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Názov nadácie

Nadácia EPH

Sídlo nadácie

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

IČO nadácie

42412871

Energetický a průmyslový holding, a.s.,
Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 28356250
Zakladateľ

Vznik nadácie

Majetkový vklad zakladateľa Energetický a průmyslový holding, a.s.,
ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania je 6.638,00 EUR
(šesťtisíc
šesťstotridsaťosem
eur)
tvoreného
peňažnými
prostriedkami vytvárajúcimi nadačné imanie nadácie.

Zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pod číslom 203/Na-2002/1096.

Orgány nadácie
Správna rada

Dozorná rada

Gabriel Beer

Miroslav Bodnár

Daniel Častvaj

Petr Krafka

Miroslav Haško

Petra Šťastná

Správkyňa
Ivana Štefunková
-------------------------------------------------------------Nadácia EPH bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou Energetický a průmyslový
holding, a.s. a to na základe jej rozhodnutia a prijatia nadačnej listiny dňa 30.10.2014
a zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom
203/Na32002/1096.
Nadácia vznikla najmä za účelom podpory:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrany a tvorby životného prostredia,
zachovania prírodných hodnôt,
ochrany zdravia,
ochrany práv detí a mládeže,
rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy
plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
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ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou
-------------------------------------------------------------Prehľad činností nadácie
Vízia Nadácie EPH spočívala aj roku 2017 v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych,
prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy
a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov. Realita vyzýva
k zápasom s rôznymi problémami. Je potrebné tieto problémy pochopiť a pokúsiť sa podporiť
ich systematické riešenia v spolupráci s inštitúciami, organizáciami či aktívnymi jednotlivcami,
ktorí majú rovnaké či podobné ciele.
Nadácia EPH sa rozhodla dosahovať tento cieľ prostredníctvom podpory verejnoprospešných
projektov v rámci otvorených grantových programov a mimo grantových schém v 6 oblastiach
podpory:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Vzdelávanie a inovácie
Kultúra
Zdravie a šport
Znevýhodnené skupiny
Životné prostredie
Regionálny rozvoj

Celkový prehľad za rok 2017
Poskytnuté príspevky
z podielu zaplatenej dane
1 350 984,94 EUR

Počet grantových
programov
10

Celkový počet
podporených projektov
312

-------------------------------------------------------------Prehľad grantových programov podľa oblastí podpory:

Vzdelávanie a inovácie

Nadaná stredná
Ambiciózni stredoškoláci mali šancu rozvíjať svoj talent s podporou Nadácie EPH. Podporu
vzdelávania považujeme za významnú investíciu do budúcnosti a veríme, že vzdelanie a
skúsenosti hýbu svetom smerom k lepšiemu.
Nadácia EPH preto vyčlenila sumu 30 000 EUR na podporu talentovaných stredoškolákov.
Cieľom programu bolo umožniť aktívnym a ambicióznym stredoškolským študentom zapojiť sa
do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti
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nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach alebo absolvovaním
doplnkového vzdelávania.
Do programu sa mohli prihlásiť študenti, stredné školy či občianske združenia pri stredných
školách. Maximálna suma podpory na jeden projekt bola 2000 EUR.
V programe Nadaná stredná bolo v roku 2017 schválených 17 žiadostí vo výške 20 074 EUR.
Zrealizovaných bolo 16 projektov v sume 18 744 EUR.

Za čiaru
Nadácia EPH má záujem podporovať ambicióznych stredoškolákov v získavaní kvalitného
vzdelávania na študijných pobytoch v zahraničí.
Štipendijný program Za čiaru, v zmysle za hranicu, bol určený pre stredoškolských študentov,
ktorí mali záujem a motiváciu vycestovať za hranice štátu a absolvovať zahraničný študijný
pobyt a rozvinúť tak svoje vedomostné a osobnostné kompetencie. Na program bolo
vyčlenených 20 000 EUR.
Cieľom programu Za čiaru bolo podporiť pokrytím časti nákladov ambicióznych študentov
stredných odborných škôl a gymnázií v ich motivácií vycestovať na zahraničné vzdelávacie
podujatia (letná škola, stáž, kurz, súťaž/turnaj vedcov, výskumné pobyty) alebo za štúdiom na
zahraničnej škole na pol rok/celý školský rok (podľa termínu vyhlásenej výzvy). Uchádzať sa
mohli len študenti.
Do programu bolo prihlásených 6 žiadostí v celkovej výške 5 934 EUR. Schválené boli 4
žiadosti vo výške 3 352 EUR. 4 projekty boli zrealizované v sume 3 268,60 EUR.

To nevymyslíš
Grantový program "To nevymyslíš" bol zameraný na podporu projektov vzdelávania a osvety
mladých ľudí v oblastiach rozvoja kritického myslenia a osobnostného rozvoja, špecificky v
dvoch témach: finančná gramotnosť a mediálna výchova.
V Nadácii EPH veríme, že inovatívne vzdelávacie projekty môžu prispieť k rozvoju kritického
myslenia najmä u mladých ľudí. Na grantový program bolo po rozhodnutí správnej rady
vyčlenených 20 000 EUR. Do programu sa mohli zapojiť základné, stredné školy a mimovládne
organizácie. Maximálna suma podpory bola 5 000 EUR.
V roku 2017 bolo predložených 51 žiadostí v sume 219 805 EUR. Správna rada schválila
podporu 10 žiadostiam vo výške 20 000 EUR, všetky projekty boli zrealizované v plnej výške
podpory.

Vedátor (Sy&Tist)
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory, ktoré sa stávajú v súčasnosti
čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Program
"Vedátor" bol zameraný na podporu vysokoškolských študentov 2. a 3. stupňa, ktorí majú
inovatívny nápad, teoretické východiská, no chýbajú im financie na zrealizovanie meraní,
pokusov či výroby prototypov, tiež na stáže a výskum v zahraničí, ktoré podporia a rozvinú ich
vedecký projekt.
Do konca roka 2017 bola na tento program vyčlenená suma 25 000 EUR, o podporu do výšky
3 000 EUR bolo možné žiadať priebežne.
Do konca roka 2017 sa do programu prihlásilo, Správna rada schválila a zrealizovalo sa 6
projektov v celkovej sume podpory 10 201,16 EUR.
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Kultúra

Pamätaj!
Grantový program "Pamätaj!" bol zameraný na podporu obnovy, revitalizácie či rekonštrukcie
kultúrnych pamiatok, historických objektov či oblastí. Program mal za cieľ podporiť projekty
prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych
pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a
využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Žiadateľom o podporu mohli byť majitelia kultúrnych pamiatok: fyzické osoby; podnikateľské
subjekty, len v spolupráci s mimovládnou organizáciou – predkladateľ; samosprávy miest
a obcí; mimovládne organizácie; účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti
Celková suma vyčlenená na program v roku 2017 bola po rozhodnutí správnej rady 100 000
EUR. Jeden projekt mohol získať maximálnu sumu 10 000 EUR.
Do programu sa prihlásilo 19 žiadostí v celkovej sume 133 280 EUR, z toho 17 žiadostí bolo
schválených v sume 100 300 EUR a všetky boli zrealizované v plnej výške podpory.

Zdravie a šport

Šport na dosah
Grantový program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých
talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep, postihnutie alebo
nepriaznivá sociálna situácia.
Cieľom programu bolo podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré
svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo
sociálne znevýhodnení. Do programu sa mohli zapojiť: športové kluby, ktoré sa venujú deťom
a mladým ľuďom so znevýhodnením; mladí talentovaní športovci do 26 rokov so
znevýhodnením telesným, mentálnym alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia;
mimovládne organizácie; školy a školské zariadenia.
Na program bola vyčlenená celková suma 50 000 EUR, pričom jeden projekt mohol získať
podporu do výšky 2 500 EUR.
Do programu sa prihlásilo 11 žiadostí v celkovej sume 23 199,68 EUR. Všetky žiadosti boli
schválené a zrealizované v plnej výške podpore.
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Znevýhodnené skupiny

Oporný bod
„Oporný bod“ bol určený organizáciám a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby, ktoré
potrebujú pevný oporný bod, aby mohli hýbať svetom.
Našim zámerom bolo podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby
v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením, ich zapojenie sa
do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb
klientov.
Žiadateľom o podporu mohli byť mimovládne organizácie, občianske združenia, účelové
zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy; krízové centrá; centrá včasnej intervencie;
detské domovy; domy na pol ceste; hospice; iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
Celková suma vyčlenená na program bola v tomto roku 100 000 EUR, no vzhľadom na vysoký
počet predložených žiadostí a zjavnú potrebu realizácie množstva kvalitných projektov,
Správna rada rozhodla o zvýšení alokácie na program na sumu 210 000 EUR. Jeden projekt
mohol získať maximálnu sumu 8 000 EUR. Do programu sa prihlásilo 226 žiadostí v celkovej
sume 1 363 705,48 EUR.
V snahe podporiť čo najväčšie množstvo žiadostí, Správna rada schválila 60 žiadostí v sume
209 983 EUR. Zrealizované boli všetky schválené projekty s čerpaním vo výške 209 981 EUR.

Zamestnanecký program
V oblasti podpory „Znevýhodnené skupiny“ bola v roku 2017 vyhlásená aj uzavretá grantová
schéma „Zamestnanecký program“, ktorá bola určená zamestnancom spoločností skupiny
EPH. Cieľom programu bolo prostredníctvom Nadácie EPH poskytnúť zamestnancom rodičom 3 a viacerých detí a rodičom detí s postihnutím, podporu na mimoškolský rozvoj svojich
detí, voľnočasové aktivity, tábory, šport, vzdelávanie a náklady s nimi spojené.
Schválených bolo 40 projektov v celkovej sume 16 490 EUR, z toho zrealizovaných 37
projektov vo výške podpory 15 590 EUR.

Životné prostredie

Na prírodno
Cieľom programu bola podpora projektov inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany a
zachovávania prírodných pamiatok. Rovnako sa zameriaval aj na tvorbu a obnovu turistických
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chodníkov, ochranu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít, zaujímavostí,
vodných tokov, tvorbu ekokoridorov a na podporu ďalších aktivít venujúcich sa ochrane prírody
a environmentalistike, spolu so vzdelávaním v tejto oblasti.
V programe sa o podporu mohli uchádzať mimovládne organizácie; samosprávy miest a obcí;
školy a školské zariadenia; komunitné centrá.
Alokácia na grantový program bola rozhodnutím správnej rady navýšená, aby mohli byť
podporené všetky predložené žiadosti, ktoré splnili formálne kritériá. Jeden projekt mohol
získať maximálnu výšku podpory 6 000 EUR.
Správna rada schválila 19 z 22 predložených žiadostí v celkovej výške podpory 70 337 EUR.
Všetky projekty sa podarilo zrealizovať v plnej výške podpory.

Regionálny rozvoj

Nadácia EPH v spolupráci so spoločnosťami Eustream a.s., Nafta a.s. a Nadáciou SPP
podporila prostredníctvom Partnerských projektov v 3 etapách spolu 54 projektov v celkovej
výške podpory 277 500 EUR, ktoré v rámci „Programu podpory komunít Nafta“ a „Programu
Municipality“ administrovala Nadácia SPP. Cieľom programov bola podpora
verejnoprospešných aktivít v obciach, ktoré spolupracujú pri časti strategických energetických
projektov krajiny. Nadácia EPH chcela tak v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami
a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.
Z 54 podporených projektov sa podarilo zrealizovať všetky v plnej výške podpory.
--------------------------------------------------------------

Partnerské projekty
Nadácia EPH vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k
naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním
sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne
a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. V roku 2017 bolo podporených
79 projektov celkovou sumou 623 926,63 EUR, z toho zrealizovaných bolo 78 projektov a spolu
s nedočerpanou čiastkou z projektu schváleného v roku 2016, sa celkovo v rámci Partnerských
projektov vyčerpalo 601 583,50 EUR.

Zrealizované Partnerské projekty podľa oblastí podpory
Oblasť podpory
Vzdelávanie a inovácie
Kultúra

Počet
24

Suma
111 039,31 €

8

61 900,00 €
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Zdravie a šport

18

185 946,19 €

Znevýhodnené skupiny

24

203 198,00 €

Životné prostredie

1

8 000,00 €

Regionálny rozvoj

3

31 500,00 €

Spolu

78

601 583,50 €

-------------------------------------------------------------Prehľad o darcoch
Nadácia EPH v hodnotenom období neprijala žiadne dary od fyzických či právnických osôb.
-------------------------------------------------------------Zmeny vykonané v nadačnej listine
3.5.2017 schválila Správna rada nadácie na zasadnutí zmeny v nadačnej listine a k 30.5.2017
boli prostredníctvom Dodatku č.3 k Nadačnej listine vykonané zmeny v súvislosti so zmenou
sídla nadácie:
Pôvodné sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Nové sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
K iným zmenám v nadačnej listine ani v zložení orgánov v hodnotenom období nedošlo.
-------------------------------------------------------------Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
V roku 2017 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie
poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.
-------------------------------------------------------------Nadačné fondy
V roku 2017 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.
-------------------------------------------------------------Prehľad príjmov (výnosov)
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU

v EUR

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

1 414 751,86

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2016, výnos r.2017)

1 362 233,33

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2017, výnos r.2017)

52 518,53

Príjmy nadácie celkom

1 414 751,86

--------------------------------------------------------------
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Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie
a osobitne výšku nákladov na správu nadácie
PREHĽAD NÁKLADOV
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Náklady na správu nadácie

v EUR
1 350 984,94
63 766,92

Audit

600,00

Tvorba a update web stránky, doména a hosting

14 733,56

Administrácia nadácie

36 000,00

Nájomné kancelárskych priestorov

1576,64

Vybavenie kancelárie

997,79

Posudzovanie projektov

450,00

Bezpečnostná dokumentácia

69,00

Notár

62,53

Ostatné služby

35,00

Náklady nadácie celkom

1 414 751,86

-------------------------------------------------------------Rámcový rozpočet na rok 2018
Správna rada prerokovala na prvom zasadnutí v roku 2018, konkrétne 2.2.2018, použitie
finančných prostriedkov v roku 2018 a schválila predbežnú alokáciu financií na
zabezpečenie administratívnych procesov, propagáciu verejnoprospešného účelu a na
jednotlivé oblasti podpory nasledovne:

Náklady
Administratívne náklady
Administrácia a účtovníctvo
Audit nadácie, správne poplatky
Prevádzkové náklady (nájom)
Grantové programy a partnerstvá
Zamestnanecký grantový program
Regionálny a komunitný rozvoj
Vzdelávanie a inovácie
Znevýhodnené skupiny
Partnerské projekty
Propagácia verejnoprospešného účelu
Reklama a propagačné materiály
Programovanie web stránky a aplikácie (+servis)
Celkom náklady

Suma
€ 36 000,00
€ 1 000,00
€ 2 448,00
€ 35 000,00
€ 280 000,00
€ 30 000,00
€ 150 000,00
€ 313 737,51
€ 8 000,00
€ 3 000,00
€ 909 185,51
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-------------------------------------------------------------Iné informácie
Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
-------------------------------------------------------------Ďalšie údaje
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť súčasťou výročnej správy.
Prílohy
1. Zoznam projektov podporených v roku 2017
2. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017 (Úč NUJ)
3. Výrok audítora

________________________
Ivana Štefunková
Správkyňa Nadácie EPH

Podporené projekty
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Pamätaj
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

