s dobrovoľníkmi a rodičmi
plánujeme opraviť chodníky a betónové plochy a namaľovať na ne sústavu ciest,
prechodov a križovatiek. Tie doplníme mobilným dopravným značením.

1 000,00 €

Priprav sa na cestu

Projekt si kladie za cieľ viesť deti k poznaniu najdôležitejších pravidiel pohybu po
cestných komunikáciách - u menších detí v roly chodca, u starších detí v roly cyklistu.
Deti k poznaniu vedie prostredníctvom hry a živého učenia, ktoré deti majú rady a
súčasne sú prirodzenou formou aktivity smerujúcou k zvnútorneniu poznatkov z
vlastnej aktivity. Projekt vyvinula MsP a je realizovaný formou etapovej hry s
dopravnou tematikou.

1 000,00 €

Základná škola s
materskou školou Dopravkovo v
v Podlužanoch
Podlužanoch

Revitalizácia nevyhovujúceho povrchu školského dvora a vytvorenie bezpečnej hracej
zóny a dopravného ihriska. Implementácia získaných poznatkov priamo na
novovybudovanom dopravnom ihrisku. V rámci edukačnej činnosti sa budú deti a žiaci
oboznamovať s pravidlami cestnej premávky a v rámci voľnočasovej činnosti budú môcť
využívať plochu s dopravnými prostriedkami ako bezpečnú zónu.

1 000,00 €

ZŠ s MŠ Plavecký
Peter

Poznávame dopravné
prostriedky

V dnešnej dobe sú dopravné prostriedky neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Deti
budú hravou a interaktívnou formou poznávať dopravné prostriedky v dopravnom
centre, ktoré plánujeme dovybaviť. Na začiatku deti motivujeme k téme rozhovorom a
hádankami, precvičovacími kartami, IKT. Následne si dopravné prostriedky vytvoria v
skupinách pri stoloch z puzzle, kociek, stavebníc a šablón.

1 000,00 €

Cesta nie je park

Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky, preto by sa mala
dopravná výchova začať rozvíjať už v ranom veku, keď dieťa spoznáva okolitý svet.
Pomocou dopravnej výchovy v materskej škole sa deti pripravia na budúci samostatný
a zodpovedný pohyb v cestnej premávke a v praktických situáciách si uplatnia zásady
bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca, spolujazdca, kolobežkára,
cestujúceho.

997,38 €

Pohybom za zdravím

V rámci našich priestorov máme k dispozícií školský dvor, ktorý by sme chceli doplniť o
nové prvky rozvíjajúce pohybovú aktivitu detí. Budeme využívať z projektu zakúpené
bicykle, kolobežky, odrážadlá, aby sme rozvíjali pohybové zručnosti a zároveň
vychovávali deti k bezpečnosti v cestnej premávke. Zároveň by sme chceli vybudovať
inštaláciou trvácnych drevených stolov a lavíc priestor pre exteriérové vyučovanie.
Chceme upraviť aj terén školského dvora, pretože dievčatko so ŠVVP (na inv. vozíčku) sa
bez pomoci nemôže po dvore pohybovať.

Rada rodičov a
priateľov
materskej školy
31 Patrik Vavrovič Šancová, BA

Róbert
32 Schmidt

Ing. Zuzana
33 Jaššová

Richard
34 Ščepka

Mesto Sereď

Materská škola s
vyučov. jazykom
maďarským Óvoda
Juraj Komlósi, ul. Baláta č. 134,
Neded
35 Ing.

Materská škola
36 Rudolf Lupták Hrabičov 214

1 000,00 €

Škola sídli v centre mesta, bez možnosti zriadenia dopravného ihriska v našom areáli.
Preto hľadáme zaujímavé a atraktívne spôsoby, ako rozvíjať schopnosti žiakov v
dopravnej výchove. Interaktívny spôsob výučby je pre žiakov príťažlivý a motivujúci
hľadať správne riešenia dopravných situácií. Projekt je zameraný na rozvoj vedomostí a
zručností v oblasti dopravnej výchovy.

