Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia - 17. apríla 2018
Projekty zamestnancov I. kolo - 2. etapa
P.č.

Meno
zamestnanca

Názov žiadateľa/ Mesto

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Suma podpory

1 Martin Macik ZŠ s MŠ Brehy

Naším zámerom je vybudovať modernú knižnicu s čitárňou, ktorá bude zároveň aj
jazykovou učebňou. Tento priestor bude slúžiť širšej komunite, deťom z MŠ, žiakom a
zamestnancov ZŠ, rodičom žiakov, seniorom a všetkým ostatným obyvateľom obce. V
našej obci nie je obecná knižnica a naša školská knižnica je malá a nevyhovujúca na
Multimediálna knižnica s vzdelávanie. V tomto novom priestore plánujeme realizovať rôzne kultúrne podujatia,
čitárňou
súťaže, besedy, prednášky, workshopy.

1 000,00 €

Vladimír
2 Gánoczy

Projekt podporuje vzdelávanie mladých ľudí v oblasti informatiky, mechatroniky a
robotiky. Čo sa týka aktivít náš projekt sa venuje kompletnému vývoju robotov. Od
prvotného návrhu designu a plošných spojov cez výrobu jednotlivých komponentov a
Robocup Junior - Soccer zloženie robotov, až po oživenie procesorov a naprogramovanie všetkých potrebných
Open league
algoritmov.

1 000,00 €

Popularizácia vedy a
techniky

Cieľom tohto projektu je priblížiť študentom vedu a techniku z iného uhla pohľadu.
Zámerom projektu je pretvorenie pracovného priestoru na miesto, ktoré vizuálne
podporuje vedu a techniku. Priestor je tvorený chodbou a 5 triedami, ktoré sa
svojpomocne vymaľujú a následne sa dotvoria prácami študentov v novom softvéri
zameranom na geometrickú a priestorovú predstavivosť - tvorba fraktálov a prácami,
ktoré vyzdvihujú význam vedeckých objavov.

1 000,00 €

FEMINA - konkrétna
pomoc, osveta a
vzdelávanie

Účelom projektu je rozšírenie kontaktno-informačných služieb centra FEMINA, zvýšenie
kvality poskytovanej pomoci dievčatám a ženám, ktoré sa ocitli v ťažkých životných
situáciách, ako je nečakané tehotenstvo, násilie alebo diskriminácia, ako aj osveta a
vzdelávanie žiačok a študentiek. Vďaka grantu bude možné realizovať viac seminárov a
prednášok na školách, a tým výraznešie prispieť k prevencii násilia a diskriminácii dievčat
a žien.

1 000,00 €

Lepšia budúcnosť

Pomoc je zameraná na tých najzraniteľnejších a to deti. Mnohé z nich si doteraz zažili
mnoho nepríjemného a na ich psychiku zaťažujucich situácii, ktoré zanechali na ich
dušiach bolesť, neistotu, smútok, hnev, zlobu. Nemajú dostatok financií na pokrytie
najzákladnejších potrieb. Našim cieľom je im navrátiť aspoň čiastočne detstvo do ktorého
patria. Prevenciou predchádzať patologickým javom.

1 000,00 €

Osvetou k pomoci –
konferencia Deti na
okraji spoločnosti

Mnoho detí je v kríze a na okraji spoločnosti. Potrebujú ochranu a pomoc, aby sa z ťažkej
situácie dostali. Projektovým zámerom je konferencia "Deti na okraji spoločnosti"
(október 2018 Košice), zameraná na praktické predstavenie organizácií a osobné
svedectvá ľudí, ktorí pomáhajú sociálne vylúčeným deťom. Témy konferencie zamerané
na problematiku: detská chudoba, novodobé závislosti detí, rómske deti a špecifiká ich
výchovy, deti v misijných krajinách, detské domovy a pod.

1 000,00 €

Pavol
3 Veideinger

Ing. Milan
4 Frolo

5 Jan Ivan

Monika
6 Hocková

Slovenská spoločnosť
elektronikov, BA

Geodetklub, BA

Fórum Života, BA

Dom nádeje o.z.,
Martin

OZ Maják nádeje, BA

Školské televízne OKO

Zámerom projektu Školské televízne OKO je vytvoriť na škole priestor pre sebarealizáciu
žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia v školskej televízii, ktorej cieľom bude
prinášať žiakom a širokému okoliu aktuálne informácie o aktivitách našej školy. Bude
prinášať žiakom zaujímavé reportáže o možnostiach štúdia a priprave sa na budúce
povolania.

1 000,00 €

Mária
8 Brišáková

ZŠ s MŠ Jána
Domček, domček, aké
Vojtaššáka Zákamenné remeslo sa v tebe
967
skrýva?

Drevený domček poskytne priestor, kde deti prakticky spoznajú ľudové remeslá, ktorými
si budú pravidelne rozvíjať technické zručnosti a ich logické myslenie. V rámci
edukačného procesu sa deti naučia technologický postup pri výrobe košíkov z prútia a
drôtu, zdobením kraslíc, páraním peria, zapletaním syrových korbáčov...

1 000,00 €

Roland
9 Kovács

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és óvoda
Vlčany

,,Šikovné ručičky"

Aktivity z praktického života sú pre deti predškolského veku veľmi zaujímavé. Chceli by
sme do nášho ,,výskumného centra" nakúpiť čo najviac zmysluplných didaktických
pomôcok a tak vytvoriť vhodný priestor pre naše deti, aby mohli konštruovať,
experimentovať a rozvíjať zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote.