Suma

1

Starohorský banícky cech
RICHTERGRUND

Banícky folklór - podpora piesňou

3 000,00 EUR

2

Čierny hrad

Fotogrametrická dokumentácia NKP
Čierny hrad

2 500,00 EUR

3

Obec Cerová

Informačný systém pre hrad Korlátko

4 500,00 EUR

4

Kalvársky fond

Kalvária v Banskej Štiavnici - ďalšia etapa
obnovy

10 000,00 EUR

5

OZ OTVOR DVOR

Kultúrno – kreatívne centrum Kláštor

10 000,00 EUR

6

Vajnorský okrášľovací spolok

Maľované Vajnory

800,00 EUR

Stručný popis
Starohorský banícky cech RICHTERGRUND si dal za cieľ zozbierať dosiaľ nezverejnené banícke piesne
pre vytvorenie nového spevníka V rámci projektu bola realizovaná prieskumná práca všetkých
dostupných zdrojov v oblasti hudobných múzeí návšteva 4 múzeí, návšteva 9 obcí, preskúmanie 47
publikácií a množstva archívnych materiálov a spracovanie podrobných rešeršov. Výsledkom bolo
vydanie publikácie v lepenej väzbe s farebnou titulnou stranou a 20 farebnými stranami vnútorného
obsahu, celkom 110 strán 52 notových piesní v rozmeroch 240 x 170 mm. Celkový náklad je 210 ks
spevníka. Dielo bude prezentované mimo širokej verejnosti v dostupnosti poslucháčov rozhlasu aj 35
baníckych spolkov a cechov. Povinný výtlačok sa dostane do minimálne 10 knižníc.
Cieľom projektu bolo podrobné zmapovanie NKP Čierny hrad metódou digitálnej fotogrametrie za
účelom dokumentácie súčasného stavu pamiatky. Projekt bol realizovaný v druhej polovici
novembra, keďže pri fotogrametrickej dokumentácii hradenej prevažne z grantu je potrebné, aby
bola vegetácia v čo najväčšej miere bez listov. V teréne bolo geodeticky zamerané bodové pole a
následne vykonané technické fotografovanie objektu zo zeme a z dronu. Získané dáta boli potom
dodatočne spracované v počítači a odovzdané OZ Čierny hrad.
Zámerom obce bolo realizovať lepšiu navigáciu z hlavnej cesty pre moto-turistov, lepšie
informovanie verejnosti o prebiehajúcich záchranných prácach na hrade resp. plánoch do ďalších
rokov a tiež urobiť niečo pre statické zabezpečenie hradu. V rámci projektu prebehli workshopy, v
rámci ktorých dobrovoľníci spolu s odborníkmi vymurovali kavernu pod torzom veže s náznakovým
podlažím, zabezpečili a osadili dopravné značky, ktoré navigujú moto-turistov ku hradu a na hrade
osadili dve informačné tabule s názornými fotkami a popisom doteraz realizovaných prác.
Systematická obnova Kalvárie v Banskej Štiavnici prebieha od roku 2008. Momentálne sa práce
sústreďujú najmä na obnovu jej najväčšej dominanty – Horného kostola. Vďaka projektu sa podarilo
dofinancovať práce na reštaurovaní jeho fresky, ktorej dokončeniu už chýbajú len finálne úpravy.
Okrem toho bolo nevyhnutné riešiť aj bezpečnosť návštevníkov, takže členovia Kalvárskeho fondu
opravili najkritickejší úsek prístupového chodníka a časti zábradlia a dobudovaním bezpečnostného
kamerového systému zlepšili bezpečnosť samotnej pamiatky. Dnes sa Kalvária stáva
najnavštevovanejšou pamiatkou regiónu a vracia sa na ňu život. Tento rok ju navštívilo až 70 tisíc
návštevníkov.
Cieľom uskutočneného projektu bolo z poskytnutých prostriedkov zrealizovať vnútorné omietky v
historickej budove bývalého františkánskeho kláštora na Námestí baníkov v Rožňave a vytvoriť tak
vhodný priestor s jedinečnou atmosférou pre organizáciu verejných kultúrno- spoločenských
udalostí. Tento cieľ bol v plnej miere dosiahnutý vykonaním naprojektovaných krokov: čistenie
sekundárnych omietok a premalieb, upevňovanie omietok, retušovanie. Výsledkom snaženia je
novovzniknutý priestor s dokonalou atmosférou vhodný na konanie verejných kultúrnospoločenských udalostí.
Išlo o nultý ročník aktivity, ktorá má ambíciu sa do budúcnosti stať tradičným podujatím. Cieľom
bolo sprístupniť verejnosti krásne historicky maľované siene a miestne klenbové pivnice. Podarilo sa
osloviť 4 miestne dvory a súkromné priestory, kde boli odprezentované maľované ornamenty na
stenách a nábytkoch. Súčasťou bola aj ochutnávka miestnych špecialít a vajnorského vína.
Návštevníci mali k dispozícii mapku s informáciami o podujatí. Vajnory majú množstvo krásnych a
hodnotných priestorov, ktoré sú však uzavreté v súkromných dvoroch. Motiváciou bolo vtiahnuť
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Občianske združenie DEMIAN

Obnova a premiestnenie sochy sv.
J.Nepomuckého

3 000,00 EUR

8

Združenie záchrany cirkevných
pamiatok v Modre

Obnova barokového Súsošia Golgoty v
havarijnom stave

9 000,00 EUR

9

Spolok pre obnovu dediny - Klub
Polomka

Obnova historického objektu bývalej
pošty v Červenej Skale

8 000,00 EUR

10

Gréckokatolícka cirkev farnosť
Kojšov

Obnova ikonostasu v chráme sv. Petra a
Pavla v Kojšove

10 000,00 EUR

obyvateľov Vajnor do aktívnej spolupráce pri prezentácii tradičných kultúrnych hodnôt v súvislosti so
zápisom vajnorského ornamentu medzi kultúrne dedičstvo Slovenska a v neposlednom rade aj
skutočnosť, že od 30. septembra sa Vajnory stali pútnickým miestom. Každý návštevník dostal
mapku a označenie farebnou folklórnu stužkou, ktorá okrem symbolickej vstupenky pomohla pri
sčítaní návštevníkov. Počet ľudí bol 120 a to všetkých vekových kategórií. Na zhotovenie reklamných
pútačov, fotodokumentáciu a občerstvenie na podujatí venovala Nadácia EPH grant vo výške 800 €.
Cieľom projektu bolo zreštaurovať sochu a zároveň ju preložiť na nové frekventované miesto v obci
tak, aby bola prístupná verejnosti.
Tento cieľ sa postupnými krokmi podarilo naplniť. Počas realizácie došlo k malým zmenám
technologických postupov, keď členovia OZ Demian napr. zmenili spôsob vybudovania podstavca,
taktiež museli vyrobiť prechodový mostík aj so zábradlím pre bezpečný prechod hlavne starších ľudí.
Výsledkom je precízne zreštaurovaná historická pamiatka. Na novom mieste je zreštaurovanú sochu
možné zhliadnuť aj z rýchlostnej cesty R1 v úrovni obce, v smere Zvolen - Bratislava. Grant 3000 €
pokryl reštaurátorké práce na soche, nákup a dovoz materiálu a tiež drobné administratívne
výdavky a občerstvenie na brigádach a slávnostnom odhalení sochy.
OZ sa už ôsmy rok venuje celkovej obnove najstaršej pamiatky v meste Modra – kostolu sv. Jána
Krstiteľa.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť reštaurovanie NKP po havárii, podarilo sa dohodnúť so spôsobilým
reštaurátorom, členom Reštaurátorskej komory. Boli dohodnuté postupy prác odsúhlasené krajským
pamiatkovým úradom. Zabezpečil sa sme prevoz pamiatky do reštaurátorského ateliéru, kde sú
postupne reštautované štyri sochy a jeden centrálny kríž. Nadácia EPH poskytla grant vo výške 9000
€ využitý na konkrétne reštaurátorksé práce. V roku 2018 bude pokračovať sanácia pamiatky a po jej
zreštaurovaní bude osadená na svoje pôvodné miesto, resp. jej odliatky /repliky/.
Zámerom projektu je obnoviť historicky cenný objekt bývalej pošty v Červenej Skale - miestna časť
obce Šumiac. V tejto budove sa narodila významná spisovateľka Klára Jarunková, ktorej bude v
objekte zriadená pamätná izba. Prízemný objekt jednoduchého pôdorysného tvaru bývalej pošty v
Červenej Skale má na priečelí štyri klasické okná a mriežkované dvere, tieto boli fyzicky
opotrebované – schátralé, preto sa museli vyrobiť nové a vymeniť. Táto najnáročnejšia úloha je
zrealizovaná, okná a dvere sú vyrobené v pôvodnom tvare a zabudované. Vstup do objektu bývalej
pošty z južnej strany – priečelia bol schodiskom, ktoré bolo úplne rozpadnuté a neschodné. Členovia
spolku vybudovali základy a ochranné múriky. Medzi ne boli vybetónované nové schodíky, zatiaľ
neobložené pre nedostatočnosť rozpočtu. Strešné žľaby boli zničené a nefunkčné, preto boli
demontované a namontované úplne nové žľaby a nové zvodové potrubia aby bol objekt chránený
proti dažďovým vodám. Taktiež boli vykonané drobné úpravy strešnej krytiny. Vnútorné priestory
bývalej pošty upravovali zabudovaním sadrokartónového podhľadu. Na úpravu bočných stien a
podlahy bol zakúpený stavebný materiál avšak na finalizáciu týchto prác nebol dostatok finančných
prostriedkov. Zásluhou nadácie EPH sa mohli odštartovať základné piliere projektu. Príspevok z
nadácie bol využitý na tie najdôležitejšie opravy a rekonštrukcie budovy.
V roku 2017 bola hnuteľná národná pamiatka Ikonostas po svojej predchádzajúcej fáze
reštaurovania hradenej z finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, nachádzajúca sa v Oblastnom
reštaurátorskom ateliéri v Levoči, reštaurovaná vo svojej nasledujúcej fáze. Pokračovalo sa
záverečnou fázou projektu hradenej za finančnej účasti nadácie EPH a spolufinancovania
Gréckokatolíckej cirkvi, pri ktorej sa reštauroval rad apoštolov, ikona Pantokratora a Kalvária na
vrchole. Práce pozostávali z očistenia od premalieb a depozitov, vytmelenia poškodených miest,
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Academia Istropolitana
Nova/AINova

Obnova pamiatkovej rezervácie Svätý Jur

4 500,00 EUR

12

Čiernohronská železnica, n.o.

Obnova staničnej budovy na
Čiernohronskej železnici

8 000,00 EUR

13

Klub ochrany technických pamiatok

Remorkér Šturec - zreštaurovanie
kormindelňe

4 000,00 EUR

14

Renesančný Vinohradnícky Dom

Renesancny Vinohradnicky Dom zachrana chlebovej pece, obnova
povodnej tehlovej dlazby, workshop na
hlinenu omietku

6 000,00 EUR

15

Združenie na záchranu hradu Revište

Záchrana brány severnej hradby hradu
Revište

4 500,00 EUR

retuše – záverečnému farebnému sceleniu a lakovaniu. Ten istý proces sa vykonal pri ikone Krista
Pantokratora a Kalvárie na vrchole ikonostasu. Následne boli zreštaurované časti ikonostasu
prevezené do chrámu sv. Petra a Pavla v Kojšove a nainštalované na pôvodné miesto.
OBNOVA MESTA SV. JUR je spoločným projektom Mesta Sv. Jur a neziskovej organizácie Academia
Istropolitana Nova. Cieľom tohto unikátneho pilotného projektu je poskytnúť vlastníkom
historických objektov v pamiatkovej rezervácii odbornú aj finančnú pomoc pri obnove ich objektov v
súlade s požiadavkami pamiatkového úradu. Projekt chce motivovať vlastníkov k odstráneniu
nevhodných prvkov (napr. nevhodné okná/dvere), povrchov (napr. nepriedušných cementových
omietok) a tiež motivovať k lepšiemu riešeniu farebnosti, ktorá je dôležitým momentom pri vnímaní
kvality verejného priestoru. Projekt tiež pomáha vhodne obnoviť ešte zachované stavebné prvky,
ako sú napr. pôvodné okná a dvere/brány. Vďaka podpore projektu z Nadácie EPH bola realizovaná
komplexná umelecko-remeselná obnova historickej drevenej brány. Podpora vo výške 4500 €
pokryla náklady na materiál, služby majstra, koordináciu obnovy objektu, fotodokumentáciu,
grafické a tlačové náklady na publikáciu o obnove. Grant z nadácie doplnil grant od Mesta Svätý Jur a
Úradu BSK zameraný na obnovu omietok a štukových častí fasády. Takto sa podarilo obnoviť celú
uličnú fasádu – bránu a tiež omietku/štukové prvky domu na Prostrednej ulici 23 počas jedného
roka.
Účelom projektu bolo navrátenie historického vzhľadu poškodenej budove stanice Národnej
kultúrnej pamiatky - Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu formou obnovy jej pôvodnej fasády.
Práce vykonávali dobrovoľníci v spolupráci s odbornou stavebnou firmou počas leta 2017 tak, aby už
budúci rok mohla budova znovu slúžiť svojmu účelu. Stavebnými prácami hradenými z grantu sa
dosiahla realizácia obnovy objektu a výrazný estetický a propagačný efekt.
Klub ochrany technických pamiatok realizuje obnovu kormidelne na remorkéri Šturec s cieľom uviesť
ju do úplne obnoveného stavu. Za týmto účelom realizovali tri okruhy prác:1. získanie chýbajúcich
dielov a zariadení, 2. stolárske práce, 3. reštaurátorské práce kovových prvkov a častí. Úplné
naplnenie cieľu mať kormidelňu k ukončeniu projektu sfinalizovanú sa síce neporadilo dosiahnuť,
avšak nechýba veľa: dokončenie reštaurovania zostávajúcich drobností, zloženie, prevoz na Šturec a
spätné osadenie na Šturci. Po znovuosadení všetkých častí do interiéru a dokončení kovového
povrchu exteriéru bude kormidelňa úplne dokončená a súca na predstavenie verejnosti. Toto sa
udeje až na jar, keď to počasie umožní. Podporená suma z grantu bola kompletne vyčerpaná na
reštaurátorské práce a materiál na obnovu kormidelne.
V objekte Renesančný vinohradnícky dom prebieha rozsiahla rekonštrukcia (výmena strechy nad
časťou objektu). Opätovné otvorenie objektu je naplánované na 27.1.2018 (deň svätojurských
pivníc). Od tohto dňa budú verejnosti prístupné všetky tri realizácie – hlinené omietky, chlebová pec,
obnovená tehlová dlažba, ktoré sa uskutočnili vďaka podpore EPH. Vďaka podpore EPH sa opravil a
zabezpečil rozpadávajúci sa komín chlebovej pece, obnovila sa samotná chlebová pec. Verejnosti sa
odkryla krása pôvodnej tehlovej dlažby. Dobrovoľníci získané teoretické vedomosti mohli aj
prakticky využiť počas workshopu.
Projekt „Záchrana brány severnej hradby hradu Revište“ tvoril významnú časť vykonaných
záchranných prác v roku 2017. Práce na projekte boli rozdelené do 5 postupných, na seba
nadväzujúcich častí, výsledkom ktorých je staticky stabilizovaná časť severnej hradby so
zdôraznením cenných detailov objektu brány. Práce na projekte prebiehali v období júla až októbra
2017, pričom práce sa zamerali na postupné opravy výpadkov murív, pokračovali obnovou koruny
murív a ukončené boli uložením biologicko-ochranného krytu. Pri samotných konzervačných
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RENOVA

Záchrana hradu Dobrá Voda 2017

3 500,00 EUR

17

Združenie na záchranu Lietavského
hradu

Zachráňme gotický palác na Lietavskom
hrade!