1 000,00 €

Dopravná výchova je jedných z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou
prevencie pre deti. Naša MŠ má síce priestor, no nie je dostatočne upravený na to, aby
sme na ňom mohli vybudovať dopravné ihrisko. Z grantu by sme predovšetkým upravili
Detské dopravné ihrisko povrch a vytvorili dostatočný priestor na vytvorenie dopravného ihriska.

1 000,00 €

Raná starostlivosť,
n.o., BA
Oko je bránou do duše

Raná starostlivosť, n.o. otvorila v máji 2017 nové Centrum včasnej intervencie
zamerané na zrak. Jeho súčasťou je špeciálne upravená zrakovo-terapeutická
miestnosť, v ktorej realizujú naše inštruktorky zrakovej stimulácie jednak posúdenie
zrakových funkcií detí, ale aj zrakové stimulácie. Väčšina detí z našich klientských rodín
má okrem zrakového aj viacnásobné postihnutie. Nedokážu reagovať na bežné zrakové
testy a hračky - potrebujú adaptované testy zrakovej ostrosti a špeciálne upravené
pomôcky.

1 000,00 €

NIKOLKA o.z.,
Sereď

VŠETCI SPOLU

Cieľom je zorganizovať terapeutický víkend pre hendikepované deti zo Seredi a okolia,
kde budú spolu s rodičmi účastní canisterapie a taktiež absolvujú sedenie so špeciálnou
pedagogičkou a rôzne iné terpaie. Niektorí si neuvedomujú obrovský tlak a stres na
rodinu hendikepovaných detí, keď matka je neustále na cestách za terapiami a
cvičením, a otec v práci aj na nadčasoch,aby boli financie na liečbu. Terapeutický pobyt
bude prínosom pre celú rodinu, pretože budú VŠETCI SPOLU.

1 000,00 €

Horská služba
Veľká Fatra,
41 Tomáš Bencsík Martin

Zvyšovanie úrovne
záchrany zdravia a
života na horách #2

Podstatou projektu je zvýšenie úrovne horskej záchrany v pohorí Veľká Fatra a
Lúčanská Malá Fatra. Predovšetkým zvýšenie kvality zásahov, zníženie čakacej doby
pacienta na organizovanú záchranu, minimalizácia pravdepodobnosti zdravotných
komplikácií používaním profesionálnej záchranárskej techniky. V tejto fáze projektu sa
chceme zamerať na obstaranie profesionálneho zdravotníckeho materiálu a techniky.
Horská služba je prvým poskytovateľom predlekárskej zdravotnej starostlivosti a od jej
kvality môže závisieť ďalší osud pacienta.

1 000,00 €

Detský domov
Sečovce

Zriadenie bylinkovej
záhrady - edukácia v
enviro výchove

Vytvorenie pozitívneho prístupu detí z detského domova k ochrane prírody zriadneím
bylinkovej záhradky v RD Milhostov. Rozvoj osobnosti detí k potrebe ochrany životného
prostredia - ochrana prírody - vzťah k prírode - poznávanie liečivých bylín ako
prostriedok holistického prístupu k svojmu zdraviu a využitiu v praktickom živote.

1 000,00 €

Mgr. Pavol
37 Fojtík

Michaela
38 Chyľová

39 Peter Móro

Andrea
40 Bruderová

42 Marek Vitek

Základná škola s
materskou školou
Angely Merici,
Dobrý chodec Trnava
zodpovedný vodič

Obec Sklabiná

Mgr. Mária
Znancová
43 Štempáková

Občianske
združenie "Radosť
vranovských detí",
Vranov nad
Topľpou
Keď pohyb lieči

Centrum
sociálnych služieb,
n. o., Dolný
Život v Nádeji, nádej v
živote - packu na to!
44 Peter Mihalač Lieskov