1 000,00 €

Obec Častkov - škola
Častkov

Učíme sa variť

Spojením troch generácii - deti, rodičia a starí rodičia, posilníme komunitný život.
Projektom deti naučíme tradičným jedlám a k zdravej výžive. V škole chceme vybudovať
novú kuchynku v ktorej by sa deti učili vareniu, pečeniu a zdobeniu jedál. Babky našich
detí naučia deti správnym technikám pri varení a pečení. Naučia ich staré domáce recepty
a hlavne naše tradičné častkovské recepty.

1 000,00 €

Občianske združenie
EDUJOY, Martin

Úlohou tohto projektu je zvýšiť záujem a poskytnúť informácie o dôležitosti výberu
potravín s cieľom predchádzania vzniku ochorení, ale takisto udržať si celkovú fyzickú aj
psychickú rovnováhu. Projektom chceme podporiť kultúru plnohodnotného stravovania a
Ja varím lepšie ako moja zdravého života školskej spoločnosti, prostredníctvom organizovania kurzov varenia a
mama...
workshopov.

1 000,00 €

7 Marek Makita ZŠ s MŠ Bracovce

10 Jozef Majer

Radovan
11 Papaj

Henrieta
12 Ropjaková

Marián
13 Pšenka

Ing. Dušan
14 Graca

Dom Svitania, n. o.,
Jakubov

Obec Dražkovce

JASIV, občianske
združenie, BA

Učíme sa variť

Realizáciou projektu zabezpečíme vybavenie kuchyne, kde sa naši klienti naučia variť
jednoduché a zdravé jedlá. Týmto kurzom varenia by sme chceli naučiť našich klientov
variť jednoduché a zdravé jedlá, ktoré si budú vedieť postupne pripraviť aj sami doma.
Pripravíme zbierku našich receptov.

995,26 €

Pod storočnou lipou

V rámci našich priestorov máme k dispozícii dvor, ktorý je nedostatočne zariadený pre
pobyt detí. Chceme vytvoriť pre deti priestor nielen na exteriérové vyučovanie (čítanie,
výtvarná výchova, prírodoveda), zároveň aj oddychovo-relaxačnú zónu po vykonávaní
pohybových aktivít.

1 000,00 €

DIVÍNSKY BOYARD IV. ročník

DIVÍNSKY BOYARD predstavuje pokračovanie úspešného projektu pre deti vo veku 11 15 rokov základných škôl z BB kraja zameraného na vzdelávanie v oblastiach prevencie
kriminality, ktorá deti v tomto veku ohrozujú (majetková, drogová, počítačová, imigrácia
a obchodovanie s ľuďmi, základné ľudské práva, šikanovanie). Osobitný blok predstavuje
oblasť dopravnej výchovy.

1 000,00 €

Základná škola
15 Štefan Berky Bátovce 368

Štefan
16 Gondor

Miroslav
17 Lapšanský

Roman
18 Odzgan

Rastislav
19 Fiala
Ing. Matej
20 Bulla

Spoločnosť priateľov
detí z detských
domovov Úsmev ako
dar, BA

Tábor na kolesách

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí so sociálne slabších a rómskych rodín o
bezpečnosti na cestách,či už ako chodci alebo cyklisti. Počas letného tábora a
interaktívnych aktivít, besied a pomôcok vytvoriť deťom podnetné prostredie pre
získavanie poznatkov jazdy na bicykli a doprave, bezpečného správania sa v rôznych
dopravných situáciách a naučit ich udržbu a opravu bicyklov.

Projektom chceme umožniť vzdelanie a prípravu do života deťom z detských domovov,
ktoré nemajú rodinu, zázemie, nemajú nikoho o koho by sa mohli oprieť po odchode z
DeD. Projekt bude realizovaný formou jednodňových mesačných školení počas celého
roka, formou dvojdňových seminárov a troch letných týždňových pobytov. Budú
prebiehať aktivity zamerané na vzdelanie a prípravu v oblasti finančnej gramotnosti,
možností bývania, zamestnaní, stotožnení sa s vlastnou identitou a o prístupe ku
Pomôžte nám pomáhať vzťahom, rodičovstvu a sexuálnej prevencii.

1 000,00 €

1 000,00 €

Podstatnú časť žiakov školy tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Keďže
nosným učebným odborom je odbor nástrojár, chceme so žiakmi navštíviť závod
Volkswagen v Bratislave, ukázať im, ako reálna výroba prebieha a možnosť práve v
takomto závode sa po ukončení štúdia zamestnať. Škola sa venuje programovaniu a práci
s CNC strojom.

1 000,00 €

Projekt sa zameriava na podporu detí zo znevýhodneného prostredia v oblasti
materiálneho vybavenia na športovanie. V školskom atletickom klube je registrovaných
vyše 170 detí vo veku 6 -15 rokov, pravidelne trénujeme a zúčastňujeme sa pretekov.
Približne 20 % detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia, bežne prichádzajú na
športové tréningy v nevyhovujúcej, šmykľavej obuvi, v roztrhaných vyrastených
teplákoch. Je to pre nich nebezpečné aj z bezpečnostného hľadiska a iste nepríjemné z
hľadiska sociálneho.