9 000,00 EUR

100 300,00 EUR

zásahoch združenie pamätalo aj na turistov, ktorým riešením stavby lešenia umožnilo nerušené
návštevy hradného komplexu aj počas samotných prác.
Projekt prebehol v intenciách plánovaných workshopov v júli a auguste. Počas workshopov sa
podarilo dokončiť statické zaistenie Západnej brány, hrad bol pokosený a vyčistený od náletov, vo
Východnom predhradí pokračovalo znižovanie násypov a vyrovnávanie terénu. Rozbehli sa aj
murovacie práce na Východnej bašte. Financie boli použité na stavebné práce a prenájom lešenia.
Prioritným cieľom projektu bolo zabezpečenie západnej steny Kinižiho paláca zakonzervovaním
koruny muriva a doplnením chýbajúcich kamenných okien tak, aby padajúce kamene neohrozovali
návštevníkov. V rámci projektových aktivít bola zrealizovaná séria workshopov, kde dobrovoľníci
spolu s výškovými pracovníkmi vybudovali lešenie a zakonzervovali murárskymi zásahmi vytýčenú
časť objektu.
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Nadaná stredná
P.č.

1

Predkladateľ

Občianske združenie pri Škole
úžitkového výtvarníctva
Ružomberok

Názov projektu

Bez textilu by nebolo odevu

Suma

1 350,00 EUR

Stručný popis
Vďaka podpore zo strany Nadácie EPH bol naplnený sen študentov Odevného dizajnu a Scénickej kostýmovej tvorby
zúčastniť sa zahraničnej súťaže a tak si splniť svoje ambície prezentovať sa na medzinárodnej úrovni v tradičnej
kolíske odevu a textilu v Liberci. 4. ročník súťaže vyhlásil Spolek pro pořádaní soutěže Oděv a textil, Liberec v
spolupráci so Střední prumyslovou školou textilní, Liberec a Techniclou univerzitou v Liberci. Výsledkom prezentácie
tvorby študentov odborov Odevného dizajnu a Scénickej kostýmovej tvorby bolo 2. miesto a špeciálna cena SPŠ
textilnej v Liberci.
Účasťou na tomto projekte prispeli k rozšíreniu rozhľadu svojich študentov v daných odboroch a pozdvihnutiu
úrovne štúdia mladých výtvarníkov. Prezentácia Školy úžitkového výtvarníctva sa stretla s veľkým úspechom nielen v
Liberci, ale aj na besede a módnej prehliadke so študentami. Grant využili predkladatelia projketu na úhradu
textilného materiálu, cestovné, ubytovanie a stravu počas pobytu v Liberci.
Tento projekt bol zameraný na prevenciu proti ochoreniam vyvolaným neurotoxicitou hliníka. Ide najmä o rakovinu
prsníka spôsobenú antiperspirantmi a Alzheimerovu chorobu. Študentka skúmala možnosti redukcie hliníka v
bežnom živote – adjuvansy vo vakcínach, v kozmetických prípravkoch ako sú antiperspiranty, liekoch – najmä
antacidách, v potravinách a pitnej vode. Hlavná časť projektu bola realizovaná v laboratóriách na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Bola tu vykonaná úprava vzoriek a ich analýza. Celkový počet úspešne
zmineralizovaných vzoriek bol 126, čo sa týka vzoriek potravín, kozmetiky a liekov. Doposiaľ bolo nameraných 80
vzoriek z ktorých 17 prekračovalo limitnú koncentráciu stanovenú organizáciou FDA.

2

Karin Iková

Hliník v bežnom živote - máme sa ho
báť?

3

Soňa Bartošová

Jazykový kurz v zahraničí

Jazykový pobyt na Malte rozšíril študentkám jazykové vedomosti, ktoré využijú pri maturitnej skúške z anglického
822,00 EUR jazyka a taktiež im pomôžu pri anglickej olympiáde, ktorej sa chcú zúčastniť. V škole nadviazali nové kontakty z
rôznych krajín, naučili sa orientovať v cudzom meste. Z grantu Nadácie EPH bola zakúpená letenka, cestovné
poistenie, poplatok za kurz a ubytovanie.
Jazykový pobyt na Malte rozšíril študentkám jazykové vedomosti, ktoré využijú pri maturitnej skúške z anglického
jazyka a taktiež im pomôžu pri anglickej olympiáde, ktorej sa chcú zúčastniť. V škole nadviazali nové kontakty z
rôznych krajín, naučili sa orientovať v cudzom meste. Z grantu Nadácie EPH bola zakúpená letenka, cestovné
poistenie, poplatok za kurz a ubytovanie.

4

Tatiana Kubíčková

Jazykový kurz v zahraničí

5

Ivana Kubíčková

Jazykový kurz v zahraničí

6

Stredná odborná škola
polygrafická

Medzinárodná súťaž fotografov FOTO
brigáda

1 595,00 EUR

822,00 EUR

Jazykový pobyt na Malte rozšíril študentkám jazykové vedomosti, ktoré využijú pri maturitnej skúške z anglického
822,00 EUR jazyka a taktiež im pomôžu pri anglickej olympiáde, ktorej sa chcú zúčastniť. V škole nadviazali nové kontakty z
rôznych krajín, naučili sa orientovať v cudzom meste. Z grantu Nadácie EPH bola zakúpená letenka, cestovné
poistenie, poplatok za kurz a ubytovanie.

1 986,00 EUR

Prvý ročník medzinárodnej súťaže FOTO brigáda si dal za cieľ prepojiť študentov študujúcich na strednej škole s
polygrafickým zameraním. Súťaže sa záčastnilo 5 škôl, pričom hlavným námetom fotografií bol mikropriestor Rače
ako významnej lokality Bratislavy a jej obyvateľov, ich každodenný život, architektúra. Miestom prezentovania a
hodnotenia výsledkov bola školská Galéria Petit. Keďže všetci súťažiaci splnili podmienky súťaže, hodnotiaca komisia
zložená zo zástupcov médií sa rozhodla udeliť len prvé miesto. Fotografický materiál pre súťažiacich bol zakúpený z
grantu Nadácie EPH.
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8

9

10

11

Miriama Ozanová

Miroslav Kulišiak

Natália Nociarová

Adam Ujházi

Spojená škola

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V rámci projektu sa študentka Miriama so spolužiakmi 3. ročníka Obchodnej akadémie v Detve zúčastnili 53. ročníka
medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Nemecku. Predchádzala tomu príprava materiálov a podkladov pre účasť
na veľtrhu. Žiaci sa zapojili do súťaže s cvičnou firmou Vagačov dvor, ktorá prezentuje regionálne tradície a
440,00 EUR produkty. Účasťou na projekte dosiahli rozvoj svojich komunikačných, podnikateľských a marketingových
kompetencií. Išlo o premiérovú účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem a vďaka veľkému úspechu sú žiaci i
pedagógovia motivovaní k ďalším podobným aktivitám. Finančné prostriedky z Nadácie EPH Miriama použila na
úhradu cestovného, stravného, poistného, ubytovacích nákladov a registračného poplatku.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V rámci projektu sa traja spolužiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Detve zúčastnili 53. ročníka medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem v Nemecku. Predchádzala tomu príprava materiálov a podkladov pre účasť na veľtrhu. Žiaci
sa zapojili do súťaže s cvičnou firmou Vagačov dvor, ktorá prezentuje regionálne tradície a produkty. Účasťou na
440,00 EUR projekte dosiahli rozvoj komunikačných, podnikateľských a marketingových kompetencií. Išlo o premiérovú účasť na
medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem a vďaka veľkému úspechu sú žiaci i pedagógovia motivovaní k ďalším
podobným aktivitám. Finančné prostriedky z Nadácie EPH Miroslav použil na úhradu cestovného, stravného,
poistného, ubytovacích nákladov a registračného poplatku.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Návrh funkčného systému
inteligentného riadenia svetelnej
križovatky s inovatívnymi prvkami a
zhotovenie modelu o veľkosti 2m x 2m

Podpoľanie na medzinárodnom veľtrhu
cvičných firiem

V rámci projektu sa spolužiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Detve zúčastnili 53. ročníka medzinárodného
veľtrhu cvičných firiem v Nemecku. Predchádzala tomu príprava materiálov a podkladov pre účasť na veľtrhu. Žiaci
sa zapojili do súťaže s cvičnou firmou Vagačov dvor, ktorá prezentuje regionálne tradície a produkty. Účasťou na
440,00 EUR
projekte dosiahli rozvoj svojich komunikačných, podnikateľských a marketingových kompetencií. Išlo o premiérovú
účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem a vďaka veľkému úspechu sú žiaci i pedagógovia motivovaní k
ďalším podobným aktivitám. Finančné prostriedky z Nadácie EPH Natália použila na úhradu cestovného, stravného,
poistného, ubytovacích nákladov a registračného poplatku.
Zámerom projektu bolo vytvorenie funkčného systému riadenia križovatky, implementácia inovatívnych prvkov do
tohto systému (riadenie dopravy na základe hustoty premávky) a praktická ukážka pre iných študentov, čo všetko je
možné s mikropočítačmi ako Arduino a Raspberry PI dosiahnuť, a teda dať im motiváciu pre tvorbu projektov s
217,00 EUR mikropočítačmi. Projekt sa študentovi Adamovi nepodarilo celý dokončiť, nakoľko už pri zadávaní uviedol termín
kompletného vyhotovenia do februára 2018. Projekt bude v budúcom roku prezentovaný na súťaži SOČ a bude
slúžiť ako ročníkový projekt, resp. praktická časť maturity. Študent doteraz získal rôzne poznatky z problematiky
riadenia viacerých mikropočítačov a elektromagnetického rušenia. Z grantu Adam zakúpil mikropočítače a ďalšie
prvky potrebné na zostavenie modelu.

V rámci projektu sa žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Detve zúčastnili 53. ročníka medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Nemecku. Predchádzala tomu príprava materiálov a podkladov pre účasť na veľtrhu. Žiaci sa
2 000,00 EUR zapojili do súťaže s cvičnou firmou Vagačov dvor, ktorá prezentuje regionálne tradície a produkty. Účasťou na
projekte dosiahli rozvoj komunikačných, podnikateľských a marketingových kompetencií žiakov. Išlo o premiérovú
účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem a vďaka veľkému úspechu sú žiaci i pedagógovia motivovaní k
ďalším podobným aktivitám.
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Peter Škripko

Riešenie problému zasolených pôd v
lokalite Prešov - Solivar a vo svete

Stredná odborná škola,
Rozšírovanie odborných zručností
V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica žiakov

Škola úžitkového výtvarníctva

TOK /Textil Odev Kostým/

15

Gymnázium sv. Moniky

Učíme sa španielčinu v Španielsku

16

Lukáš Kamenský

Žiadosť o finančné prostriedky pre
pokračovaní v práci SOČ

1 490,00 EUR

Projekt Riešenie problému zasolených pôd v lokalite Prešov - Solivar a vo svete, ktorý sa uskutočnil od 21.7. –
30.11.2017, hľadal riešenia, ako môžeme lacno a bez negatívnych vplyvov na životné prostredie odstrániť problém
zasolených pôd. Projekt bol rozdelený do 2 častí a to 1. Na výskumnú časť a 2. Oboznámenie verejnosti a príslušných
úradov o danom probléme. V prvej časti autor našiel lacné a ekologické riešenie daného problému prostredníctvom
halofytickej rastliny, kremíka a selénu. Pridaním daných látok je možné zvýšiť výnos biomasy rastliny až o 33 %,
zvýšiť akumuláciu solí do tela rastliny (čiastočne odsoliť zasolené pôdy), zvýšiť výhrevné vlastnosti rastliny bez
negatívnych vplyvov na životné prostredie. V 2. časti boli dané riešenia predstavené verejnosti (rozdávanie
brožúrok) a príslušným orgánom mestskej časti Prešov- Solivar (poslancovi mestskej časti Mgr. Petrovi krajňákovi).
Projekt bol tiež prezentovaný na vedeckých konferenciách a študentských vedeckých súťažiach, kde získal popredné
umiestnenia (CASTIC (Čína) – strieborná medaila a postup na súťaž EXPO Sciences Luxemburg 2018, konferencie
Science Talks na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017, účasť na seminári Prírodovednej gramotnosti v Prešove).
Zo získaného grantu boli uhradené náklady na výskum, pracovný notebook a letenka na na súťaž EXPO Sciences
Luxemburg 2018.

Pôvodne bol projekt zameraný na Kurz Z-E1: Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou. Po
odkonzultovaní s Nadáciou EPH bol zmenený na Kurz Z – G1: Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom a
2 000,00 EUR to z toho dôvodu, že tento kurz je podľa slov odborníkov z praxe pre zapovené študijné odbory vhodnejší. V rámci
kurzu sa 10 žiaci zúčastnili 23 pracovných dní praktického a teoretického vyučovania. Záverečné skúšky sa konali 30.
novembra 2017. Po úspešnom zvládnutí skúšok dostali všetci desiati žiaci zváračský preukaz, čo uľahčí absolventom
po skončení štúdia uplatniť sa na trhu práce a tým im skvalitní štart do profesionálneho života.

2 000,00 EUR

Projekt TOK /Textil Odev Kostým/ ponúkol študentom jedinečnú možnosť prezentácie vlastnej expozície v
Slovenskom inštitúte v Berlíne. Študenti mali možnosť odprezentovať tri vybrané odbory – Odevný dizajn, Scénická
kostýmová tvorba a Textilné výtvarníctvo. Výstava obsahovala študentské práce vo forme ilustračných fotografií
doplnené módnou prehliadkou, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom zo strany slovenských aj zahraničných
návštevníkov Slovenského inštitútu v Berlíne. Súčasťou projektu bolo vytvorenie a vydanie propagačného bulletinu.
Grant bol použitý na ubytovanie, cestovné náklady, tlač fotografií a bulletinu.

Tento projekt sa zrealizoval v dňoch 17.-24.novembra 2017 v Alicante v Španielsku. Išlo o týždňový jazykový pobyt
pre žiakov Gymnázia sv. Moniky v Prešove, ktorý bol hradený z grantu a ktorého hlavným cieľom bola podpora
vyučovania cudzích jazykov, konkrétne španielskeho jazyka, inovatívnymi metódami. Tento pobyt sa stretol s veľkým
2 000,00 EUR
nadšením, pretože žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje jazykové schopnosti priamo v praxi. Splnil ciele, ktoré sme si
dali pred jeho realizáciou a môžeme povedať, že predbehol dokonca očakávania školy. S takouto formou výučby
cudzích jazykov v budúcnosti určite chce pokračovať hlavne z dôvodu podpory cudzích jazykov. Táto forma je veľkou
investíciou do budúcnosti žiakov a hlavne do rozvíjania ich jazykových a sociálnych kompetencií.
Som zvolenský gymnazista, ktorý sa v (takmer) uplynulom školskom roku venoval Stredoškolskej odbornej činnosti v
odbore 03 – chémia, potravinárstvo. Cieľom mojej práce bolo porovnať rôzne separačné metódy získavania oleja zo
semien rastlín rodu Láskavec (lat. Amaranthus) so zameraním na špecifický antioxidant skvalén. De facto som zisťoval,
350,00 EUR ako metóda použitá na zisk oleja ovplyvní obsah tejto významnej látky vo výslednom produkte. Napriek tomu, že som
nemal dostatok financií na uskutočnenie kompletnej metodiky práce, podarilo sa mi pracovať v obmedzených
podmienkach a priniesť určité výsledky. Tie som následne obhajoval na samotnej súťaži SOČ, kde som sa vo svojom
odbore umiestnil na 2. mieste na celoštátnej prehliadke prác SOČ.
18 774,00 EUR
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Predkladateľ

Pohodovo, o.z.