45 Anton Brník

46 Vladimír Jalč

47 Lukáš Bielik

U detí s telesným postihnutím je hybnosť limitovaná. Dôležitými oblasťami, v ktorých
potrebujú pravidelnú cielenú podporu je rozvíjanie hrubej motoriky a koordinácie.
Zámerom projektu je umožniť deťom s telesným a viacnásobným postihnutím
dosiahnuť a udržať si optimálnu telesnú úroveň funkcií, a tým im umožniť zmenu v
živote smerom k dosiahnutiu väčšej nezávislosti. Zakúpením rôznych posilňovacích
strojov bude zabezpečená nutná pravidelná liečba.

900,00 €

Projekt je zameraný na zabezpečenie plnohodnotnejšieho a dôstojnejšieho života
klientov CSS - Nádej, udržiavanie a zvyšovanie ich zručností a vedomostí
prostredníctvom aktivít s využitím terapeutického psíka. Zariadenie má 122 klientov s
mentálnym, duševným postihnutím a rôznou mierou mobility. Aktivity budú určené ako
pre chodiacich klientov, tak pre klientov ležiacich.

714,00 €

Cieľom projektu je pomôcť rodine s dvoma malými deťmi, ktorá sa po požiari ocitla v
núdzi, bez strechy nad hlavou. Z dôvodu nutnosti rodiny riešiť základné životné potreby,
je v záujme všetkých zachovanie prístupu k vzdelaniu oboch detí i po nečakanej situácii.
Je dôležité, aby núdzová situácia nemala vplyv na všetky oblasti života, pre zachovanie
priaznivého vývinu dieťaťa.

1 000,00 €

Materská škôlka
Pusté Úľany

Pomoc pre Samka a
Zuzku

OZ ČMELíK, BA

Nakoľko rodiny s autistickým dieťaťom majú často len jeden príjem, nakoľko jeden z
Podpora vzdel. a pohyb. rodičov zostáva doma a stará sa o dieťa, často sú matky aj osamelé a jediný príjem je
opatrovateľský príspevok (270 €) a aktivity pre tieto deti sú finančne náročné. Z
aktivít rodín s autist.
príspevku plánujeme úhradu pobytového tábora týmto deťom.
dieťaťom

Dom detí Božieho
milosrdenstva,
n.o., Stropkov
Nechcem len snívať

artRIS občianske
združenie,
Ivan
Gembický
Rimavská Sobota
48

Rozdávame radosť

1 000,00 €

Projekt je zameraný predovšetkým na cieľovú skupinu našich najmenších klientov –
žiakov so špecifickými potrebami vo vzdelávaní. V našom zariadení máme vytvorenú aj
špeciálnu terapeutickú miestnosť-Snoezelen, ktorá nám doteraz slúžila iba na relaxáciu
a k záujmovým aktivitám. Má však aj silný vzdelávací potenciál k edukácii detí s
mentálnym postihnutím hravou formou s použitím špeciálnych pomôcok s rôznymi
senzorickými efektmi.

1 000,00 €

Zámerom nášho projektu je rozvíjať zručnosti žiakov s telesným a mentálnym
postihnutím. Projekt reaguje na medzery v profesnej príprave žiakov, na rozvoj
zručností a eliminovanie handicapu pri práci. V rámci workshopov sa mladí ľudia naučia
pracovať s drevom a vlnou. Pod vedením lektorov vyrobia bábkové divadlo z dreva a
postavičky pomocou techniky plstenia.

1 000,00 €

Eva
49 Klobušníková

OZ Robinson,
Spišské
Tomášovce

Podstatou projektu je zabezpečiť vzdelávanie a celkový rozvoj zdravotne
znevýhodnených detí za asistencie špeciálneho psa - canisterapeuta. Jeho pozitívnym
pôsobením dosiahneme u detí fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu. Canisterapiou tak
Vzdelávanie zdravotne dochádza k väčšej motivácii k činnostiam, aktivizácii a sústredeniu, čo výrazne
znevýhodnených detí so ovplyvňuje schopnosť učiť sa u takýchto detí. Terapie budú prebiehať v domácom
psom terapeutom
prostredí, v ktorom sa dieťa cíti viac sebaisto.