1 000,00 €

ZUŠ Senica

Práca s hlinou/
hrnčiarstvo- výchova
umením aj pre deti zo
soc. znevýhodnených
rodín II

Cieľom projektu je pokračovať vo výchove umením – práca s hlinou pod vedením
kvalifikovaného pedagóga aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizovať
bezplatné worshopy a nákup did. pomôcok pre ZUŠ (najmä pre elokované pracoviská v
obciach okolo Senice). Umožniť prístup ku kvalitnej voľnočasocej aktivite i deťom zo
znevýhodneného prostredia.

1 000,00 €

MC Vánok, Malacky

Rekonštrukcia
materského centra

Materské centrum v Malackách funguje od roku 2002 a je denodenne využívané nielen
občanmi Malaciek, ale aj okolitých dedín. Rekonštrukcia priestorov je nevyhnutná.
Výsledkom projektu by bolo otvorenie nových možností.

1 000,00 €

Realizácia projektu vychádza potreby nízkej úrovne finančnej gramotnosti u detí v
detských domov a na ZŠ. Finančnými prostriedkami z projektu chceme podporiť cieľovú
skupinu, ktorá si nemôže dovoliť realizovať workshop. Deti sa oboznámia so základnými
pojmami a problémami z finančného sveta.

1 000,00 €

Stredná odborná
škola, Prakovce 282

Študuj a buď uspešný !

ZŠ J. A. Komenského v Športujeme bez
Revúcej
rozdielov

OZ Mladý podnikavec, Finančná gramotnosť
hrou
21 Ing. Ján Žiak Rajec

Chrančoková Spojená škola v
Piešťanoch
22 Nikola

Zuzana
23 Majerová

Radovan
24 Oravec

Zdeněk
25 Štěpánek

Martin
26 Bittner

ZŠ F.E. Scherera
Piešťany

OZ Nie sme sami,
Prešov

Rodinné centrum
Kramárik, BA

Tradície pre rozvoj
našich detí

Zdravotné znevýhodnenie žiakov ich limituje v pohybe, v bežných životných situáciách,
výletoch i v samotnom vzdelávaní. Vďaka projektu sa deti naučia regionálnej výchove a
výchove k tradíciám pomocou vlastných zážitkov. Projekt je zameraný na spoznávanie
tradícií, folklóru, tradičných rastlín a jedál, ľudovú architektúru na Slovensku, ale hlavne v
regióne Piešťan a okolia. Projekt bude prebiehať v spolupráci s NPPC - VÚRV v
Piešťanoch, odborným garantom projektu.

1 000,00 €

Podpora výchovy a
vzdelávania žiakov zo
soc. znev. prostr. v ZŠ

Na škole máme výpočtovú techniku no niektoré počítače sú už zastaralé. Venujeme sa
vzdelávaniu začlenených žiakov a žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia. Cieľom je
umožniť aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia zvládnuť čitateľskú
gramotnosť a prácu na IKT zariadeniach. Budeme používať elektronické verzie
výučbového softvéru.

1 000,00 €

Arteterapia hlinou

Priebežne vytvárame prostredie /arteterapeutickú dielničku/. Práca s hlinou dáva
klientovi kontakt s niečím novým, poddajným, tvarovateľným do čoho môže
pretransformovať svoje predstavy a nápady. Poskytuje klientovi možnosť sebarealizácie,
tvorivosti a naplnenia. Rozvoj jemnej motoriky.

1 000,00 €

Zvedavé deti II

Výsledky testovania žiakov základných a stredných škôl ukazujú, že náš vzdelávací systém
potrebuje inovácie. Neodvažujeme sa potrebné zmeny v školstve navrhovať, no chceme
rozšíriť obzory stakeholderom vo vzdelávaní a tým prispieť k spoločenskej zmene.
Výsledkom projektu budú vzdelaní učitelia a rodičia, ktorý budú môcť svoje poznatky
preniesť do praxe (učitelia) alebo iniciovať zmeny vo vzdelávaní prostredníctvo školských
rád. Projekt „Zvedavé deti II“ je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov MŠ a
rodičov detí vo veku 0-6 rokov.

1 000,00 €

Pobytový tábor organizuje OZ Hlas nádeje prostredníctvom dobrovoľníkov a je určený pre
deti od 5-10 rokov počas letných prázdnin. Dofinancovanie aktivít z grantu umožní
deťom pobyt v prírode s minimálným zaťažením rozpočtov rodín zo zneývhodneného
prostredia.

1 000,00 €

Občianske združenie
Hlas nádeje, Záhorská
Bystrica
Pobytový tábor

Attila
27 Mészáros

Občianske združenie
Šťastné dieťa Snina

Michal
28 Pinček

Slovenská asociácia
bývalých žiakov
uršulínskych škôl SABUŽ, Modra

Týmto projektom by sme vytvorili priestor, ktorý bude určený nielen pre deti v materskej
škole, ale aj pre širokú verejnosť. Priestor bude vhodný pre duševnú a telesno-športovú
Športujeme, pomáhame relaxáciu pre detí spolu s rodičmi, kde si budú môcť bezpečne
svojmu telu
posedieť, oddychnúť a porozprávať sa s ostatnými.

1 000,00 €

Zámerom nášho projektu je revitalizovať exteriér Centra pre deti a mladých, jeho dvor a
ihrisko. Je to vnútorný areál uprostred mestskej zástavby, ktorý ponúka možnosti
rôznorodých pohybových aktivít pre široké vekové spektrum. Uzavretosť tohto priestoru
ponúka bezpečné zázemie. Pre skvalitnenie aktivít chceme upraviť existujúce ihrisko a
jeho okolie.