TRAKT

Súkromná základná škola waldorfská

Názov projektu

Suma

Stručný popis

Detský podnikateľský inkubátor

Detský podnikateľský inkubátor je pilotný projekt inovatívneho praktického zážitkového vzdelávania
detí, ktoré už prešli základnými kurzami finančnej a mediálnej gramotnosti spolu s rodičmi. Deti v ňom
dostali unikátnu možnosť využiť svoje získané vedomosti priamo v praxi. Po absolvovaní na mieru
nastaveného workshopového vzdelávania, v ktorom si každé vyrobilo svoj podnikateľský produkt,
dostali možnosť vstúpiť do prostredia pilotného detského podnikateľského online inkubátoru. Každý z
2 500,00 EUR
nich sa následne v lektorovaných workshopoch naučil mediálne spracovať - popísať, odfotografovať a
do „webobchodu“ bazárového štýlu naceniť a pridať svoj produkt. Vytvorili si vlastné predávateľské
profily, komunikovali cez web so zákazníkmi. Okrem toho v rámci na to určeného prostredia predávali
svoje produkty „naživo“- učili sa komunikáciu so zákazníkmi, v rámci relfexie pred udeľovaním
certifikátov potom vyhodnotili svoj podnikateľký „produkt“ nielen z finančného hľadiska.

Digitálny nomád

Študenti sa počas workshopu dozvedeli všetko potrebné o značke, modernej reklamnej kampani,
využití sociálnych sietí pre ich potreby. Dozvedeli sa nielen o tom ako môžu sociálne siete využiť ale aj
to ako jednotlivé sociálne siete fungujú. Informácie, ktoré získali následovne využili v praktických
cvičeniach, ktoré vyústili do spoločnej reklamnej kampane pre študentov jednotlivých škôl. Študenti na
1 000,00 EUR
tejto reklamnej kampani pracujú aj po ukončení projektu Workshop digitálny nomád. Výhodou je, že
nasledovný postup môžu naďalej konzultovať s copywriterom reklamnej agentúry Triad Advertising.
Počas workshopu mali možnosť vidieť, ako to funguje v reklamnej agentúre a prejsť si celým
pracovným postupom.

Ekonomická matematika teoreticky aj v
praxi

Projekt pilotne zaviedol hodiny matematickej ekonomiky ako súčasť bežného vyučovania 6.ročníka ZŠ
waldorfskej. Vyučovanie obohatil okrem základov aj o praktické vzdelávanie, v ktorom si deti spolu s
odborníkom vytvorili vlastný podnikateĽský zámer, našli úspešného lokálneho odborníka, ktorý
podniká s podobným zámerom, strávili uňho viac dní na priamom externom vzdelávaní v jeho podniku.
Spolu s ním prebrali svoj zámer, on ho obohatil o jeho úspešné vzory podnikania a zároveň pod jeho
vedením vytvorili vlastnú značku aj všetko, čo k nej patrí- logo, reklamné plagátiky atd.. Škola s
2 400,00 EUR podporou rodičov zriadila na dobu 3 mesiacov detskú podnikateľskú miniprevádzku, v ktorej žiaci v
procese praktického vzdelávania sa svoj podnikateľský zámer overili priiamym prevádzkovaním
vlastného minipodniku. Počas svojho podnikania vždy prepočítavali v praktických číslach všetko, čo sa
na hodinách ekonomickej matematiky naučili a snažili sa tak optimalizovať svoj minipodnik, hľadali
cesty zvyšovania úspešnosti a zažili dokonca aj to, že iná trieda sa inširovala „ich“ podnikom a založila
konkurenčný. Po troch mesiacoch vyhodnotili a prepočítali úspešnosť, spravili reflexiu a rozhodli sa v
minipodniku pokračovať. Grant pokryl náklady na spotrebný a kancelársky materiál, zážitkové
vzdelávanie a cestovné náklady.
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Konzervatorium

Rada mládeže Bratislavského kraja

EUROMAT

EUROMAT bol projekt určený pre žiakov konzervatória, ktorým chýbajú predmety ako je ekonómia, či
informatika. Po dohode s vedením školy sa finančná gramotnosť priradila ako prierezová téma
občianskej náuky pre stredoškolákov v podtéme školského vzdelávacieho programu - 5.1.4 ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ. Žiaci získali vedomosti vedomosti z finančnej gramotnosti v digitálnom svete
prostredníctvom e-learningového vzdelávania, ktoré využili nielen na občianskej náuke, ale aj na
hodine anglického jazyka. Cieľom projektu škola naplnila nad očakávanie, o výuku mali záujem aj ďalší
2 500,00 EUR
žiaci z iných ročníkov. Umelecky zameraní študenti sa naučili využívať možnosti elektronického systému
v bankovníctve bezpečne a naučili sa rozlišovať web stránky o financiách a iných podvodných stránkach
na internete. Výstupom projektu je rámcový plán školského vzdelávacieho programu ako prierezová
téma pre všeobecno - vzdelávacie predmety. Veľký podieľ na úspechu projektu má Nadácia EPH, vďaka
ktorej boli zakúpené počítače v počte 6 kusov, zabezpečená lektorská činnosť, tvorba e-lerningových
testov a lekcií.

Kriticky na kandidátov

Projekt Rady mládeže Bratislavského kraja Kriticky na kandidátov prispel k výchove mladých lídrov a k
rozvoju kultúry spolupráce a spoločenského dialógu na školách. Realizáciu projektu kompletne
zastrešoval tím mladých vedúcich vo veku od 16 do 24 rokov pre cieľovú skupinu v rovnakom veku. V
dôsledku externých zmien (zmena facebookového algoritmu, choroby členov tímu) boli niektoré taktiky
projektu zmenené v prospech prezenčných workshopov na školách a niektoré míľniky posunuté do
2 500,00 EUR prvého trimestra 2018 (kvantitatívny prieskum „100 dní po voľbách“ a post-produkcia mediálneho
obsahu). Napriek tomu sa tímu mladých ľudí podarilo dosiahnuť globálny cieľ projektu zvýšiť
povedomie o kandidátoch na županov a poslancov medzi mladými ľuďmi, a na dosiahnuť aj časť
kvantitatívnych ukazovateľov – počtu mladých tvorcov v projektovom realizačnom tíme (25) a dosah na
mladých ľudí (cca 20 tis.) Najcennejším výsledkom projektu je úspešná spolupráca s mládežníckymi a
odbornými organizáciami a so školami po celom Slovensku založená na dobrovoľnej účasti. Grant
poslúžil na materiálne zabezpečenie worshopov a nájom priestorov pre aktivity projektu.
Projekt „Myslím a otváram sa svetu“ sa realizoval v dvoch komunitných centrách Stará Ľubovňa –
Podsadek a Rankovce, v ktorých pôsobí ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP). Cieľom
2 500,00 EUR projektu bolo naučiť deti z dvoch rómskych komunít, ako získavať, triediť a hodnotiť informácie v
mediálnom svete a zodpovedne sa správať na internete a sociálnych sieťach. Vzbudiť záujem o veci
verejné, naučiť sa prekonať strach z priznania vlastnej identity a ukázať väčšinovej populácii, že na
Slovensku sú mladí Rómovia, ktorí vedia kultivovane povedať svoj názor a stavajú sa proti nenávisti.

6

ETP Slovensko - Centrum pre
udržateľný rozvoj

Myslím a otváram sa svetu

7

Súkromná základná škola, Kechnec
13

Nie je školská televízia ako školská
televízia

Projekt bol zameraný na kvalitný štart školskej televízie, ktorá sa spúšťa v SZŠ Kechnec 13. Z grantu sa
nakúpila technika na vybavenie školskej televízie: kamera, statív, ruchový mikrofón. Všetci pedagógovia
2 000,00 EUR školy (6 učiteľov a 2 vychovávateľky) sa zúčastnili mediálneho víkendu, prebehli prednášky a
workshopy na tému médiá a bezpečné získavanie informácií z internetu. 12 detí, ktoré budú tvoriť štáb
školskej televízie, bolo počas víkendu tiež preškolených a pod dozorom skúsenej novinárky vytvorili
prvé reportáže. Následne pripravili ďalšie reportáže už pod vedením pedagógov.
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Špeciálna základná škola

CZS Narnia

FELIX Bratislava - občianske
združenie

Rómski žiaci v škole - príležitosť, nie
ohrozenie

V špeciálnych ZŠ neexistuje prierezová téma mediálna výchova a finančná gramotnosť je rozpracovaná
len ako cieľ niektorých hodín. Žiakom ŠZŠ v Košiciach bolo umožnené prostredníctvom zážitkových
metód učenia získať vedomosti a zručnosti potrebné na rozvoj kritického myslenia v súvislosti s
médiami a financiami. V mesiacoch september – november 2017 sa zrealizoval workshop pre žiakov 8.
– 9. ročníkov, ktorí ďalej formou peer programu učili mladších spolužiakov ako nepodľahnúť
ohrozeniam a rôznym ponukám na internete. Cez celoškolskú hru Financmajsri sa žiaci učili rozplánovať
1 300,00 EUR
si financie. Divadlo Štvorlístok nacvičilo a 3 krát predviedlo multimediálne predstavenie v Košickom a
Prešovskom kraji. Kulisy a kostýmy vyrábali v tvorivých dielňach. O všetkom dianí informovali žiaci v
Infonovinách, ktoré sa realizovali na hodinách informatiky. Okrem získania kritického náhľadu /tzv.
„zdvorilého pochybovania“/ o rôznych informáciách a ponukách mali možnosť vystupovať pre iných
ľudí, učiť sa navzájom, tvoriť noviny a podobne. Veľkú radosť žiakom urobil aj nový notebook zakúpený
z projektu.

Tajomné svety

Tretiaci CZS Narnia ako súčasť svojho projektového učenia začali písať knihu. V procese písania vznikol
malý triedny start-up a spolu s ním potreba odborného vzdelávania sa tretiakov a ich učiteľky v
mediálnej a finančnej oblasti. Start-up je súčasťou ich vyučovania a aby ho mohli deti zrealizovať,
absolvovali spolu so svojou učiteľkou v rámci výuky hodiny s odborníkmi, v ktorých sa naučili využívať
2 300,00 EUR poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne získanie a riadenie vlastných finančných zdrojov (vo
financovaní knihy ich viedla Federika Plesníková riaditeľka vydavateľstva) pre potreby ich startupu a
zároveň sa zúčastnili procesu mediálnej komunikácie formou mediálnej kampane (v ktorej ich viedol
režisér Mário Homolka) svojho startupu. Mediálne vzdelávanie, softvér, vzdelávacie pomôcky a
pomôcky na workshopy a tiež náklady na tlač knihy boli hradené z grantu Nadácie EPH.

Vidieť, vedieť, pochopiť, použiť.

V rámci projektu rozbehlo občianske združenie Felix činnosť školského časopisu, ktorý tvoria deti spolu
so skúseným pedagógom na súkromnej škole Félix. Priestor v ňom dostávajú nielen informácie zo
života školy, ale aj detskou rečou sprostredkované informácie o dianí v spoločnosti, výstupy školského
parlamentu a súhrne informácie od vedenia školy nasmerované rodičom detí. V septembri začali tvoriť
1 000,00 EUR redakčnú radu z detí a pedagóga a začali pripravovať prvé číslo časopisu. Ukázalo sa, že nám treba dlhší
čas na prípravu čísla, pretože vzhľadom na vek detí je to náročná činnosť. Ale prvé číslo je na svete a
informácie prúdia k deťom, rodičom a súrodencom našich žiakov. V začiatkoch im veľmi pomohlo
hardvérové vybavenie, notebook s tlačiarňou a kancelárske potreby. Softvéry sú v dostatočnom
množstve prístupné zdarma, využívame softvér na tvorbu školského časopisu Felixák. Priestory škola
vyčlenila a zároveň finančnými prostriedkami doplnila podporu z Nadácie EPH.
20 000,00 €
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Za čiaru
P.č.

1

Predkladateľ

Xenia Sikora

Názov projektu

Summer School for Effective Leadership
2017 Hong Kong

2

Krištof Urban

Za modernými analytickými metódami do
Pardubíc I.

3

Kristián Jaček

Za modernými analytickými metódami do
Pardubíc II.

Suma

Stručný popis

Xénia sa zúčastnila študijného programu pre 60 študentov z celého sveta. Hlavným organizátorom
projektu bola The Hong Kong Federation of Youth Groups. Učí študentov inovatívne spôsoby využitia
technológie vo svete biznisu a snaží sa maximalizovať využitie potenciálu dnešnej generácie mladých
lídrov.
Cieľom Xénie bolo naučiť sa novému praktickému a teoretickému využitiu technológie v oblasti
ekonómie a marketingu. V rámci projektu sa naučila nielen myslieť ako leader, ale aj spôsoby
realizácie myšlienok. Hostia a speakri, ktorí ju každodenne svojimi zaujímavými príbehmi inšpirovali,
950,00 EUR zároveň poskytli aj ich knowhow a návody, ako na to bez ohľadu, z ktorej krajiny či časti sveta človek
pochádza. Finálny výstup jej práce bol tzv. Capstone Project, kde skupiny študentov mali vytvoriť
Crowdfundingovú kampaň pre jeden z podnikov, ktorý predchádzajúce dni navštívili. (V Xéniinom
prípade spoločnosť Eone). Úlohou každej skupiny bolo túto spoločnosť prezentovať v čo najlepšom
svetle, najzaujímavejšie a uplatniť všetky vedomosti a zručnosti nadobudnuté z predchádzajúcich dní.
Prezentácia a verejný výstup bol posudzovaný 3 odborníkmi medzi ktorých patril aj Darren Tay,
svetový šampión vo verejnom vystupovaní. Finančná podpora od Nadácie EPH umožnila študentke
pokrytie všetkých výdavkov týkajúcich sa projektu.
Projekt bol zameraný na realizáciu stáže v zahraničnej strednej odbornej škole formou každodennej
realizácie laboratórnych prác v laboratóriách školy. Keďže podmienky Krištofovej strednej školy
neumožňovali naplniť všetky potreby týkajúce sa metód analýzy liečiv, hľadal spôsob ako tieto
potreby zrealizovať. Střední průmyslová škola chemická Pardubice (SPŠCH Pardubice) má dlhoročné
688,92 EUR
skúsenosti s prijímaním zahraničných študentov a stáž zabezpečila komplexne od ubytovania,
stravovania až po odborný program. Krištof študuje odbor biotechnológia a farmakológia a zaujíma
sa o analýzu a syntézu liečiv, preto si v Pardubiciach zvolil program zložený z inštrumentálnej analýzy,
chemickej technológie a fyzikálnej chémie. Grant plne pokryl cestovné a ubytovacie náklady,
organizačné poplatky a nákup potrebných pomôcok.
Projekt „Za modernými analytickými metódami do Pardubíc II.“ bol realizovaný v spolupráci s
Univerzitou Pardubice. V laboratóriách Pardubickej univerzity mal študent Kristián Jaček možnosť
vyskúšať si mnohé analytické metódy, ktoré nie sú realizovateľné v laboratóriách jeho materskej
školy z dôvodu nedostatočného vybavenia. Bolo mu umožnené aj testovanie experimentálnych
metód, ktoré ešte nie sú plne validované. Okrem získavania zručností v nových analytických
639,68 EUR metódach mal aj možnosť prehĺbiť si vedomosti a zručnosti aj v tých, ktoré už ovláda. Práce boli
zamerané na viaceré oblasti: analýza biologických vzoriek, optické metódy a elektrochémia. Za
vykonané práce získal Europass Mobility, certifikát o realizácii stáže a kredity ECVET. Tento projekt
považuje Kristián veľmi prínosný a prax v zahraničí zvyšuje jeho šance na získanie zamestnania v
budúcnosti. Grant plne pokryl cestovné a ubytovacie náklady, organizačné poplatky a nákup
potrebných pomôcok.
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4