50 Pavol Kepič

Občianske
združenie Kukučka
Snina
Pre detský úsmev

Čoraz viac detí sa z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí rodičov, dostáva do
skupiny sociálne znevýhodnených občanov. Našou snahou je, v spolupráci s materskou
školou, vytvárať pre tieto deti podnetné prostredie a podmienky na výchovu a
vzdelávanie. Hlavným zámerom projektu je zorganizovať pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, spoločné zábavno-športové popoludnie ako i vytvorenie
oddychovej časti na školskom dvore.

Peter
51 Jastrabek

Veríme v nádej,
občianske
združenie,
Moravský Svätý
Ján

Sme organizácia založená za účelom pomoci ťažko zdravotne postihnutým osobám.
Vďaka pozitívnym výsledkom s možnosťou využívania a zapožičiavania ďalších
pomôcok, by sme chceli zakúpiť a následne poskytnúť možnosť využívania lampy
Bioptron zdravotne znevýhodnenými osobami. Biolampa má hlavne biostimulačný
účinok, urýchľuje ústup bolesti a potláča zápalové pochody v tkanivách. Je vhodná od
detí, až po tých skôr narodených.

Daniel
52 Ďanovský

Martina
53 Gergeľová

54 Ľuboš Ropjak

Bioptron lampa Medall
pre komunitu.

OZ Kvitnúca nádej,
Turčianske Teplice Snoezelen

KASPIAN n.o., BA

Prekážky upevňujú
komunitu

Dom Svitania, n.o., udržateľnosť
Jakubov
chránených dielní

Klienti Denného centra Dúha sú dospelí s mentálnym postihnutím, DMO so spastickou
kvadruparézou, dvaja sú na vozíčku. Priestory, v ktorých sa obe zariadenia nachádzajú,
sú málo podnetné na rozvíjanie ich individuálnych potrieb. Zámerom projektu je
vytvoriť v škole multisenzorickú miestnosť, vybavenú Snoezelen komponentami a
senzorickými pomôckami.

1 000,00 €

1 000,00 €

998,00 €

1 000,00 €

Prostredníctvom projektu chceme zrealizovať revitalizáciu jazdeckých prekážok v
miestnom skateparku na Námestí republiky v mestskej časti Petržalka. Povrch týchto
prekážok by sa prebrúsil, očistil a následne natrie novým náterom, ktorý predíde korózii
a zvýši ich bezpečnosť. Vytvorí sa tak priestor pre participáciu, neformálne vzdelávanie,
zmysluplné trávenie voľného času a podporu športu.

900,00 €

V chránených dielňach majú ľudia so znevýhodnením možnosť pracovného uplatnenia a
zároveň dostávajú príležitosť pripraviť sa na voľný trh práce. Učia sa využívať rôzne
pracovné techniky, nástroje a postupy, pracujú s mnohorakým materiálom, pod ich
rukami vznikajú krásne výrobky. Z grantu budú zakúpené potreby a materiál na
kreatívnu tvorbu, ktoré sa nám nepodarilo získať darom.

997,32 €

Štúdio Zážitku
Outward Bound
55 Viera Vilímová Slovensko, BA

Support and empower
Roma Youth

Organizácia Outward Bound v partnerstve s organizáciou Človekom v ohrození a
maďarskou Elményakadémia sa snaží vytvoriť nový formát vzdelávacieho projektu pre
Rómsku mládež. Hlavným cieľom bude podporiť rozvoj rómskej mládeže metódami
neformálneho vzdelávania a posilniť ich dobrovoľnícke aktivity vo vlastnej komunite.
Rovnako je cieľom vytvorenie novej metodiky. Výsledkom by mala byť skupina mladých
Rómov, ktorej nie je ľahostajný osud ich komunity.