1 000,00 €

Bezpečný a príjemný
dvor pre všetkých

Hýb sa s radosťou.

Podstatou projektu je komplexná výchova detí v oblasti zdravia a pohybu. Dôraz aktivít je
na posilnení psychomotorického vývoja detí navštevujúcich materskú školu a
predchádzanie ortopedickým problémom. Pestovanie vzťahu k pohybu, zdravému
životnému štýlu u detí predškolského veku, zapojenie detí z menej podnetného prostredia
a ich rodičov do aktivít.

1 000,00 €

STREET WORKOUT Pohyb náš každodenný

Realizáciou projektu chceme vytvoriť v našej obci ďalšiu možnosť efektívne vyplniť voľný
čas. Vytvorením workoutového ihriska chceme širokej verejnosti priblížiť výhody
aktívneho trávenia voľného času. Miesto výstavby sa nachádza v areáli školského dvora
MŠ a ZŠ Hubová, kde bude pozitívne dotvárať priestor pre aktívny oddych každej
generácie.

1 000,00 €

Pohybom k poznaniu

Pohybová aktivita je nevyhnutnou súčasťou zdravého rastu a vývinu dieťaťa. Podstatou
nášho projektu je vytvoriť takú záhradu, ktorá je rozmanitá, vybavená hracími a
outdoorovými prvkami. Naším zámerom nie je len nakúpiť preliezky, ale vlastnoručne
vybudovať stanovištia s pre deti podnetným prostredím.

Letný tábor Rázdiel

Letný tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. Tábor bude organizovaný v lesnom
prostredí a deti prežijú 15 dní bez mobilov, tabletov a TV. Cieľom tábora je stráviť čas v
prírode, naučiť sa samostatnosti, zodpovednosti, vzájomnej pomoci pri turistike, športe a
hrách. Celý chod tábora si zabezpečujeme svojpomocne. Počas celotáborovej hry budú
deti plniť rôzne úlohy (pamäťové, logické, vytrvalostné, športové, na zručnosť, hlavolamy)
a budú prebiehať rôzne súťaže.

1 000,00 €

Rodičovské združenie
pri MŠ Oravice č. 331, Tancovala babka s
Tomáš
Miakič
Zákamenné
dedkom
33

Pohyb by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, čo by si mali osvojiť
deti už v predškolskom veku. Je preto dôležité každodenne ich motivovať. Deti sa naučia
hudobno - dramatickú hru Kvetinkovo a Zvieratkovo, zdramatizujú a pohybom stvárnia
divadlo Ako ježko šťastie stretol.

1 000,00 €

Tomáš
34 Sevecsek

Organizujeme už 5x letný tábor pre všetky deti z okolia, väčšinou sú zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Vzhľadom na neustále stúpajúci dopyt na náš tábor musíme
ho rozdeliť, aby sa mohli všetci zúčastniť. Podstatou táborov bude hlavne pohybová
výchova detí a to tak že budú mať pravidlené tréningy počas celého tábora + prednášky
týkajúce sa zdravého životného štýlu.

1 000,00 €

Projekt sa zameriava na realizáciu a skvalitnenie environmentálnej výchovy v MŠ. V rámci
jeho aktivít počas výchovno-vzdelávacieho procesu si deti živým učením osvojujú
poznatky o rôznych zložkách životného prostredia, jeho tvorbe a potrebe ochrany.
Podnetným prostredím eko-triedy a vlastnými aktivitami v nej prirodzenou cestou sú
vedené k tomu, aby nadobudli vedomosti, zručnosti a schopnosť ekologicky myslieť a
konať.

1 000,00 €

Zuzana
OZ Inšpirácia,
29 Dobrovodská Mojmírovce

Turistický klub Tramp
30 Ing. Peter Ižo Hubová

Miroslav
31 Kušnierik

Ivana
32 Sidorová

35 Denis Arpáš

Občianske združenie
Škôlkár, Vinosady

Občianske Združenie
Dúha, dúžina Dúha T.O.M. Sokolíci, BA

ŠK Gézengúz, Vrakúň

Sme neustále v pohybe

OZ JESENČATÁ, Sereď Eko-deti z eko-triedy

988,30 €

MC Včielka

MC má za úlohu primárne vytvoriť priestor pre stretávanie mamičiek s deťmi. Zároveň
chce pre rodičov zabezpečovať profesionálne pedagogické, psychologické, výživové a
lekárske poradenstvo, podpora dojčiacich a nosiacich matiek a možnosť zdokonaliť sa v
cudzích jazykoch. Pre deti budú usporadúvané rôzne aktivity.

Bezpečne, hravo a
zdravo

Podstatou projektu je vytvoriť pre deti bezpečné hravé miesto v našej obci, keďže ešte
nedisponuje žiadnym detským ihriskom. Deti počas školského roka trávia na ihrisku veľa
času, a preto je prioritou dbať na ich bezpečnosť pri hre. Dopadové podložky získané z
tohto projektu umožnia deťom bezpečnú hru a zamedzia úrazom.

1 000,00 €

Hlavným cieľom projektu je zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkárov počas
horúcich letných dní a spríjemniť im pobyt na školskom dvore. Deti najradšej trávia čas
vonku pri hrách s kamarátmi a preto je dôležité zabrániť u nich prehriatiu organizmu.