Szilárd Stanga

Zručnosti pre chemický priemysel, stáž v
IIS “P. Scalcerle”

Projekt bol zameraný na realizáciu stáže v zahraničnej strednej odbornej škole formou každodennej
realizácie laboratórnych prác v laboratóriách školy. Stredná odborná škola chemická (SOŠCH) má
dlhoročné skúsenosti so zahraničnými stážami a preto sa študent Szilárd Stanga rozhodol na získanie
skúsenosti využiť dobre vybavené laboratóriá zahraničnej školy. IIS P. Scalcerle s dlhoročnými
skúsenosťami s prijímaním zahraničných študentov, boli schopní zabezpečiť stáž na komplexnej
990,00 EUR
úrovni odborného vzdelávacieho programu.Vzhľadom na to, že sa zaujíma o analytické metódy, zvolil
som si v Padove program, ktorý obsahoval tréning zručností v analytických metódach. Počas pobytu
získal teoretické základy a praktické zručnosti pri práci s i moderných analytickými metódami HPLC, GC, AES, AAS, plameňová fotometria, UV/VIS spektrometria, ktoré zahŕňali princíp metódy,
inštrumentáciu a metódy vyhodnotenia dát.
3 268,60 EUR

Vedátor
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Jozef Bendík

Vývoj analyzátora magnetickej indukcie
vonkajších elektrických vedení

2

Matej Cenký

Vizualizácia hustoty plynov - Schlierenova
fotografia

Suma

Stručný popis
Projekt „Vývoj analyzátora magnetickej indukcie vonkajších elektrických vedení“ si kládol za úlohu
skonštruovať funkčný prototyp párového zariadenia slúžiaceho na meranie indukcie magnetického
poľa nízkych frekvencií. Zdrojom takýchto polí sú všetky zariadenia pracujúce na frekvencií 50 Hz.
Hlavnou oblasťou záujmu boli však vonkajšie elektrické vedenia. Vrámci projektu sa takéto
zariadenie podarilo vybudovať a aj vykonať základné testy. Nebolo možné však ešte opublikovať
výsledky, a vývoj na zariadení, hlavne jeho softvérovej stránky bude pokračovať nad rámec projektu.
1 464,00 EUR
Všetky predbežné výsledky naznačujú zhodu s predpokladanou funkčnosťou zariadenia. Riešiteľ
hodnotí projekt za úspešný a skonštruovaný prototyp a skúsenosti pri jeho výstavbe mu dávajú
možnosti pre rozvoj svojej pedagogickej činnosti, ako aj výskumu v tejto oblasti. Rozvoj zariadenia
ma súčasne potenciál pre praktické využitie v oblasti merania prúdovej nesymetrie vonkajších
elektrických vedení. Elektorotechnický a konštrukčný materiál, senzory magnetického poľa,
ultrazvukový diaľkomer a GPS logger boli zakúpené z grantu.
Pracovníci z Ústavu aplikovanej elektrotechniky a elektroenergetiky na STU FEI Ing. Matej Cenký, Ing.
Peter Janiga, PhD. a Ing. Jozef Bendík za finančnej podpory Nadácie EPH zrealizovali pomerne
jednoducho nastavitelnú, prenosnú a skladateľnú aparatúru Schlierenovej fotografie. Realizované
fotografie a videá budú slúžiť ako propagačné materiály pre technické smery, alebo pre vedu a
výskum ako takú. So Schlierenovým optickým systémom je možné sledovať prúdenie (alebo teda
1 630,00 EUR hustotu, či teplotu) plynov v okolí menších objektov používaných v elektroenergetike (ako napríklad
fotovoltické panely alebo menšie hnacie jednotky, či istiace prvky), čo je následne aplikovateľné vo
vyučovacom procese pre lepšie pochopenie danej problematiky alebo monitorovanie najviac tepelne
zaťažených súčastí zariadení, čo môže signalizovať ich budúce kritické miesta poruchy a podobne. Na
základe týchto zistení je následne možné napríklad overovať matematické modely v reálnom čase,
alebo vytvorenie odporúčaní pre prevádzku niektorých elektroenergetických zariadení.
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3

Lukáš Bíróczi

Dopracovanie modelu inteligentnej
elektroinštalácie domácnosti s využitím
modulu Raspberry Pi

4

Silvia Rybecká

Vibrio natriegens ako expresný systém
rekombinantných proteínov budúcnosti

5

Matúš Čeleďa

Prototyp elektrobicykla s flexibilným
fotovoltickým panelom pre dobíjanie v
čase zaparkovaného bicykla

6

Michal Hegedus

Ekologické tuhofázové syntézy
energetických materiálov pomocou
vibračného mlyna

Cieľom podporeného projektu bolo vytvoriť fyzický model inteligentnej elektroinštalácie, ktorá bude
riadená miniatúrnym PC Raspberry Pi. V rámci projektu boli nakúpené snímače, aktory, riadiace
jednotky a potrebný materiál. Vďaka tomu vznikol ucelený model inteligentnej elektroinštalácie,
ktorý ukazuje potenciál PC Raspberry Pi pri riadení elektroinštalácií ale aj pri riadení ďalších
1 202,16 EUR systémov. Model vytváraný v rámci bakalárskej a aktuálne aj v rámci diplomovej práce bude slúžiť v
konečnom dôsledku pre študentov na priblíženie problematiky inteligentných elektroinštalácií a
taktiež hravou formou pre deti na rôznych akciách ako napr. dni otvorených dverí na univerzite. Pre
dosiahnutie maximálnej modulárnosti a zároveň zaujímavosti pre verejnosť je model domácnosti
postavený z Lego kociek.
Z dôvodu veľkého potenciálu baktérie Vibrio natriegens ako expresného kmeňa rekombinantných
proteínov pre farmaceutický a biotechnologický priemysel boli testované dva kmene V. natriegens.
Jednalo sa o wildtype typ, bez genetických úprav a komerčne dostupný kmeň pod názvom Vmax, s
deléciou nukleáz a s génom pre T7 polymerázu. Boli robené série transformačných pokusov
prostredníctvom elektroporácie s dôrazom na optimalizáciu jednotlivých parametrov (voltáž
elektroporácie, dĺžka regeneračnej fáze buniek, koncentrácia antibiotika v selekčnom médiu atď.). V
prvých experimentoch transformácie buniek plazmidom obsahujúcim kanamycínovú rezistenciu
Mgr.Silvia Rybecká s ďalšími odborníkmi z Vedeckého parku a z Katedry molekulárnej biológie
2 460,00 EUR Univerzity Komenského v Bratislave získali väčšinou falošne pozitívne výsledky. Zistili, že dôvodom
takýchto výsledkov bola prirodzená rezistencia buniek k antibiotiku kanamycínu. Avšak, po
otestovaní viacerých plazmidových vektorov, úspešne transformovali kmeň V. natriegens Vmax s
rekombinantným plazmidom s obsahom markerového proteínu GFP pod kontrolou araBAD
promótora a indukovali jeho expresiu. V ďalších experimentoch týkajúcich sa optimalizácie expresie
GFP proteínu budú testovať podmienky indukcie expresie, ako aj viaceré kultivačné parametre (napr.
teplota a trvanie kultivácie, zloženenie kultivačných médií, a pod.). Vďaka podpore z Nadácie EPH
zabezpečili niekoľko komponentov k riešeniu projektu: elektroporačné kyvety na transformáciu
buniek, antibiotiká na selekciu transformantov, rastové zložky bakteriálnych médií.
Cieľom projektu bolo spojenie myšlienky cyklo dopravy v mestách, potenciálu elektrobicyklov a
inovatívnych fotovoltických panelov ako zdroja energie. Výsledkom je vytvorenie funkčného
prototypu solárneho elektrobicykla z poskytnutého grantu a následná analýza bilancie príkonu a
výkonu el. bicykla v mestskom prostredí. Na vytvorenom prototype je snaha testovať nabíjanie
elektrobicykla prostredníctvom ľahkých, flexibilných a odolných fotovoltických panelov
umiestnených na ráme bicykla. Podľa výstupov z prvotnej prevádzky, ktorá bola realizovaná v
2 500,00 EUR decembri, nabíjanie postačovalo na bežnú prevádzku elektrobicykla v mestských podmienkach na
vzdialenosť viac ako 10 km denne. Ďalším cieľom riešiteľa je potvrdiť predbežné výpočty a ukázať, že
navrhované riešenie stačí na zníženie potreby nabíjania elektrobicykla prípadne úplne pasívnu
prevádzku (bez nutnosti nabíjania zo siete) a ukázať potenciálnu cestu pre ďalšie smerovanie vývoja
a využívania ekologickej dopravy v mestách. Nezanedbateľným výstupom projektu je zvýšenie
záujmu o štúdium technických vied. Nakoľko bude vytváranie a testovanie prototypu na univerzitnej
pôde, plánuje sa jeho využitie aj na prezentačné účely, napr. na Dni otvorených dverí.
V počiatočnom štádiu projektu sa podarilo vďaka podpore Nadácie EPH:1. zakúpiť chemikálie
potrebné pre laboratórne syntézy, 2. Zabezpečiť niekoľko súčastí vibračného mlyna, 3. Zabezpečiť
945,00 EUR navrhnutie súčiastok pre konštrukciu vibračného mlyna.
Z hľadiska náročnosti konštrukcie vibračného mlyna bude jeho riešenie uskutočniteľné najskôr v
horizonte jedného roka. Zakúpené chemikálie však budú využité na syntézy energetických materiálov
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už počas tohto obdobia. Ich vlastnosti budú následne porovnané s materiálmi pripravenými v
zostrojenom vibračnom mlyne. Projekt by mal z dlhodobého hľadiska prispieť ku snahe vedeckej
obce o znižovanie emisií, ktoré sú produkované v procese získavania využiteľnej energie. Pripravené
materiály by mali byť schopné generovať energiu za použitia obnoviteľných zdrojov (slnečné žiarenie,
tepelná energia).
10 201,16 EUR
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Šport na dosah
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

Suma

1

Kristína Kudláčová

BocciaN

2 100,00 EUR

2

Spojená škola internátna, M.Urbana
160/45, Námestovo

Florbal spája školy

2 499,98 EUR

3

Občianske združenie STONOŽKA

Hrou boccia k sociálnej integrácii

4

Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o.

Integračný deň – „rozdielna je len farba
dresu“

2 000,00 EUR

5

Oheň nádeje o.z.

Kolobežky na LUNIKU IX

1 389,70 EUR

6

SOM INÝ, občianske združenie

Letný florbalový tábor

2 500,00 EUR

410,00 EUR

Stručný popis
Cieľom projektu bola účasť na medzinárodnom turnaji organizovanom BISFed-om za účelom získania
medzinárodnej klasifikácie hráča a asistenta v paralympíjskom športe Boccia, kategória BC2 +
technické zabezpečenie účasti na turnaji a vybavenie športovým náčiním.
Doplnkovým zámerom projektu bolo zabezpečenie kvalitnejšieho športového vybavenia potrebného k
samotnej hre- sade boccia loptičiek značky Victory, resp.Boccas.
Projekt podporený Nadáciou EPH prefinancoval na Spojenej škole internátnej v Námestove zakúpenie
florbalového vybavenia- florbalové hokejky, mantinely, vozík, na mantinely, automatického brankára.
Po zakúpení všetkého potrebného učitelia vytvorili na škole florbalový krúžok a oslovili Cirkevnú
základnú školu Námestovo ohľadom spolupráce na spoločných tréningových aktivitách a turnaji pre
školský rok 2017/2018. Pomiešali svojich žiakov so zdravotným znevýhodnením so žiakmi bežných
základných škôl a odohrali veľmi pekné zápasy, v ktorých sa zdravotne znevýhodnené deti cítili
plnohodnotnými členmi tímu. Tým prispeli k ich integrácii do spoločnosti aj prostredníctvom
športových aktivít. Zorganizovali aj prvý ročník florbalového turnaja špeciálnych škôl Žilinského kraja.
Pozvaných bolo celkovo 5 špeciálnych škôl (Dolný Kubín, Ružomberok, Bytča, Martin, Liptovský
Mikuláš), z ktorých sa prihlásila len jedna ŠZŠ Ružomberok a stala sa aj víťazom turnaja vďaka bohatým
skúsenostiam vo florbale. V decembri začína na Spojenej škole v Námestove školská medzitriedna liga
a všetky aktivity projektu budú opakované aj v budúcich rokoch, čím chce škola docieliť tradicionalitu
projektu „Florbal spája školy“.
OZ STONOŽKA zakúpilo športové vybavenie pre hru Boccia, spropagovalo tento šport u žiakov
Špeciálnej základnej školy a v Centre voľného času pri Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45,
Námestovo. V uvedenom CVČ bol vytvorený záujmový útvar „Boccia.“
V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva zorganizovalo akciu „Boccia pre
všetkých“ do ktorej sa zapojili žiaci Gymnázia A. Bernoláka, Námestovo.
V rámci prípravy projektu Integračný deň „rozdielna je len farba dresu“ vzniklo 6 futbalových
družstiev, ktoré sa pod vedením dobrovoľníkov, vedúcich družstiev pripravovali na futbalový turnaj – 2
nerómske chlapčenské družstvá, 1 nerómske dievčenské družstvo a 3 rómske družstvá. Trojmesačná
príprava týchto družstiev vyvrcholila spoločným futbalovým turnajom spojeným so súťažami, v ktorých
súťažili „zmiešané“ dvojice z rôznych družstiev. Príspevok Nadácie EPH pomohol Rómskemu inštitútu s
financovaním dresov, športových pomôcok, odmien pre víťazov, prenájmu ihriska, cestovných
nákladov, propagácie a personálneho zabezpečenia.
Kolobežky zakúpené z príspevku Nadácie EPH sa sa využívali každý deň v týždni v areáli centra
Saleziánov don Bosca na Luniku IX, počas víkendov na výlety mimo sídliska Lunik IX. Takto jazdu na
kolobežke využilo viac ako 100 detí. V závere realizácie projektu zorganizovali Saleziáni don Bosca
súťaž na kolobežkách. Pre starších chlapcov v rámci výletu a pre deti v telocvični. Kolobežky poslúžili
ako nástroj na vytváranie a prehlbovanie rovesníckych sociálnych vzťahov medzi deťmi na sídlisku
(vzájomná spolupráca, dodržiavanie pravidiel), budovanie a rozvoj vzťahu k športu, zmysluplné
využitie voľného času a sociálnu integráciu (výlety na kolobežkách do prostredia majority –
cyklochodník v meste, neďaleké obce).
V rámci projektu boli zabezpečené organizované tréningy pod vedením člena slovenskej florbalovej
reprezentácie – Juraja Matejka a atraktívny program spojený s návštevami známých osobností ako
Dara Rolins, Zuzana Haasová, Robo Papp, Opak. Bolo oslovených viac ako 500 rodín s detmi s rôznym
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7

Detský domov

Loptou k nebesiam

8

Martin Opát

Majstrovstvá Európy boccia Portugalsko
2017

9

Atletický klub Maraton Nitra

Podpora reprezentanta SR v chôdzi
Daniela Kováča, ktorý pochádza z ťažkých
sociálnych pomerov a bol aj v detskom
domove

10

Slovenský zväz telesne postihnutých,
základná organizácia rodičov
postihnutých detí a mládeže, Levice

