Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia marec 2018
Zelená dobrovoľníkom
Meno
P.č. žiadajúceho
zamestnanca

Žiadateľ

2 Branislav Pavelka

Rada rodičov a priateľov
materskej školy
Šancová Bratislava
Združenie rodičov a
zástupcov žiakov na
Základnej škole
Alexandra Dubčeka,
o.z., Bratislava

3 Tomáš Kovačič

POMOC ŠKOLSTVU V
LAMAČI

1 Patrik Vavrovič

4 Ladislav Kern

5 Peter Gajdošík

6 Marian Karkus

7 Marek Vitek

8 Peter Krajčovič
9 Jozef Fodor
10 Gabriel Ozogány
11 Zuzana Majerová

Názov projektu Podstata projektu

Malí záhradkári

Premena
trávnatej plochy
na futbalové
Vytvorenie variabilného futbalového ihriska na nevyužitej
ihrisko
trávnatej ploche
Revitalizácia
školskej záhradky
Revitalizácia
dvora - Lanová
dráha

500,00 €

500,00 €

Revitalizácia školskej záhradky, ktorá bude slúžiť na získanie
praktických zručností

500,00 €

Revitalizácia detského ihriska na dvore materskej školy-formou
doplnenia ďalšieho hracieho prvku (lanová dráha)

500,00 €

Skrášliť a vynoviť okolie materskej školy, renovácia súčasných
hrových prvkov na školskom dvore a múrikov okolo terás

500,00 €

Revitalizácia školskej záhrady vytvorením exteriérovej učebne
Učebňa v prírode slúžiacej na realizáciu výchovno-vzdelávacích eko-aktivít

500,00 €

Iniciatíva rodičov
Lamača o.z.
Rodičovské združenie Borkáčik, Petržalka,
SPOLU A S
Bratislava
RADOSŤOU
Základná škola
Dúbravka, Bratislava
Združenie rodičovskej
rady pri Materskej škole
v Kútoch
Základná škola s
materskou školou,
Šúrovce

Zriadenie záhradkárskeho kútika so zeleninou či bylinkami sadenie a starostlivosť

Rozpočet

Zelená nášmu
okoliu
Revitalizácia
zelene v
školskom areáli

Kvietky
Častkova
Škôlka v prírode
esto Ša
o
Základná škola Šamorín -Pocitový chodník
Mliečno
pre deti
Základná škola F.E.
Scherera Piešťany
Školský pozemok

Revitalizácia areálu materskejš koly, ktorý slúži aj domovu
dôchodcov - sadenie zelene a osadenie lavičiek

500,00 €

Revitalizácia areálu parkového typu, ktorý bol vysadený pred 50
rokmi

496,00 €

Úprava školského dvora v škôlke, skrášlenie preliezok a altánku

500,00 €

Podstatou projektu je vybudovanie pocitového chodníka na
školskom dvore

500,00 €

Zazeleniť okolie školy a vybudovať školskú záhradu

500,00 €

12 Jozef Košík

13 Marsal Zsolt

14 Marek Mokráš

15 Roman Buják
16 Juraj Sklenár

17 Marián Kemláge
18 Viera Svačková

Základná škola na Ul. G. Rozjasnime
Bethlena Nové Zámky školský dvor

PRO SCHOLA ET
Ostrovček
FUTURO, n.f., Komárno pohodlia
Skrášľujeme našu
Základná škola , Hradná školu s
Spoločnými silami skrášliť areál našej školy - svojpomocne
22, Nové Zámky
Volkswagenom natrieť ploť školského areálu a zrevitalizovať skalku
Podstatou projektu je vytvorenie "Múru života" z prírodných
materiálov, ktorý bude slúžiť pre hmyz, vtáctvo a iné živočíšstvo
Základná škola Jána
ako životný priestor.
Amosa Komenského
Múr života
Základná škola Veľké
Zálužie
Bezpečné hranice Cieľom nášho projektu je obnoviť školský plot
Základná škola s
Revitalizácia
materskou školou
školského
Alexandra Vagača
ovocného sadu Obnova nášho starého ovocného sadu
Spojená škola
SAFARI PARK
Vytvoriť funkčný hrový priestor pre deti z materskej školy,
Pohronská Polhora
DEŤOM
prebudiť záujem o prírodu

20 Pavol Prečuch

Špeciálna základná
škola Veľký Krtíš
Základná škola s
materskou školou
Nemecká

21 Peter Fedák

Rodinné centrum
Paletka, Rajec

22 Ľubomír Bajo

Základná škola s
materskou školou
Oravský Podzámok 51

19 Jozef Černák

23 Viera Šeroňová

24 Jakub Gallas

Svojpomocne zhotoviť lavičky, vytvoriť tak oddychovú zónu a
podporiť vývoj manuálnych zručností detí
Cieľom tohto projektu je zrekonštruovať a skrášliť prostredie
dvora - rekonštrukciou lavičiek, vytvorením ostrovov na
odpočinok a sadenie zelene

Základná škola Bytča
Základná škola
Sládkovičova,
Ružomberok

500,00 €

500,00 €

491,90 €

500,00 €
500,00 €

500,00 €
470,00 €

Zimná záhrada

Zriadenie zimnej záhrady - učebňa vhodná na pestovateľské
práce (PEC) - súčasť pracovného vyučovania

500,00 €

„Aj my sa
chceme hrať“

Podstatou projektu je dokončiť detské ihrisko - doskočisko,
preliezky

493,56 €

Dorobme si
Drevené ihrisko potrebuje na jar dotvorenie drevinami, kvetmi a
spoločne ihrisko drobnými dekoráciami a renováciu drevenej konštrukcie

Cieľom nášho projektu, je vybudovať zelenú oázu v átriu našej
školy
Skrášlenie hlavného vchodu - historického nápisu školy a oprave
odlupujúcej sa krycej vrstvy betónu nosného balkóna nad
Vstúpte, prosím! vchodom
Naše átrium

Kráčajme spolu
cestou oddychu

Podstatou projektu je revitalizácia vstupnej časti školského
areálu na relaxačno-pohybovú zónu

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

25 Radovan Papaj

Občianske združenie
Edujoy, Martin

GYMLET - Deň
Zeme
Krajšie na
školskom dvore

26 Ing. Martin Klimek Základná škola Tarnov
Základná škola,
Zemplínska Široká 277, Zdravá školaMgr. Katarína
072 13
zdravé deti
27 Milkovičová

28 Emília Šoltésová

Materská škola Spišský
Hrušov

29 Ján Dudáš

SRRZ-RZ pri Materskej
škole, Gelnica

30 Jorge De Almeida
SPOLU

,,Záhrada
zvedavej lienky"

Podstatou projektu je skrášlenie a vyčistenie dvora Gymnázia J.
Lettricha od odpadkov, vytvorenie kvetinových a bylinkových
záhonov
Podstatou projektu je skrášliť areál školy vytvorením ochrannej
bariéry pre novovysadené tuje
Naším cieľom je vytvorenie altánku - možnosť absolvovať
hodiny priamo na čerstvom duchu - prírodoveda, vlastiveda,
výtvarná výchova
Školské políčko s vyvýšeným záhonom, kde sa budú deti aktívne
venovať pestovateľským prácam a starostlivosti o rastliny,
stromy a kríky, kompost

V záhrade hravo zdravo.
Vysadenie vlastnej záhrady
"DETSKÝ SVET Základná škola Severná, POHYBOM KU
Skrášlenie detského ihriska a mini-futbalového ihriska - nové
Moldava nad Bodvou
ZDRAVIU"
lavičky, sadenie tují

500,00 €
500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €
14 951,46 €