1 000,00 €

Občianske združenie Hrbôtska ratolesť,
Minitelocvičňa v
Ružomberok
materskej škole.

Cieľom nášho projektu je zlepšiť najmä priestorové ale i materiálne podmienky na
realizáciu pohybových aktivít detí materskej školy. Projekt umožní vytvoriť z málo
využívanej triedy minitelocvičňu, kde by sme mohli v bezpečnom priestore realizovať
pohybové činnosti, hry, a ďalšie vzdelávacie aktivity. Z finančných prostriedkov by sme
tiež doplnili materiálne vybavenie.

1 000,00 €

40 Dušan Lepiš

Gymnázium Martina
Hattalu Trstená

Hlavnou inšpiráciou k realizácii tohto projektu je naša každodenná skúsenosť so
športovaním študentov a ich vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite. Vybudovanie kardio
kútika by malo byť základom pre ďalšie rozšírenie možností športovej činnosti a získať
pozitívny vzťah k pravidelnému pohybu.

1 000,00 €

Vladimír
41 Ogurek

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Lentilky v pohybe
Gôtovany

V rámci projektu chceme vybudovať športové prostredie na rozvoj pohybovej aktivity,
obratnosti a fyzickej zdatnosti. Pomocou finančných prostriedkov zabezpečíme drevený
balančný most s pohyblivými stupienkami na rozvíjanie rovnováhy a pohybovej
schopnosti.

1 000,00 €

Kosárová
36 Gabriela

Občianske Združenie
Štvrtčan,
Plavecký Štvrtok

Miroslav
37 Szullo

Základná škola s
materskou školou
Novoť

Ing. Marcela Rodičovské združenie Záhradná sprcha pre
pri MŠ Bohrova, BA
škôlkárov
38 Gvothová

Lukáš
39 Nedoma

Kardio-kútik

940,00 €

Obecný futbalový klub Rozvoj malých
futbalových hviezd.
42 Michal Páleš Slovenské Pravno

Nadobudnutím tréningových pomôcok pre naše futbalové kategórie pomôžeme k rozvoju
ich futbalových zručností a schopností a v tréningovom procese sa budú môcť cítiť aj naši
malí futbalisti ako ich veľké futbalové vzory.

Športový klub Arkádia Obnovenie výbavy
Roman
Orth
Galanta
telocvične
43

Realizáciou tohto projektu bude umožnené deťom a mládeži trénovať v lepších a
kvalitnejších podmienkach. Výsledkom projektu bude zabezpečenie dostatočného
množstva nových žinenok, ktoré tvoria úplný základ pre tréningové potreby.

1 000,00 €

Podstatou projektu je vytvoriť podmienky pre založenie florbalového krúžku v našej škole.
Tento šport sa stáva v poslednej dobe veľmi populárny a prejavilo o neho záujem veľa
našich žiakov a rodičov. Vytvorením nového športového krúžku na škole podporíme deti v
tom, aby si zlepšili fyzickú zdatnosť a aby brali šport ako prirodzenú a potrebnú súčasť
života.

1 000,00 €

Ing. Martin
44 Chovanec

SRRZ RZ pri Základnej
škole s materskou
školou Brestovany
Florbalový krúžok

869,40 €

Peter
45 Molitoris

Materská škola Lesná
10, Kollárovo

46 Dušan Lipták Obec Necpaly

Zvedavkovia športujú

Vysoké percento detí v predškolskom veku trpí obezitou. Príčinou je nesprávna výživa,
nesprávny pohybový režim a nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Podstata
projektu je prostredníctvom rôznych pohybových hier, v hrách s náčiním a na náradiach
rôznom prostredí rozvíjať základný pohybový fond dieťaťa.

1 000,00 €

Vzhľadom na nevyhovujúci až alarm. stav pôvod. telocvične - zima, plieseň, vydutá
podlaha, musíme vytvoriť nový priestor na pohyb detí a presunúť ich do bezpeč.
Bezpečne a zdravo hravo priestorov. Bezpečná telocvičňa pre deti - to je zámer projektu. Grant použijeme na
v našej teločvični
zriadenie vnútornej telocvične v ZŠ Necpaly, v jednej z existujúcich tried.

1 000,00 €

Rastislav
47 Kupšo

Gymnázium Ľ. Štúra č. Posilňovňa - centrum
35 Turzovka
pohybu a krásy

Revitalizáciou posilňovne sa vytvoria podmienky pre aktívnu školskú a mimoškolskú
činnosť žiakov, zlepší sa kvalita výchovnovzdelávacieho procesu a bude sa vo väčšej
miere rozvíjať a prehlbovať telesná kultúra v škole.

1 000,00 €

Martina
48 Kandravá

Športový klub
Bobrovec

Zahrajme sa a
zašportujme si!

Cieľom projektu je vybudovať pre mladšiu generáciu miesto na športovanie. Máme
pripravené prvky, ktoré svojpomocne obsypeme a zatrávnime. Vznikne nám členitý
priestor vhodný pre deti na podliezanie, preliezanie a šmýkanie.

1 000,00 €

Ukážeme čo je v nás

Deti sa pravidelne zúčastňujú rôznych vystúpení, súťaží a podujatí. Na každé je potrebná
náročná príprava, pozostávajúca z výroby krojov, kostýmov, kulís, čo bolo doteraz
realizované individuálne. V rámci projektu bude zakúpené materiálové vybavenie na
podporu činnosti a prezentáciu súboru.