Šport vie meniť život aj zdravotne
postihnutým

11

ZŠ J.A.Komenského v Revúcej

Športujeme bez rozdielov

zdravotným znevýhodnením a záverečného florbalového zápasu sa zúčastnilo 300 návštevníkov. Z
grantu boli hradené ubytovanie a strava pre účastníkov a hokejky na event tábor.
Cieľom projektu Loptou k nebesiam bolo vytvoriť také podmienky, ktoré by umožnili plnohodnotne
trénovať a zdokonaľovať deti z detského domova s mentálnym postihnutím bez zábran v oblasti
2 500,00 EUR
športu – volejbalu. Výsledkom projektu bolo zrekonštruovanie záhradného volejbalového ihriska,
nákup športového vybavenia a úhrada úrazového poistenia.
Cieľom projektu bola kvalifikácia a účasť na Majstrovstvách Európy boccia v Portugalsku. Z grantu si
2 500,00 EUR Martin Opát zakúpil sadu profesionálnych boccia lôpt a uhradil štartovné na ME v Portugalsku. V
jednotlivcoch získal 23. miesto v kategórii BC2 a v tíme BC1/BC2 umiestnenie Majster Európy.
Zámerom projektu bolo vytvoriť Danielovi pomocou financií z projektu vhodné podmienky na športov
ú prípravu, takú akú si športovec jeho úrovne zaslúži. Financie boli využité
na absolvovanie sústredenia, nákup doplnkov výživy, regeneráciu a športové vybavenie.
Z financií získaných z projektu boli podporené hlavne športové aktivity rodín so zdravotne
postihnutými deťmi, ktoré sú členmi zväzu. Čiastočne im boli hradené tréningy parawesternového
jazdenia, hipoterapiu, tréneri a rodičia deti sprevádzali a povzbudzovali sme ich na pretekoch. Grant
2 500,00 EUR
poskytol príspevok na individuálne tréningy členov v plávaní a kondičnom cvičení. Zväz zorganizoval
bowlingový turnaj, v ktorom boli samozrejme všetci víťazmi a na záver sa zorganizovalo víkendové
stretnutie, na ktorom vyhodnotili projekt.
Projekt bol zameraný na podporu malých športovcov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí
pravidelne trénujú v školskom atletickom oddiele, ale ich nepriaznivá finančná situácia im neumožňuje
športovať bezpečne a nedovoľuje ich účasť na pretekoch. Zapojení učitelia zo ZŠ v Revúcej zakúpili
2 500,00 EUR
deťom športové oblečenie a obuv. Vďaka motivácii zo strany učiteľov sa pravidelne zúčastňovali
tréningového procesu a súťaží. Zorganizované bolo aj školské športové podujatie – Športový maratón s
medailami a občerstvením.
23 199,68 EUR
2 300,00 EUR
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Oporný bod
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

Suma

1

"MAGNÓLIA" ZSS

" V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ UM"

3 000,00 EUR

2

DORKA,n.o.

"Čas pre Teba"

1 000,00 EUR

3

Návrat o.z.

4x4

3 500,00 EUR

4

Spišská katolícka charita

Aktívne aj naprik hendicepu.

1 000,00 EUR

5

Centrum sociálnych služieb Dúhový
sen

Amazing free time

2 500,00 EUR

Stručný popis
Vďaka podpore Nadácie EPH sa Zariadeniu sociálnych služieb Magnólia podarilo zakúpiť ARTROMOT F prenosnú motodlahu používanú na plynulý pasívny pohyb prstov vrátane palca. Účinkami prístroja
ARTROMOT F sa postupne dosahuje zlepšenie jemnej motoriky postihnutých častí u klientov s post –
traumatickým stuhnutím kĺbov a znehybnenými kĺbmi. Používa sa na liečbu väčšiny poranení,
pooperačných stavov a ochorení kĺbov prstov ruky, zlepšuje rozsah pohybov v prstoch rúk / extenzia –
flexia /. Výhodou terapie pomocou motodlahy je aj znížené riziko komplikácií, zníženie doby liečby a
terapia je bez vedľajších účinkov. Prednosťou tohto typu prístroja - motodlahy je rýchle a jednoduché
nastavenie na anatomické rozmery pacienta a jednoduchá prestavba z PHK na ĽHK.
Cieľom projektu bolo pomôcť detským obetiam domáceho násilia identifikovať nevyslovené emócie a
pôsobiť na obnovu ich sebahodnoty a sebaúcty, prostredníctvom tvorivých činností. Deti sa na
stretnutie s lektorkou vždy veľmi tešili. Dokázali si navzájom vyjadriť ocenenia a motivovať sa tak k
ďalšej činnosti. K niektorým aktivitám boli prizývané aj samotné mamičky detí, ktoré sa do činnosti rady
zapájali. Spoločné zážitky detí s mamičkami podporili zlepšenie ich vzájomných vzťahov. Do tvorivých
aktivít s arteterapeutkou sa zapájalo 14 detí, vo veku od 4 do 14 rokov a 5 mamičiek. Realizácia
arteterapie bola podporená grantom 1000 € určeným na odmenu pre lektora a arteterapeutické
pomôcky.
Za štyri mesiace trvania projektu boli realizované mnohé individuálne aj skupinové poradenské, či
terapeutické stretnutia. Každé z centier OZ Návrat bolo obohatené o terapeutické pomôcky. Za krátku
dobu trvania projektu s nimi majú skúsenosť v rámci všetkých centier viacerí detskí, či dospelí klienti.
Nová služba- požičiavanie pomôcok na domáce používanie sa stretla s pozitívnym ohlasom. Ľudia
oceňujú príležitosť mať danú vec kedykoľvek k dispozícii a nie iba pár minút počas terapie napr. 1x v
týždni. Vďaka projektu zakúpilo združenie pre svoje štyri centrá Návratu (BA, BB, ZA, PO) terapeutické
pomôcky a literatúru. Druhou líniou bolo odborné vzdelávanie zamestnancov Návratu, ich odborný
rast.
Denný stacionár Blahoslavenej Zdenky Schellingovej v Námestove si dal za cieľ zaktivizovať svojich
ambulantných klientov a tiež zvýšiť úroveň poskytovania služieb prostredníctvom nových pomôcok. Zo
získaného grantu zakúpili chrániče odevov na stravovanie klientov s výraznejším postihnutím ,
absorpčné podložky na kreslá výrazné pomôžu, žinienku na relaxačné terapie, písacie podložky k
invalidným vozíkom a hmatovú krabičku na podporu jemnej motoriky. Zakúpením dvoch katalytických
lámp sa v spoločných priestoroch podarilo odstrániť nežiaduce pachy a celkovo spríjemniť priestory
zariadenia.
Projekt bol určený pre klientov Centra sociálnych služieb Dúhový sen, bývalých a aktuálnych
zamestnancov, seniorov, blízkych či rodinných známych a ostatných obyvateľov obce Kalinov, pre
ktorých je hlavným prínosom udržiavanie a zlepšovanie vzájomných medziľudských vzťahov a
priestorov pre ich uskutočnenie. Zameral sa aj na ľudské hodnoty a rozličné aktivity so sociálnym
zameraním, čím prispel k zlepšeniu kvality života ľudí trpiacimi ochoreniami postihnutím pamäti a
mysle, fyzickej kondície, a tak uľahčujeme aj prácu zamestnancom spolupracujúcim s týmito
prijímateľmi. Po prehodnotení cien okrasných drevín, trvaliek, lavičiek, trampolíny, dopadového
podkladu, záhradnej hojdačky, záhradných košov, bazéna a jednotlivých rehabilitačných zariadení
nasledovala realizácia nákupu tohto zariadenia a herných prvkov zo získaného grantu od Nadácie EPH.
Nasledujúcou aktivitou bola príprava a úprava terénu, na ktorom bol projekt realizovaný. Výsadba
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6

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a
rozvoj mládeže

Base camp

3 000,00 EUR

7

Vstúpte, n.o.

Bezpečne na cestách s klientami Vstúpte,
n.o.

3 000,00 EUR

8

Poradenské Centrum Nádej

Bezpečný domov

4 000,00 EUR

9

DORKA, n.o.

Centrum pre obnovu rodiny DORKA
Prešov – technické vybavenie nových
priestorov a zvýšenie kvality
poskytovaných služieb

5 000,00 EUR

10

EFFETA - Stredisko sv. Františka
Saleského

Debarierizácia Rehabilitačného strediska
EFFETA

3 500,00 EUR

okrasných drevín, trvaliek, vsadenie dopadovej plochy pod ihrisko, vsadenie rehabilitačných zariadení,
hojdačiek, odpadových košov, trampolíny, lavičiek a bazéna. V závere projektu sa konali ukončovacie
práce a spoločné posedenie s kultúrnym programom a opekačkou. Klienti budú dlhodobo plne využívať
túto oddychovú zónu. Získajú nové zážitky pri kúpaní sa v bazéne, skákaní na trampolíne či cvičení na
fitness strojoch. Imobilní prijímatelia tiež budú mať možnosť aktívnejšieho využívania svojho voľného
času pohupávaním sa v hojdačke a udržiavaním lepších vzájomných vzťahov s mobilnými prijímateľmi v
peknom prostredí.
Projekt sa zameriava na inovatívnu službu sociálnej podpory mladých ľudí Inštitútu pre podporu a
rozvoj mládeže „Base camp“, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Môžeme hovoriť o nich
ako o neviditeľných sociálnych prípadoch, pretože navonok vyzerá ich život "normálne", a neviditeľnej
chudobe, pretože nie sú klientmi žiadnych sociálnych zariadení ani prijímateľmi sociálnych dávok.
Hlavným zámerom projektu bolo doplniť vybavenie a zariadenie pre nový pracovný inkubátor, ktorý je
súčasťou programu Base camp, a tak zabezpečiť kvalitné a udržateľné napĺňanie jedného zo
základných pilierov celého programu - praktické overenie a rozvoj kompetencií, aby sa mladí ľudia
dobre pripravili na život vo svete a na trhu práce. Inkubátorom je prevádzka mestskej obývačky, ktorá
rozšíri služby komunitného centra. Mestská obývačka je kombináciou kaviarne a klubovne, resp.
mládežníckeho klubu.
Zariadenie sociálnych služieb Vstúpte, n.o. uhradilo z grantu Nadácie EPH zálohu na zakúpenie 7miestneho vozidla VW Caddy pre svojich klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím.
Pomocou Nadácie EPH sa Poradenskému centru Nádej podarilo zrekonštruovať elektrické rozvody v
jednom byte, ktorý slúži ako utajené ubytovanie pre obete domáceho násilia. Byt má nové svietidlá,
nové vodovodné batérie, oboch bytoch sme vymenili toalety. Bol vymaľovaný a sponzorsky sa z
Drevony podarilo získať nové postele. Do bytu sa nasťahovala pani s dievčatkom s detskou mozgovou
obrnou.
V priestoroch ambulantného krízového centra boli vymenené v hlavnej miestnosti na skupinové terapie
svietidlá, čo priestory veľmi zútulnilo a skrášlilo. Dobrovoľníci z centra oživili a opravili toaletu a
umývadlo, ktoré buď tiekli alebo boli zapchaté. Posledným bodom bola rekonštrukcia dverí so
zárubňami. Zárubne nakoniec nechali zrekonštruovať (namaľovať, vybrúsiť,) nakoľko po dohode s
majstrami usúdili, že to tak bude najefektívnejšie kvôli cene, hluku a špine. Dvere boli zakúpené podľa
plánu aktivít projektu.
V rámci projektu sa podarilo v sociálnom centre Dorka zrealizovať pokrytie internetom v
administratívnom pavilóne, čoho dôsledkom bolo otvorenie nového vchodu a spustenie plnej
prevádzky centra. Rovnako sa podarilo nainštalovať zariadenie na meranie a reguláciu, tzv. MaRku,
ktoré zmodernizovalo kotolňu centra a prinesie finančnú úsporu na kúrení, ktoré bolo doteraz
najnákladnejšou časťou rozpočtu organizácie.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre vďaka Nadácii EPH a grantovému programu Oporný
bod realizovala v mesiacoch august až november 2017 projekt s názvom Debarierizácia
Rehabilitačného strediska EFFETA. EFFETA má ambíciu byť bezbariérovou organizáciou dostupnou pre
všetkých. Keďže však sídli v historickej časti mesta, v podkroví budovy historickej pamiatky, zápasí s
myšlienkou, ako sa stať bezbariérovou. Ideálnym riešením debarierizácie rehabilitačného strediska je
inštalácia externého bezbariérového výťahu a tak sa stať dostupnou pre celú cieľovú skupinu. Prvým
krokom k tomu cieľu bolo získať finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k stavebnému
povoleniu, čo sa podarilo vďaka grantovému programu Oporný bod.
Effeta riešila s architektom ideálne miesto na osadenie externého výťahu s výťahovou šachtou, ktorého
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11

Detský Domov Dedina Mládeže

Detský Domov Dedina Mládeže

12

"VINIČKY" Zariadenie sociálnych
služieb Nitra

Dielňa ručných prác

13

Občianske združenie Ain Karim

Dom prijatia

14

Krajské autistické centrum Prešov,
n.o.

Dôstojné podmienky pre autistov v
sociálnych zariadeniach

15

ArtEst - polyestetické vzdelávanie
znevýhodnenej mládeže

Druhý domov

16

Detský domov Harmónia

Hrou ku kompetenciám

výstup musí byť priamo do podkrovia organizácie. Ten následne vypracoval kompletnú projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie. Ďalší krok k hlavnému cieľu je získanie finančných prostriedkov
na debarierizáciu pre ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných služieb.
Z darovaných finančných prostriedkov zakúpil Detský domov Dedina Mládeže schodolez. Dňa
8.12.2017 prebehlo školenie zamestnancov, aby vedeli ovládať zariadenie. Pomocou nakúpeného
3 500,00 EUR schodolezu imobilné deti majú uľahčený prístup k spoločným aktivitám v blízkom i širokom okolí.
Zlepšil sa im prístup k miestnej komunite. Schodolez sa bude využívať dlhodobo pre väčší počet
imobilných detí umiestnených v detskom domove.
Zámerom projektu bolo zapojiť prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení pre seniorov a seniorov s
ŤZP z mesta Nitra, ako aj ďalších seniorov z Nitry do aktivít tvorivej činnosti, ktorej výsledkom bude
výroba úžitkových a dekoratívnych predmetov domácností našich starých rodičov. Stretnutia seniorov
prebiehajú raz týždenne, v dopoludňajších hodinách, v dvoch pavilónoch zariadenia. Pod vedením
1 000,00 EUR ergoterapeutky pracujú klienti na zhotovovaní textilných výrobkov. Výsledným produktom týchto
aktivít sú výšivky, háčkované dečky, úžitkové prestieranie, dekoratívne predmety vyrobené z látok,
látkové bábiky, ľudové kroje a iné predmety ľudovej tvorivosti. Navzájom si pospevujú, rozprávajú sa,
zmysluplne trávia voľný čas. Z grantu Nadácie EPH bol zakúpený materiál a vybavenie do tvorivej dielne
v hodnote 1000 €.
Prostredníctvom Nadácie EPH zrealizovali Projekt Dom prijatia určený pre deti, mladých, dospelých,
rodiny a jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi v Šamoríne a jeho blízkom okolí.
Prostredníctvom aktivít projektu chceli členovia OZ Ain Karim zmierniť pocity samoty a zbytočnosti u
4 000,00 EUR týchto ľudí, zveľadiť ich praktické a sociálne zručnosti, podporiť kreatívne myslenie. Z grantu sa
podarilo zakúpiť potravinové a hygienické balíčky a plienky pre núdzne rodiny, tvorivý materiál do
nizkoprahového klubu, ďalej prefinancovať na niekoľko mesiacov nájom a režijné náklady, mzdu
zamestnanca, nakúpiť potraviny pre viacpočetné rodiny, zabezpečiť rehabilitáciu pre zdravotne
postihnutého chlapčeka v hmotnej núdzi.
Počas projektu sa v zariadení upravili izby a obytné miestnosti pre klientov, zariadili sa novým
nábytkom a vybavením. Výsledkom je vytvorenie nového priestoru na relaxáciu a oddych (TV, DVD
3 500,00 EUR prehrávač, kreslá, vaky) a tiež priestoru na pracovné aktivity (práca s PC, kreslenie, strihanie, tvorba
výrobkov z papiera a. i.). Izba pre dospelé klientky bola zariadená novým nábytkom (postele, vaky,
skrine) a vybavením (lampa, rádio).
V rámci projektu sa pokúsil žiadateľ nájsť vhodný priestor pre zriadenie druhého domova sociálnych
služieb rodinného typu. Tento cieľ sa splniť nepodarilo, ale aspoň v rámci čiastočného úspechu
nadviazali spoluprácu s komunitnou záhradou a ekologickým centrom Sosna, ktorí dovolili spravovať
2 500,00 EUR
ich záhradu v Družstevnej nad Hornádom. Z pridelených prostriedkov bol zakúpení rotoped a
stolnotenisový stôl, ktorými vybavili staré priestory. Podarilo sa tiež vybaviť Sociálne divadlo Hopi hope
zvukovou technikou, ktorá v budúcnosti bude používaná na predstavenia v exteriéri.
Vďaka podporenému projektu získal Detský domov Harmónia finančné prostriedky vo výške 2500 Eur,
ktoré v plnej výške využil na nákup terapeutických pomôcok a na nákup technického vybavenie
terapeutickej miestnosti, ktorú mohol práve vďaka tomuto projektu zriadiť v detskom domove.
2 500,00 EUR Pracovníčky zapojené do projektu vybrali potrebné terapeutické pomôcky vo viacerých obchodoch na
Slovensku. Šlo predovšetkým o výber vhodných sedacích vakov a sedacích vankúšov, ktorých cena
tvorila asi 2/5 celkových poskytnutých nákladov. Tieto sedacie vaky a vankúše tvoria základné
vybavenie terapeutickej miestnosti. Ďalej vybrali niekoľko terapeutických pomôcok, ktorých cena
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17