1 000,00 €

Rehabilitácia pre
Soničku.

Soňa je dieťatko s Downovým syndrómom a viacerými pridruženými diagnózami. Jej
motorický vývoj komplikuje hypermobilita kĺbov a výrazná hypotónia svalstva. V
minulom roku absolvovala v našom centre intenzívnu rehabilitáciu s využitím metódy
TheraSuit, po ktorej urobila svoje prvé samostané kroky. Vďaka tomuto projektu
absolvuje Sonička intenzívnu rehabilitáciu s využitím metódy TheraSuit a následne
počas piatich týždňov hodinovú individuálu udržiavaciu terapiu.

1 000,00 €

56 Juraj Padúch

R1 - centrum
intenzívnej
terapie, Banská
Bystrica

57 Ján Selecký

Zväz zdravotne
postihnutých
Nitrianskeho kraja,
Nitra
Pomôžte Miroslavovi

Cieľom projektu je konkrétna pomoc znevýhodneným. Pán Miroslav veľmi ťažko zdoláva
svoj zdravotný stav. Vytrvalosťou a obetavosťou svojich blízkych sa veľmi pomaly, ale
postupne dostáva zo svojho ťažkého postavenia. Cieľom je zabezpečiť základné potreby
pre ťažko zdravotne postihnutú osobu a pomoc opatrovateľa.

1 000,00 €

Zirka o.z., BA

Učenie detí s DS je vo všeobecnosti pomalšie postupujúce, ich komunikačná schopnosť
je narušená často vo viacerých jazykových rovinách. Charakteristické sú tiež ťažkosti s
koncentráciou a prácou s informáciami, preto je veľmi dôležitá systematická práca na
zlepšovaní komunikačných stratégii a kognitívnych schopností. Cieľom je vybavenie
edukačných priestorov rehabilitačnými prvkami, edukačnými a logopedickými
pomôckami, detskou i odbornou literatúrou.

1 000,00 €

V rámci prípravy projektu boli oslovené mestské časti s komunitami, v ktorých
dlhodobo pôsobíme. Tvorením a aktivitami chceme preklenúť vzniknutú životnú
situáciu a hmotný nedostatok, sociálnu depriváciu spôsobenú samotou sociálne
znevýhodnených občanov. Objaviť radosť zo života, zapojiť ich do diania v komunite.
Zapojiť dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti. Nájsť
dobrovoľníkov z cieľovej komunity a vytvoriť inšpiratívne námety.

1 000,00 €

Tento projekt je zameraný na vyhľadávanie talentov medzi deťmi a mládežou v sociálne
znevýhodnených podmienkach. Koncepcia bude zostavená z koncertov kapiel a
workshopov, kde deti oboznámime s hudobnými nástrojmi. Projekt bude zameraný na
výchovné koncerty v detských domovoch.

1 000,00 €

Ing. Peter
58 Jurík

Pomôcky nám pomôžu

Občianske
združenie Tvorivá Tvoríme s radosťou a v
Alica
Havelová
dielňa, Košice
zdraví
59

60 Milan Obuch

OZ Full Art Music, Hudba ako cesta k
BA-P. Biskupice
poznaniu

Marián
61 Kovačič

Martina
Verčimáková
62 Ing.

63 Ján Lorko

64 Filip Janega

65 Pavol Klvač

Základna škola,
Nová Dedinka

Luneta n.o.,
Hanušovce nad
Topľou

Občianske
združenie Prima,
BA

OZ Južanček,
Trenčín

Základná škola
Jablonica

Bezbariérový vstup
/nielen/ pre Adamka

Cieľom projektu je zriadiť bezbariérový vchod aj na školský dvor. Škola disponuje
jedným pri hlavnom vchode avšak na dvor, do školského klubu a do telocvične sa
využíva zadný vchod do budovy, ktorý nie je bezbariérový. Pre žiaka na vozíku je to
nepríjemné, pretože nevie prekonávať schody na vozíku a aj za pomoci asistentky či
učiteľa je to náročné. Nestíha začiatok vyučovania počas presunov.