1 000,00 €

Školský fitpark

Cieľom projektu je vybudovať v časti školského areálu, v ktorej veľa stromov padlo za
obeť letnej víchrici a nevyhnutnému výrubu, FITPARK, ktorý budú využívať nielen deti ZŠ
(v počte 650), ale i ich súrodenci a rodičia. Súčasťou FITPARKU budú herné a oddychové
prvky a lanová fitdráha na posilňovanie a trénovanie rovnováhy.

1 000,00 €

Športovať nás baví

Podstatou projektu je prehlbovať vzťah detí k cvičeniu prostredníctvom športových hier,
súťaží, rozcvičiek. Zaradiť aktívne športovanie počas vyučovania, ale aj voľných chvíľ.
Budovať spolupatričnosť a súdržnosť prostredníctvom kolektívnych športov a hier vo
dvojiciach.

1 000,00 €

1 000,00 €

956,10 €

Vladimír
49 Valachovič

Základná umelecká
škola, Kúty

50 Igor Mních

ZRPŠ Pri kríži,
BA-Dúbravka

Michal
51 Smolka

Základná škola s
materskou školou,
Alekšince 395

52 Ján Macák

HC TATRAN STUPAVA Naše deti - hádzanárky

Realizáciou projektu zabezpečíme pre deti potrebné športové vybavenie na tréningy a
zápasy v hádzanej. Cieľom je radosť detí z pohybu, udržanie a nábor nových detí na šport,
vytvárať vzťah k športu a motivovať ich, vychovávať nové talenty. Snažíme sa zapájať do
týchto aktivít aj deti so slabších sociálnych skupín.

Richard
53 Maxian

Obecný úrad Malé
Leváre 177,
FK Malé Leváre

Tréningové pomôcky

Projekt sa zameriava na zakúpenie pomôcok na tréningové účely prípravky. Je to
potrebné z dôvodu prístupu k tréningovému plánu čím viac pomôcok tým lepší tréningoví
plán pre deti z dôvodu pochopenia a vizualizácia tréningu.

54 Dujka Milan

Materská škola
Radošovce

Nosnou myšlienkou predkladaného projektu je podporovať pozitívny vzťah detí k pohybu
a pestovať návyky zdravého životného štýlu prostredníctvom pohybových aktivít a tým
Rastieme zdravo a hravo súčasne prispieť k napĺňaniu Národného programu boja proti nadváhe a obezite.

999,50 €

55 Jozef Svitač

Ľubomír
56 Sloboda

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so zdravým životným
štýlom a podorou celkového zdravia. V predškolskom veku je dôležitý pohyb nielen pre
telesný, ale aj duševný rozvoj dieťaťa. Pohyb dieťaťa má byť pestrý a hravý. Včasná
stimulácia detí môže pomôcť zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj
somatického vývinu detí.

Obec Dražkovce

Cvičme s Rejnokom

Spojená škola sv.
Františka Assiského
Malacky

Škola vzhľadom k aktuálne vysokému počtu žiakov (610) nedisponuje veľkostne a
rozmerovo postačujúcou telocvičnou a pre štatút národnej kultúrnej pamiatky má
obmedzené možnosti dostavby a prístavby tradičnej telocvične. Cieľom projektu je
Otvorená telocvičňa pre vytvorenie otvorenej a atraktívnej fitness telocvične v areáli školy. Vonkajšia telocvičňa je
čoraz populárnejší spôsob cvičenia.
všetkých

1 000,00 €

1 000,00 €

Triatlon sa teší čoraz väčšej obľube nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj medzi
mladšími vekovými kategóriami. Hlavnou aktivitou klubu je rozvoj pohybových aktivít u
detí a mládeže najmä v oblasti plávania, cyklistiky a atletiky, ako aj s tým súvisiaca účasť
na triatlonových pretekoch. Pridanou hodnotou podujatia Trinity Triatlon Team je účasť
detí a vedenie k zdravému tráveniu voľného času.

1 000,00 €

Doprajme deťom viac
pohybu

Pohyb je dôležitý prostriedok upevňovania zdravia. Podporuje správny psychomotorický a
psychosomatický vývin dieťaťa. Podstatou projektu je zabezpečiť futbalovú prípravku
športovými pomôckami.

1 000,00 €

Rudolf
59 Škrabák

Materské centrum
Klubík - Hrajkáreň,
Cerová

V zdravom tele, zdravá
myseľ

V rámci aktivít by sme chceli podporiť rozvoj pohybovej výchovy s prepojením aj na iné
výchovné zložky – najmä enviromentálnu a jazykovú, v zhode s najnovšími
pedagogickými trendmi. Projekt podporí mimoškolské, voľnočasové vzdelávanie v oblasti
aktívnej pohybovej výchovy detí predškolského a mladšieho školského veku.
Vypracujeme systematický plán na rozvoj pohybu a rozvoj myslenia.

1 000,00 €

Ing. Denisa
60 Hluchá

Futbalový klub
mládeže FKM Karlova
Ves Bratislava

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre najmenších členov futbalového
klubu FKMKV, t.j. detí v prípravke klubu. Cieľom projektu je prostredníctvom nákupu
Chcem športovať, chcem tréningového vybavenia, dresov a príslušenstva podporiť záujem detí o šport a zabezpečiť
hrať futbal
im kvalitné podmienky.