Občianske združenie Jesienka
Prochot

Hygiena pre imobilných klientov

2 500,00 EUR

18

Asociácia zväzov zdravotne
postihnutých v Trenčíne

Chceme rozšíriť a skvalitniť naše sociálne
služby

4 000,00 EUR

19

Depaul Slovensko

Chorí ľudia bez domova a ich nádej na
lepší život

3 000,00 EUR

20

Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie

Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami
do spoločnosti - symfónia aktivity a relaxu

3 500,00 EUR

21

Centrum sociálnych služieb KA

Kvalitnejší život v Centrum KA

2 500,00 EUR

22

Motýlik, n.o.

Moja komunikácia - môj svet

2 000,00 EUR

tvorila zvyšné 3/5 celkových poskytnutých finančných prostriedkov. Ide predovšetkým o pomôcky,
ktoré sú určené na rozvoj čiastkových kognitívnych funkcií, na rozvoj sociálnych zručností, či pomôcky
na zvládania agresívneho a sociálne nevhodného správania. Využitie pomôcok je vysoko variabilné a pri
zapojení kreativity ponúkajú psychológom a špeciálnym pedagógom širokú škálu dlhodobého využitia.
Cieľom zariadenia je neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej sociálnej a opatrovateľskej služby.
Zakúpením elektrického sprchovacieho lehátka sa výrazne zlepšila hygiena imobilných klientov, vďaka
čomu je možné efektívnejšie predchádzať vzniku dekubitov a zaparenín. Kreslo zároveň zvyšuje kvalitu
práce opatrovateľského personálu a zlepšuje ich pracovné podmienky, pretože vďaka polohovaciemu
kreslu nie je chrbtica ošetrovateľov neustále preťažovaná.
Prevedenými a zrealizovanými prácami v priestoroch domova sociálnych služieb sa výrazne zlepšili
podmienky na pobyt klientov a zároveň sa zefektívnili náklady na prevádzku zariadenia. Výmenou okien
a dverí a výmenou podlahovej krytiny (nivelizácia+ zateplené PV C) z grantu Nadácie EPH sa výrazne
zlepšil tepelný komfort v miestnosti. Vďaka hydraulickému zdviháku zakúpeného z grantu môžu
ošetrovatelia premiestňovať imobilných klientov a taktiež im zabezpečuje aj využívanie vodoliečby v
rehabilitácii. Dezinfekciu všetkých priestorov zabezpečuje v plnej miere germicídny žiarič, ktorý je
možno využívať aj v prítomnosti ľudí v miestnosti. Prijímatelia sociálnej služby sa tešia z dvoch nových
pohodlných relaxačných kresiel.
Útulok sv. Lujzy je zariadenie pre chorých ľudí bez domova, ktorí nemajú kam ísť po prepustení z
nemocnice, aby sa doliečili. Je to jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Zároveň je náročné na
financovanie, keďže štátna dotácia tvorí iba 70% celkových nákladov. Ročne pomôžeme vyše 90 ľuďom
bez domova, berúc do úvahy kapacitu útulku 24 miest. Tento rok sa útulok sťahoval do novej budovy,
kde však chýbajú na oknách rolety na tienenie a sieťky. Počas horúcich letných dní tonie je
najvhodnejšie prostredie na doliečenie, preto bol projekt zameraný práve na osadenie funkčných roliet
a sieťok proti hmyzu. Tá sa bude realizovať v marci 2018, nakoľko čas hľadania vhodného dodávateľa sa
neočakávane predĺžil a následné zimné mrazy prerušili plánované aktivity. Z grantu boli zakúpené
sieťky a rolety na okná, ktoré čakajú na svoju inštaláciu po spomínanej rekonštrukcii.
Zakúpenie 9 miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou
a kotviacim systémom pre invalidný vozík bolo realizované cestou verejného obstarávania. Dňa
3.11.2017 kongregácia prevzala vozidlo od dodávateľa a seniori ho s náležitou radosťou prebrali. Hneď
na prvej skúšobnej jazde začali podávať návrhy, kam všade sa chcú vybrať na výlet či kultúrnu akciu.
Získané prostriedky a zakúpenie vozidla sa stali oporným bodom pre realizáciu dlhoročných vízií, ktoré
vychádzajú z potrieb ľudí s poruchami mobility a umožnia ľuďom so znevýhodnením plnohodnotne sa
zapojiť do spoločnosti.
Aktivity projektu Kvalitnejší život v Centrum KA sa realizovali v mesiacoch júl – november 2017. Vyčistili
sa, vydezinfikovali sa a vymaľovali sa priestory. Vymenili sa niektoré vodovodné batérie. Nakúpil sa
nábytok (postele, matrace), PVC podlahy, lišty a germicídny žiarič. Následne sa izby zariadili nábytkom
a položila sa PVC podlaha. Každý týždeň od zakúpenia germicídneho žiariča sa zabezpečuje čistenie
prostredia. Obnovené priestory zariadenia núdzového bývania plne užívajú klienti.
Na základe finančných prostriedkov od Nadácie EPH mohla nezisková organizácia Motýlik zakúpiť pre
nich inak nedostupné zariadenia pre náhradnú komunikáciu ťažko postihnutých detí a umožniť im tak
odbúrať komunikačné bariéry a skvalitniť interakciu s okolím. Modrené softvérové zariadenie
TobiiPCeye Mini slúži pre bezdotykové ovládanie počítača. Toto zariadenie funguje na princípe
snímania očných pohybov a tak umožňuje ovládanie PC aj deťom s ťažkým viacnásobným postihnutím,
ktoré z dôvodu telesného postihnutia nie sú schopné používať ruky. Zakúpené zariadenia bude
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Anima n.o.

Montedom

4 500,00 EUR

24

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Košúty

Nákup zdravotníckych pomôcok pre
zdravotne postihnutých klientov

3 000,00 EUR

25

Nadácia Krajina harmónie

Obnova 2017

4 000,00 EUR

26

"V Kaštieli" Zariadenie sociálnych
služieb Horné Obdkovce

Obnova a rekonštrukcia kúpelne "V
Kaštieli" Zariadenie sociálnych služieb

4 500,00 EUR

27

Charita sv. Alžbety n. o.

Obnovovanie pracovných návykov,
pracovná príležitosť.

3 000,00 EUR

28

Raná starostlivosť, n.o.

Očná navigácia Tobii

2 583,00 EUR

29

OKRAJ, občianske združenie

OK sounds/Dobré zvuky

4 000,00 EUR

dlhodobo a intenzívne využívané prostredníctvom intervencií s deťmi s ťažkým viacnásobným
postihnutím. K tomuto zariadeniu plánuje Motýlik zakúpiť špeciálne softvéry umožňujúce interaktívne
učenie a tak v čo najväčšej miere skvalitniť komunikačné a vzdelávanie schopnosti týchto detí.
Projektom chceme rozvinúť rozmer autosanácie v integrovanom domove na pol ceste v ktorom sú
poskytované služby rodinám s deťmi. Projekt má dôležitú zložku - vytvoriť pracovné príležitosti pre
rodičov (v montedielni a na hospodárskom dvore) kde budú nadobúdať zručnosti pre následnú
aktiváciu na trhu práce. Zároveň sa budú posilňovať aj ako rodičia. Deti cez montessori pedagogiku
vedieme k zdravému vývinu. Keďže sú však montessori pomôcky veľmi drahé máme zámer širšie
rozbehnúť výrobu montepomôcok v montedielni, ktoré budú vyrábať klienti a následne budú
distribuované na trh a dostupná aj menej finančne zabezpečeným rodinám s deťmi.
Zámerom projektu bolo zakúpenie zdravotníckych pomôcok: polohovateľný invalidný vozík zn.
OttoBock – Marcus 6, pre klienta s DMO a spastickou kvadroparézou na zlepšenie jeho mobility a
zamedzenie sociálnej izolácie, cvičenbno-rehabilitačné stroje pre seniorov do exteriéru zariadenia,
vhodné na cvičenie aj na klimatoterapiu, pre 69 klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých
Košúty s rôznymi duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovým postihnutím.
Zdravotné pomôcky zakúpené s podporou Nadácie EPH boli nainštalované a odovzdané klientom, ktorí
predmetné pomôcky pod drobnohľadom odborného personálu budú využívať na zlepšovanie vlastnej
kondície a udržiavanie vitality v rámci klimatoterapie a fyzioterapie.
Pri komunitnom centre Nadácie Krajina harmónie v Žiline sa podarilo postaviť novú tribúnu, ktorá
zodpovedá bezpečnostným normám a je prepočítaná statikom. Od jari 2018 sa bude využívať na
komunitné akcie v záhrade. Nadácia začala obnovovať aj priestory klubu na Štefánikovej ulici, kde v
prvej etape vymenili okná a významne zvýšili kvalitu priestorov. Po výmene podlahy, vymaľovaní a
zariadené budú priestory používané na klubové aktivity IN.
,,V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb so sídlom v Horných Obdokovciach sa prostrednictvom
projektu podporeného Nadáciou EPH realizovala rekonštrukcia kúpeľne na IV.oddelení ZSS.
Modernizáciou a rekonštrukciou docielili vyššiu bezpečnosť /protišmyková podlaha, madlá..../, ľahšiu
manipuláciu pri osobnej hygiene, estetickejšie, modernejšie a účelnejšie vybavenie podľa potrieb a
špecifikácii PSS.
Charita sv. Alžbety n. o. dokončila terasu, na ktorej bude v jarných a letných mesiacoch vytvárať
pracovné aktivity pre znevýhodnené skupiny ľudí a vyrábať rôzne predmety z dreva. Na terase bola
položená chýbajúca podlaha pracovníkmi charity. Zábradlie bolo vyrobené a namontované odbornou
firmou Animus a.s..
Špeciálny software- Tobii PCEye Mini očná navigácia, bezdotykové ovládanie PC zakúpený z grantu
nadácie pomôže 6 rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobný znevýhodnením, ktoré budú prichádzať
na konzultácie do novootvoreného Centra včasnej intervencie špecializovaného na zrak. V najbližšom
čase plánuje organizácia získať finančné prostriedky na nákup software aplikácií k očnej navigácii Tobii,
aby mohla byť očná navigácia plne využívaná pri práci s deťmi.
Hlavným zámerom projektu občianskeho združenia OKRAJ bolo zabezpečiť pokračovanie plynulej
prevádzky chránenej dielne, ktorá poskytuje pracovnú terapiu a najmä stabilný príjem pre ľudí s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa v dôsledku svojho postihnutia ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii. Zámerom bolo zastabilizovať fungovanie dielne pre klientov a posilniť možnosti na predaj
vlastných výrobkov. Grant bol určený na mzdy 4 ZŤP pracovníkom chránenej dielne, ktorým asistoval
pracovný asistent a koordinátor bez nároku na odmenu.
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Centrum včasnej intervencie
Bratislava, n. o.

Oporný bod pre rodiny predčasniatok Pilotný projekt

5 000,00 EUR

31

Centrum sociálnych služieb PARK

Oxygenoterapia

1 000,00 EUR

32

Liptovský Mikuláš

Podnetnejšie a interaktívnejšie prostredie
v Komunitnom centre Nový svet - Hlboké

2 500,00 EUR

33

Dom ošetrovateľskej starostlivosti Zlatý vek

Podpora fyzioterapeutických procedúr v
Dome ošetrovateľskej starostlivosti - Zlatý
vek, Nitra

3 000,00 EUR

34

Centrum včasnej intervencie Banská
Bystrica, n.o.