Pohybom k zdraviu

Schizofrénia je veľmi závažná diagnóza. Ľudia, ktorí ňou trpia, majú závažné psychické
problémy, a to sa často prejaví aj na ich fyzickom zdraví. Nastáva celková apatia k
životu a pohybu, ktorá sa prejavuje nárastom telesnej hmotnosti. Preto by sme chceli
našich klientov vychovávať k pohybu, motivovať ich novou aktivitou. Chceme zriadiť
miestnosť na pohybové aktivity.

Každý má právo na
prácu

OZ Prima háji aj práva ľudí zo sociálne slabších vrstiev - jedným z nich je aj právo na
prácu. Ľudia, ktorým sa OZ Prima venuje sú nemotivovaní pre nástup do práce z dôvodu
negatívnych skúseností z minulosti, predsudkov a diskriminácie zo strany úradov aj
samotných zamestnávateľov. OZ Prima je presvedčená o tom, že najmä stigmatizovaní
ľudia zo sociálne slabých komunít by mali byť podporení a motivovaní pre zmenu a
získať tak šancu zamestnať sa. Prostredníctvom projektu chceme podporiť a motivovať
klientov kontaktného centra na sídlisku Kopčany.

1 000,00 €

Deň rodiny

Často vidíme, ako najmä starší ľudia a sociálne slabšie rodiny sú na "okraji" spoločnosti
a ľudia nejavia o nich záujem. Preto chceme ako mladí ľudia investovaním nášho času a
energie ukázať, že nám na nich záleží a pomôcť im aspoň tak ako vieme. Podstatou
projektu je pomôcť rodinám a starším ľuďom v domácnosti. Jednou časťou bude
praktická pomoc - najmä starším ľuďom a sociálne slabším rodinám pôjdeme pomôcť,
poupratovať do domácností. Taktiež chceme pomôcť mestu s verejnoprospešnými
prácami, do ktorých zapojíme aj bezdomovcov, s ktorými pracujeme počas roka.

1 000,00 €

DETI V POHYBE

Podstata projektu je vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti pre deti, kde
chceme stimulovať prirodzený záujem o pohybu. Pripravené prostredie bude vybavené
pomôckami určených na fyzioterapiu, terapiu senzorickej integrácie, základných
gymnastických prvkov, fitloptami a rozvoj motoriky.

1 000,00 €

1 000,00 €

994,00 €

Projekt rieši prestavbu zanedbanej bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ul. na
komplexný areál pre kolesové športy. Jedná sa o sieť vzájomne prepojených dráh typu
„Pumptrack“. Pumptrack je špeciálne navrhnutá dráha určená predovšetkým pre
horské a bmx bicykle, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania a potrebnú rýchlosť
získavať odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn, klopených zákrut a dopadov
skokov. Dráha bude neohradená, voľne prístupná a bez sprievodných komerčných
aktivít.

OZ Pedal, BA

Prestavba bikrosovej
dráhy v Petržalke na
pump track

Obec Žakovce

Motivovať žiakov a deti obce k športu. Radosť z pohybu, spoznávať nový šport a jeho
pravidlá. V obci sa nachádza Dom sv. Márie Magdalény pre ženy s deťmi zo SZP. Často
ide o rodiny, na ktorých bolo spáchané domáce násilie. Cieľom projektu je začleniť tieto
Projekty zamestnancov - deti do spoločnosti a zároveň zbúrať predsudky detí z našej obce. Naučiť deti pravidla
1. kolo 2018
florbalu. Viesť žiakov k zodpovednosti, súdržnosti, vytrvalosti.