1 000,00 €

61 Štefan Gont

MŠ Dukelských
hrdinov Snina

Rozvoj pohybových schopností nenásilnou a hravou formou, ktorý vedie k upevňovaniu
Športujem rád, pohyb je zdravia. Hlavnou myšlienkou projektu je vypestovať u detí zdravý a správny
môj kamarát.
psychomotorický vývin dieťaťa.

1 000,00 €

Trinity Triathlon Team
Trinity Triathlon Team
57 Karol Drobný o. z., Bratislava
Miroslav
58 Vajdečka

FK Záhorská Ves

Tanečné kurzy ST,
62 Roman Milan Liptovská Štiavnica

Basta Fidli

V našich priestoroch je moderná tanečná miestnosť, ktorá sa bude využívať všestranne.
Dnešná doba nedáva priestor pre rodinné aktivity. V našich priestoroch môžu rodiny s
deťmi stráviť spoločné chvíle, upevňovať medziľudské vzťahy a hlavne spájať generácie.
Prostredníctvom tanca sa naučia správne držanie tela, dýchanie aj tradičné tanečné prvky
a na seminároch základy správnej výživy.

1 000,00 €

Máme radi stolný tenis

Projektje zameraný na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí, ktoré navštevujú
stolnotenisový krúžok. Projekt sa zameriava na vzdelávanie - osvojenie si pravidiel hry
stolného tenisu u detí, zvýšenie záujmu o tento šport. Cieľom projektu je zabezpečiť
materiálne a technické vybavenie tímu.

1 000,00 €

MŠ Plickova, BA

Radosť z pohybu v
každom počasí

V minulosti boli mlhoviská typickou súčasťou každej materskej školy. Projektom by sme
radi deťom zabezpečili možnosť tešiť sa z pohybu na čerstvom vzduchu, aj keď sú vysoké
teploty. Mlhovisko je ideálne riešenie na osvieženie počas letných horúcich dní a
dopadová plocha dáva priestor na rôzne pohybové aktivity.

1 000,00 €

RZ pri MŠ v Kútoch

Plávaním k lepšiemu
zdraviu

Z poskytnutých finančných prostriedkov zabezpečíme deťom z našej materskej školy
plavecký výcvik so zameraním na pohybové ústrojenstvo s cieľom naučiť deti základných
plaveckých potrieb, pod vedením skúsených plavčíkov.

1 000,00 €

Vráťme stolný tenis do
Ostrova

Cieľom projektu je nákup športového vybavenia pre malých stolnotenisových hráčov. Malí
hráči boli tak húževnatí, že postúpili do 1 ligy. Nakoľko stále hrajú v prenajatých
priestoroch a stoloch, túžba po vlastných pomôckach je veľká.

930,00 €

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

Stolný tenis patrí medzi obľúbené voľnočasové aktivity 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 umožniť ďalším záujemcom zapojiť sa do činnosti
stolnotenisového klubu.

1 000,00 €

ZŠ Jerguša Ferka
Košúty

Noha k nohe

Nakoľko nevlastníme telocvičňu, zámerom projektu je revitalizácia školského dvora a jeho
následné pretvorenie na športovú zónu. V jednej časti by sme chceli osadiť športové
náradia ako kladina, bradlá, bránky, hrazdu a vytvoriť exteriérovú telocvičňu. Druhú časť
sme určili na kolektívne hry.

1 000,00 €

Merci sen

Za pomoci mažoretkového športu s použitím rôzneho náčinia rozvíjame pohybovú
aktivitu detí a zároveň budujeme ich sociálne zručnosti. Podstatou projektu je zakúpenie
ďalšieho náčinia, aby sme deťom poskytli čo najlepšie podmienky pre túto činnosť a
splnili sen získať ocenenia.

1 000,00 €

63 Jozef Vrábeľ LOREM, n.o., Novoť

64 Boris Korosi

65 Juraj Malik

Antistres centrum,
66 Karol Blahuta Malé Orvište - Ostrov

67 Peter Bučič

Lengyel
68 Adrián
Ing. Lucia
Kňazeová
69 Beňová

Mažoretkový súbor
Merci, Záhorská Ves

Tihomir
70 Vinkov

Futbalový klub
mládeže Devínska
Nová Ves, Občianske
združenie

Ladislav
71 Pavelka

Futbalový klub
Telovýchovnej jednoty
Kúty
Nová šatňa deťom

Detský športový deň
Devínskej Novej Vsi

Projekt by mal podporiť deti k športu a aktívnemu tráveniu voľného času, kde sa môžu
zdokonaliť v individuálnych ako aj kolektívnych zručnostiach. Športový deň pre deti,
ktorého hlavnou súčasťou je futbalový turnaj. Cieľom športového projektu je pohybové
v zdokonalenie detí vo futbale ako aj rôznych doplnkových súťažiach, ktoré budú prebiehať
počas športového dňa detí.
Klub naštartoval proces rekonštrukcie šatní, ktoré sú pre mnohé deti druhým domovom.
Rekonštrukcia šatní prebieha z vlastných zdrojov. Grant poslúži na ich materiálnotechnické vybavenie, ktoré bude zodpovedať potrebným štandardom.

650,00 €

1 000,00 €

Vzdelávacie aktivity na
zvýšenie kvality
tréningov v aikido klube
a materiálne vybavenie
klubu

Podstata projektu je technické dovybavenie klubu, ktoré by skvalitnilo prípravu cvičencov
a zvýšilo z dlhodobého pohľadu výuku, ako i účasť vybraných členov klubu na seminári
Katsuaki Asaia - 8 DAN, ktorý ako hlavný učiteľ zastrešuje celú nemeckú aikido asociáciu.
Možnosť absolvovať takýto seminár je jedinečnou možnosťou porovnať naše schopnosti v
medzinárodnej konfrontácii a preniesť nadobudnuté skúsenosti do každodenných
tréningových jednotiek v našom klube.

Deti poďte hrať vodné
pólo 2018

Projekt má za cieľ priviesť k pravidelnému športovaniu deti vo veku 8-12 rokov.
Nenásilnou a hravou formou motivuje deti k pohybovej aktivite, pričom dáva možnosť
najúspešnejším realizovať sa aj v súťažných aktivitách. Nevylučuje však z pohybových
aktivít nikoho tak, aby si deti osvojili pravidelné športovanie a zdravý životný štýl sa stal
prirodzenou formou vývoja mladej generácie.

1 000,00 €

Občianske združenie –
Serafím, Prešov
Od srdca k srdcu

Hudba sama o sebe predstavuje istý zázrak. Svojimi vlastnosťami – rytmom, melódiou,
farbou dokáže vytvoriť rôzne nálady, ktoré pôsobia na naše emócie. Hlavným zámerom
realizácie projektu je sprístupniť deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného
prostredia záujmové a kultúrne aktivity. Aktivity projektu poskytujú tejto cieľovej skupine
alternatívu trávenia voľného času s možnosťou rozšíriť si vedomosti, spolupracovať a
ďalej sa rozvíjať.

1 000,00 €

OZ PRO TECHNIK STU,
BA
Zo Záhoria

Tanec sa vyskytoval v minulosti hlavne s tradičným alebo rodinným zvykoslovím.
Repertoár bol ovplyvnený faktom, že Záhorie je prihraničnou oblasťou. Región Záhoria z
hľadiska etnografického, jazykového a z veľkej časti i historického predstavuje v rámci
Slovenska osobitný celok, ktorý mal často bližšie k priľahlým zahraničným regiónom.
Jednou z kolonizácií, ktorá najviac ovplyvnila Záhorie bola nemecká kolonizácia Habánov.
Chceli by sme tieto tance po našom výskume uchovať a cez náš súbor prezentovať a
predstavovať verejnosti.

1 000,00 €

"Hýbte sa deti, budete
šťastné a zdravé!"

Podstatou projektu je zabezpečiť pre deti z DFS Ljuljanka tanečnú obuv. V súčasnosti
tancujú v starých a nepohodlných čižmách, ktoré sú im buď malé alebo nemajú čižmy a
tancujú v cvičkách. Zabezpečíme tak stabilitu nôh detí pri tancovaní, aby mohli
prezentovať chorvátskymi tancami svoju kultúru a históriu svojich starých rodičov, svoje
korene a tradície.

1 000,00 €

Náš folklórny súbor
Hasprúňanek

Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, má
svoj vlastný charakter a folklór – kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance
a nárečie. Je to tradičná ľudová kultúra a veľmi nám záleží na tom, aby ju aj ďaľšie
generácie poznali. Projektom chcem podporiť záujem detí zabezpečením materiálového
vybavenia.

1 000,00 €

Medzinárodný
volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj určený pre deti a dospelých amatérskych športovcov z rôznych krajín
Európy. Účasť 700 športovcov. Cieľomje zapojiť do organizácie aj marginalizované,
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva mesta Levoča. Plán - zorganizovanie najväčšieho
stredoeurópskeho turnaja vo volejbale.

1 000,00 €

Mgr. Katarína Hakabaši Dojo Aikido
Ružomberok
72 Vavrová

Eva
73 Zubčáková

74 Ján Bagin

Ing. Lucia
75 Otrubová

Slávia vodné pólo
menežment, BA

Chorvátsky kultúrny
zväz na Slovensku
(CHKZS), Devínska
76 David Damek Nová Ves

Stanislava
77 Koporcová

Marcel
78 Priadka

ZŠ a MŠ Studienka

OZ FOYA, Levoča

785,00 €

Hlavným cieľom projektu je získať finančnú pomoc na realizáciu sústredenia FS Zobor,
ktorá navdäzuje na pravidelné aktivity úboru. Sústredenie umožní intenzívnu prácu s
členmi súboru. Počas tohto intezívneho sústredenia budú mať členovia súboru možnosť
sa zdokonaliť v tanci, speve a hre na hudobné nástroje. Externí taneční pedagógovia budú
mať tiež možnosť s členmi individuálne pracovať.

Branislav
79 Jaďuď

Západoslovenské
folklórne združenie,
Nitra

Radoslav
80 Šimek

Koncoročné vystúpenie
Základná umelecká
tanečného a hereckého Hodiny tanca na našej ZUŠ prinášajú deťom a mladistvým veľké pozitíva. Tanečný odbor
škola Kúty alebo Pegas odboru - šk. rok
ZUŠ pravidelne organizuje vystúpenia, vrcholom je Vianočný koncert. Usilovne na ňom
Kúty
2017/2018
pracuje 140 nadaných detí. Projektom chceme podporiť materiálové vybavenie krúžku.

SPOLU

Sústreďme sa spolu!

1 000,00 €

1 000,00 €

79 113,56 €