1 000,00 €

Cieľom projektu je prezentovať deťom predškolského veku aktívnou formou krásu a
význam športu. Organizácia ďalšieho ročníka veľkého multišportového podujatia v
špecializovanej športovej hale s deťmi predškolského veku: oboznámenie detí aktívnou
formou s rôznymi športovými disciplínami (6 atletických disciplín, športový tanec,
vybrané loptové hry.

1 000,00 €

69 Ľuboš Hudák

Prioritným zameraním projektu je pomocou špeciálnych rehabilitačných pomôcok
Materská škola, Ul.
precvičovať chodidlá a správne držanie tela u detí predškolského veku. Pravidelným
Kukučínova
cvičením budeme predchádzať najčastejším ortopedickým ochoreniam v predškolskom
2544/7, Snina
Zdravé nôžky už v škôlke veku, ktorými sú chybné držanie tela a plochonožie.

995,00 €

70 Kovács Jozef

Základná škola
Mihálya Borsosa s „Šport pre každého –
VJM vo Veľkých
Poďme spolu
Úľanoch
športovať!“

Projekt je zameraný na správne a cieľavedomé využitie voľného času, na šport a pohyb.
Cieľom nášho projektu je posilnenie a skvalitnenie rôznych pohybových aktivít,
disciplínami budú najmä futbal, beh, vybíjaná, prehadzovaná a jumping.

967,22 €

Projekt súvisí so snahou združenia o revitalizáciu celého školského dvora, ktorý by po
rekonštrukcii mohol slúžiť nielen pre deti z MŠ ale aj z obce. Vybudovaním rôznych
stabilných zón na školskom dvore vzbudíme u detí záujem o pohyb. Vytvorením
prírodného a bezpečného priestoru, dáme deťom možnosť hrou sa rozvíjať. Vytvoríme
oázu radosti z hry, pohybu a poznania - vŕbové tee-pee, drevený vláčik, preskakovačky,
hmyzí domček, pocitový chodník.

1 000,00 €

66 Karol Halaš

Stanislav
67 Turčan

Volejbalový klub
Martin
Špaček
polície - SPU
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Detská športová
olympiáda 2018

Občianske
združenie
"Zvedavá včielka"
Štefanov nad
Dovoľme včielkam lietať
71 Lenka Brišová Oravou

1 000,00 €

Veronika
72 Pavlačková

73 Juraj Rehák

Tomáš
74 Kubovič

75 Luisa Maco

LEStival APROPÓ

Sme mladá komunita ludí z krásnej dedinky Dolná Krupá pri Trnave, ktorá sa s
nadšením rozhodla vytvoriť LEStival Apropó, ktorý by obohatil život na dedine
umelecky i kultúrne pre všetky vekové kategórie. Touto verejnoprospešnou
dobrovoľníckou aktivitou chceme podporiť región a najmä spojenie komunít. Našim
zámerom je zapojiť ľudí k tvorbe festivalu a tak vytvoriť fantazijno-lesné podujatie pre
celú rodinu. Program bude vytvorený z rôznych diskusií, vystúpení, workshopov,
športových a tvorivých akcií.

Skákajúce žabky

Podstatou projektu je pomocou telesnej výchovy v kombinácii s modernými
pomôckami a správnou motiváciou docieliť všestranný rozvoj motoriky a zároveň
prispievať k lepšej socializácii dieťaťa v MŠ. Dôležité je nezabudnúť ani na relaxáciu a
rehabilitačné prvky ako rehabilitačná hruška alebo rehabilitačný ortopedický chodník
vhodný pri prevencii a liečbe plochých nôh.

983,20 €

OZ Hrnček var Materské centrum,
Turzovka
S úsmevom na tvári

Podstatou projektu je priniesť pre deti od 15 mesiacov do 6 rokov alternatívny
pohybový program. Projektom, chceme dať možnosť deťom od 15 mesiacov do 6 rokov
a ich rodičom, využiť možnosť a sebarealizovať sa v pohybových hrách a pohybovej
činnosti, nájsť spoločné chvíle pri pohybe ako jedinec aj ako rodina.

995,50 €

OZ Útulňa kníh,
Košice

Občianske združenie Útulňa kníh chce zriadiť knižnú búdku v priestoroch "Starej"
nemocnice (Univerzitná nemocnica L. Pasteura) v Košiciach. Na rozdiel od ostatných
knižných miest, ktoré naše OZ prevádzkuje, toto knižné miesto sa bude nachádzať v
exteriéri. Bude mať tvar tradičnej drevenej hospodárskej budovy a bude zdobené
regionálnymi motívmi. Knihy v knižnej búdke si budú môcť návštevníci a pacienti zobrať
zadarmo so sebou.

1 000,00 €

Podstatou projektu je vytvoriť podmienky a príležitosti na rozvoj pohybových zručností,
zdravotného uvedomenia a správania detí so špeciálnymi potrebami. Spojenú školu v
Hornej Štubni navštevujú žiaci s diagnózou ľahký, stredný a ťažký stupeň mentálneho
postihnutia z regiónu Horný Turiec. Tieto deti majú veľa energie a špecifické potreby.
Vybavením vhodnými pomôckami pohybového kútika v škole budú deti motivované k
ich každodennému využívaniu.

1 000,00 €

Skvalitnenie praktického vyučovania zážitkovým učením spojeným s vykonávaním
konkrétnych odborných prác. Orientácia detí zo znevýhodneného prostredia v
praktických činnostiach a návykoch súvisiacich s ochranou životného prostredia zabránenie vzniku čiernych skládok, správna separácia odpadu, druhotné využitie
odpadových surovín, nie len v škole, ale aj v blízkosti svojho domova. Nadobúdanie
potrebných zručností v učeb. odboru poľnohospodárska výroba: záhradníctvo.

1 000,00 €

NABOSO o.z.,
Trnava

Obec Mokrý háj

Knihy, knihy, knihy!

OZ Kvitnúca nádej,
Dušan
Letrich
Horná Štubňa
Pohybom za zdravím
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77 Marek Gbúr

Spojená škola
internátna
PRAKOVCE

Revitalizácia areálu
školy

1 000,00 €

Ing. Alena
78 Miklášová

Ženské kruhy o.z.,
Trnava
Ženy ženám

Hana
79 Michalíková

ŠK MLYNY –
športový klub, o.z.,
BA
Šikana - viem sa brániť

SPOLU

Z výskumov vyplynulo, že ženy-matky (diskriminované, znevýhodňované osoby)
pociťujú akútny nedostatok informácií, ktoré sa týkajú podpory zdravia a ich práv.
Tehotné ženy, rodiace ženy a ženy po pôrode majú špecifické potreby a ocitajú sa často
v náročných, až krízových situáciách. Jedným zo silných informačných zdrojov sú práve
iné ženy, ktoré pôsobia v komunitách. Poskytnutím vzdelávania a informačných
materiálov ženám, ktoré v komunitách pôsobia, sa informácie zrozumiteľnou formou
dostanú k ženám, ktoré ich potrebujú formou tzv. peer-to-peer help. Workshop
zameraný na posilňovanie zručností a osvetu v oblasti podpory zdravia a práv žien.
Problém šikanovania je rozšírený aj na slovenských školách. 70% detí, ktoré chodia na
tréningy do ŠK MLYNY sa už stretlo s rôznymi formami šikanovania či už ako svedkovia
alebo priamo obete. Preto sa Krav Maga Mlyny Bratislava rozhodla zamerať na
prevenciu šikanovania. Dôležitou časťou edukácie je Teambuildingový event Summer
camp KIDS. Teoreticky a prakticky naučíme deti čo robiť, aby sa nestali obeťou
šikanovania a ak sa ňou stanú, ako majú postupovať.

996,00 €

1 000,00 €

78 281,63 €