Pohyb nám pomáha

4 500,00 EUR

35

Môj domov

Pohybom k plnohodnotnejšiemu životu

2 500,00 EUR

36

Občianske združenie Odyseus

Pomoc na sídlisku Pentagon

3 500,00 EUR

Projekt s názvom „Oporný bod predčasniatok“ si kládol za cieľ podporiť rodinu, v ktorej sa narodilo
dieťa predčasne, alebo jeho vývin je rizikový v najranejšom období vývinu, prostredníctvom realizácie
včasnej intervencie v podobe rodičovských skupín priamo na neonatologickom oddelení nemocnice,
prípadne JIS. Podstatou takto zameraného projektu bolo vytvoriť platformu na výmenu informácií
medzi rodičmi novorodencov s rizikovým vývinom, zdieľanie ich aktuálneho prežívania a podporu
prirodzených mechanizmov zvládania stresu a celkovej situácie rodiny priamo v nemocničnom
prostredí.
Vďaka Nadácii EPH mohlo Centrum sociálnych služieb PARK zakúpiť priamo do zariadenia kyslíkový
koncentrátor. Kyslíkový koncentrátor môžu klienti využívať kedykoľvek počas dňa pod dohľadom
zdravotného personálu, v miestnosti snoezelen, ako aj priamo na svojich izbách. Prijímatelia sociálnej
služby, ktorí pravidelne absolvujú oxygenoterapiu sa cítia lepšie ako po psychickej stránke, tak aj po
fyzickej stránke. Pozorovaním a rozhovormi s klientmi dospeli k záveru, že ustúpili u nich bolesti hlavy,
migrény a únava.
V rámci projektu „Podnetnejšie a interaktívnejšie prostredie v Komunitnom centre Nový svet – Hlboké“
dobrovoľníci a zamestnanci mesta zveľadili priestory komunitného centra Nový svet Hlboké, ktoré
navštevujú rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Boli realizované povrchové úpravy
hlavnej miestnosti komunitného centra, dovybavenie učebne komunitného centra funkčným nábytkom
vhodným pre deti a vytvorenie terapeuticko-didaktického kútika s manipulačnými panelmi a
didaktickými pomôckami.
Cieľom projektu bolo rozšíriť rehabilitačné procedúry o rehabilitačný prístroj BTL-6000 TR, ktorý je
určený pre pacientov s akútnymi i chronickými ochoreniami svalovo-šľachového pohybového systému.
Prístroj je založený na princípe selektívnej rádiofrekvenčnej terapie pôsobiacej na tkanivo a kosti, kde
terapia prináša okamžité a dlhodobé výsledky. Fyzioterapeuti DOS získali certifikát na prácu s
rehabilitačným prístrojom BTL 6000 TR. Stav pacientov sa zlepšuje okamžite po terapii. Z grantu
Nadácie EPH vo výške 3000 € bola zaplatená akontácia za rehabilitačný prístroj.
Realizáciou tohto projektu chceme zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v našom centre ich rozšírením
o nové aktivity a pomôcky. Máme záujem obohatiť poskytované služby v záujme podpory rodín a detí
so zdravotným znevýhodnením o cielené pohybové senzomotorické aktivity. Odborné workshopy budú
realizované v centre s praktickými ukážkami doplnenými o odborné vysvetlenie. Workshopy budú
koncipované tak, aby rodičia poznatky z workshopov vedeli využívať v domácom prostredí.
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb zakúpilo motodlaho Artromot pre svojich
polymorbídnych klientov so sťaženou rehabilitáciou. Pomocou motodlahy im môžu skvalitniť život,
vrátiť chuť do života, čiastočne obnoviť alebo zlepšiť motorické funkcie. Po zakúpení zariadenia a
vyškolení fyzioterapeutov zaradili v rehabilitácie motodlahou na každodenný rozvrh obyvateľov
zariadenia. Vďaka pravidelným cvičeniam na zariadení zaznamenali drobné ale aj výrazné zlepšenia v
zdravotnom stave rehabilitovaných.
Projekt Pomoc na sídlisku Pentagon pomohol OZ Odyseus byť o krok bližšie plánu vytvorenia
kontaktného centra na sídlisku Pentagon, ktoré je známe pre svoju otvorenú drogovú scénu. Vďaka
projektu mohli zabezpečiť časť zariadenia centra, aby bolo funkčné a zároveň útulné. Vďaka alarmu je
zároveň centrum a jeho vybavenie a materiál bezpečne chránené. Zabezpečili materiál potrebný pre
klientov/ky a finančne sme mohli pokryť časť výdavkov súvisiacich s personálnym pokrytím projektu
(manažment projektu, odborný tím pracovníkov/čok). Vďaka podpore Nadácie EPH v spolupráci s inými
donormi vzniklo v Pentagone jedinečné centrum, ktoré pomáha ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy,
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Domov sociálnych služieb Libertas stredisko Ambra

Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si
možno zapamätám. Zapoj ma a ja
pochopím.

1 500,00 EUR

38

Martinus

Pracovná terapia ako šanca do buúcnosti

3 500,00 EUR

39

OZ ATHÉNA

Priestor pre individuálne aktivity priestor pre mňa

3 000,00 EUR

40

RATA o.z.

Rekonštrukcia priestorov Rata centra

3 000,00 EUR

41

Dom charity sv. Krištofa v Martine

Riešenie havarijnej situácie v Dome
charity sv. Krištofa v Martine.

5 600,00 EUR

riešiť ich náročné životné situácie a chrániť ich zdravie. Zároveň podporuje aj širšiu komunitu, aby
participovala na riešení svojich problémov.
Projektom „Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno zapamätám. Zapoj ma a ja pochopím.“ sa
vytvorilo Centrum dobrej nálady. Na 10 stretnutiach sa zúčastnilo 44 prijímateľov sociálnych služieb
rôznych druhov postihnutí a zároveň sa s nimi pravidelne stretávali deti základnej školy. Mnohým sa to
tak zapáčilo, že prišli aj niekoľkokrát za sebou. Výsledkom realizovaného projektu je vzťahový most
medzi seniormi a deťmi základných škôl. Na stretnutiach boli využívané pomôcky a hry zakúpené z
grantu Nadácie EPH.
Projekt bol realizovaný pre Útulok sv. Martina - domov na polceste, v ktorom našlo svoje ubytovanie 8
mužov bez domova. Majú stanovený presný denný režim, zabezpečený nocľah, stravu a základné
životné potreby. Súčasťou ich denných povinností je starostlivosť o zvieratá, ktoré chovajú na
hospodárskom dvore. Takáto činnosť prináša jednak stravu, ale aj tak potrebné vytváranie pracovných
návykov. Realizovaný projekt mal ambíciu rozšíriť pracovné možnosti o ďalšiu pracovnú terapiu. V
rámci projektu bol vybudovaný priestor s prístreškom určený na rôznorodé pracovné aktivity. Muži
budú môcť vyskúšať práce, ktoré predtým nerobili, oboznámiť sa s pracovnými strojmi, alebo sa
zdokonaliť, takpovediac vyučiť sa remeslu. Toto im dá šancu na uplatnenie do budúcna. V auguste 2017
prebehli prípravné práce zemné práce – betónová platňa, sanácia muriva v priľahlom svahu, nákup
materiál. V septembri 2017 postavili pomocnú konštrukciu a pripravili materiál. Stavba je momentálne
rozložená ako skladačka, pripravená na dokončenie. Kvôli odvolávaniu a obštrukciám najbližších
susedov, sa však naťahuje vydanie právoplatného stavebného povolenia. Stavba bude následne
dokončená.
Realizácia projektu umožnila poskytovať služby pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím na
individuálnom princípe. Rekonštrukcia priestoru s použitím mobilného paravánu vytvára oddelený
priestor pre činnosti zamerané na individuálne aktivity. Počítač s veľkoplošnou dotykovou obrazovkou
umožňuje používať informačno technologické technológie aj deťom s obmedzenými motorickými
schopnosťami. Závesné hojdacie kreslo zabezpečuje deťom vestibulárnu stimuláciu v herni aj snoezelen
miestnosti.
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu priestorov Rata centra v Tomášove. Rekonštrukčné práce v
mesiaci august zahŕňali: vybúranie existujúcich priečok, postavenie nových priečok, zavedenie
kanalizácie a elektrických rozvodov, položenie dlažby a obkladov, inštalácia sanity, maliarske práce.
Následne boli realizované dokončujúce práce – inštalácia svetiel, vypínačov, nových zárubní a dverí.
Dokončujúce práce prebiehali aj v mesiaci september a október s pomocou dobrovoľníkov a
svojpomocne. Výsledkom realizovaného projektu je plnohodnotný terapeutický priestor s novými
toaletami a hygienickým zázemím, nová vstupná hala a kancelársky priestor, ktoré vznikli po úprave
dispozícií priečok. Nové toalety slúžia na nácvik sebaobslužných činností klientov nášho centra – detí s
autizmom vo veku od 2 rokov. Rekonštrukcia priestorov Rata centra, ktorá bola v rámci projektu
úspešne realizovaná, umožnila plnohodnotné využitie priestorov na terapeutickú, vzdelávaciu a
poradenskú činnosť. Novovzniknuté usporiadanie priestorov umožňuje poskytnutie služieb vyššiemu
počtu klientov a realizovať vzdelávacie aktivity pre väčší počet účastníkov.
Celkovým cieľom projektu bolo vyriešenie akútneho technického stavu, v ktorom sa Dom charity sv.
Krištofa nachádzal. Vhodným výberom dodávateľov prác sa podarilo úspešne vyriešiť akútne problémy
v našom zariadení, ktorými boli: 1) vykurovanie objektu a 2) priestory osobnej hygieny. Podarilo sa
realizovať výmenu vykurovacieho kotla na drevo za kotol peletový, čím dosiahli celkovo lepšie
vykúrenie objektu, ako aj dostatok teplej vody pre klientov. Redukovanie škodlivých spalín pomohlo
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Občianske združenie Barlička

Rodinný klub CVI: Integrovaná intervencia

3 000,00 EUR

43

"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych
služieb

Rozširujeme možnosti sociálnej
rehabilitácie

4 500,00 EUR

44

PLAMIENOK n.o.

Rozvoj a podpora rodín v smútení

1 000,00 EUR

45

Domov sociálnych služieb Dúha

Skvalitnenie vybavenia zariadenia pre
seniorov

3 000,00 EUR

46

občianske združenie SVETIELKO
NÁDEJE

Spolufinancovanie prevádzky detského
mobilného hospicu Svetielka nádeje

7 000,00 EUR

47

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Klenovec

Stropný závesný systém

4 500,00 EUR

zároveň zlepšiť ekologický stav v okolí objektu. Rekonštrukciou hygienických zariadení docielili
odstránenie nadbytočnej vlhkosti v uvedených priestoroch a navýšením počtu sanity sme zas zvýšili
obslužnosť strediska osobnej hygieny. Celkovo sa zlepšila čistota a hygiena, čo vedie klientov zároveň k
jej systematickému udržiavaniu.
Príbehy rodín s deťmi s postihnutím sa podarilo rozšíriť vďaka vytvoreniu rodinného klubu,
svojpomocnej skupine aj informačnej kampani. Projekt pomohol občianskemu združeniu Barlička
posunúť sa o krok vpred a vytvoriť tak miesto pre komunitné stretávanie. Zrekonštruovaná spoločenská
miestnosť teraz slúži na besedy s odborníkmi ale aj neformálne stretávania rodičovských skupín.
Ozvláštnenie rodinného klubu zabezpečili aj umelci, divadelníci, speváci a zabávači. Informačná
kampaň pomohla v posúvaní informácii o našom centre a ponúkaných službách. Na rekonštrukciu
miestnosti a informačnú kampaň poslúžil grant vo výške 2000 €.
Počas realizácie tohto projektu zariadenie sociálnych služieb materiálovo-technicky dovybavilo svoju
existujúcu terapeutickú miestnosť. Uvedenú miestnosť môžu plnohodnotne využívať všetci klienti bez
obmedzenia (170 osôb), ktorí sa v tejto miestnosti striedajú podľa záujmu počas dňa po skupinkách.
Pod vedením odborných zamestnancov klienti využívajú relaxačno-terapeutickú miestnosť, čo u nich
citeľne znižuje mieru agresivity. Vďaka týmto technikám môžu byť klienti viac integrovaní do širšej
spoločnosti, zapájať sa do rôznych aktivít v obci i mimo nej.
Z darovaných finančných prostriedkov plánoval Plamienok zakúpiť penové žinenky do senzorickej
miestnosti, ktorú využíva pri psychoterapeutickej práci s deťmi a rodinami po strate blízkeho. Nakoľko
došlo k nečakaným problémom s dodávkou žineniek, poskytnuté financie boli po odsúhlasení použité
na nákup antidekubitného matraca, ktorý slúži ako prevencia proti preležaninám. Vďaka matracu môžu
pracovníci skvalitniť chvíle nevyliečiteľne chorých detí, o ktoré sa v Plamienku starajú.
Vďaka projektu boli do do DSS Dúha zakúpené potrebné pomôcky a zdravotnícky materiál v hodnote
3000 €. Zakúpené pomôcky - elektrické polohovacie postele, stolíky s jedálenskou doskou, zdravotnícky
materiál, BioTorus LT 100, Ulticare LT-99 prístroj na liečbu a stimuláciu organizmu pomocou pulzného
magnetického poľa nízkej frekvencie, madlá k WC a gumové umývadlá na vlasy pomôžu personálu
zariadenia skvalitňovať služby pre klientov po dlhý čas.
Služby detského mobilného hospicu poskytuje Svetielko nádeje na základe licencie od roku 2013. V
období od septembra do decembra 2017, t.j. v období čerpania finančných prostriedkov projektu bolo
v detskom mobilnom hospici v starostlivosti 5 detí. V roku 2017 bolo v starostlivosti celkom 7 detí. U
týchto malých pacientov bolo celkom zrealizovaných 33 výjazdov, z toho bolo 26 výjazdov tím lekár a
zdravotná sestra, 6 výjazdov tím zdravotná sestra a sociálny pracovník, 1 výjazd zdravotná sestra a
liečebný pedagóg, na 2 výjazdoch bol prítomný aj liečebný pedagóg a na 1 výjazde psychológ na
základe požiadavky rodiny. V rámci Nadáciou EPH financovaného projektu sú hradené len mzdové
prostriedky lekára a zdravotnej sestry. Ide o úhradu nákladov za reálny výjazd za pacientom domov a
príplatky za pohotovosť, ktorú zabezpečuje hospic 24 hodín a 7 dní v týždni. Vo finančnom vyúčtovaní
je priložená kópia výplatnej pásky slúžiacich lekárov a zdravotných sestier za jednotlivé mesiace a výpis
z bežného účtu Svetielka nádeje, z ktorého sa realizovali úhrady miezd na účty jednotlivých
pracovníkov. Z dôvodu, že decembrové mzdové náklady do vyúčtovania zahrnuté byť nemohli (kedže
ide o reálny náklad až v mesiaci január), do vyúčtovania do 31.12.2017 boli zahrnuté aj náklady na
špeciálne vyšetrenia detských onkologíckých pacientov v zahraničí (v Rakúsku a Nemecku, ktoré hradilo
Svetielko nádeje, z dôvodu, že ich nehradí zdravotná poisťovňa).
Stropný závesný systém je určený pre ľahšiu manipuláciu s prijímateľmi SS. Pracovníkom ZSS je
umožnené zdvíhať a prenášať prijímateľov SS s minimálnym úsilím a maximálnou bezpečnosťou, bez
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Detský domov Škovránokk

Šikovné ruky

800,00 EUR

49

DSS Méta

Úplne normálny život

5 000,00 EUR

50

SOCIA

Vybavenie špeciálnymi pomôckami pre
viacnásobne postihnuté deti

3 000,00 EUR

51

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Výmena opotrebovaného nábytku v
domove na polceste D-partner

1 500,00 EUR

52

Centrum sociálnych služieb AMETYST Vytiahnime prijímateľov z postele

53

Arcidiecézna charita Košice

Zabezpečenie signalizačného zariadenia
do Domu pokojnej staroby F. Majocha vo
Veľkom Šariši

3 500,00 EUR

54

Diecézna charita Nitra

Zakúpenie 3 odsávačiek pre hospic Nitra

5 998,00 EUR

4 500,00 EUR

ohľadu na umiestnenie nábytku v miestnosti. Pričom je chránené ich zdravie a bezpečnosť pri práci a
predovšetkým zdravie a bezpečnosť prijímateľov SS, pre ktorých býva manipulácia veľmi
traumatizujúca a práve tento systém ich chráni pred nebezpečenstvom úrazu a navodzuje pocit
bezpečia a istoty. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí ho využívajú, sú nadmieru spokojní, cítia sa
bezpečne a pracovníkom zariadenia výrazne uľahčuje prácu pri manipulácii s prijímateľmi.
V rámci projektu ,,Šikovné ruky“ bola zriadená miestnosť na arteterapiu pre deti zdravotne a mentálne
hendikepované. Do projektu sa zapojili deti ZŤP skupiny Detského domova Škovránok v počte sedem,
tri deti z iných skupín domova a dve deti z profesionálnej rodiny. Na zriadení artemiestnosti
svojpomocne participovali aj zdravotné sestry, personál a širšia rodina. Finančné prostriedky z grantu
boli použité na vybavenie, zriadenie miestnosti a na materiál na atrteterapie.
V rámci projektu Úplne normálny život DSS Méta prerobili výchovnú skupinu na domácnosť. Z podpory
nadácie EPH znížili strop, demontovali bývalý obklad, vymenili elektroinštaláciu, vymaľovali miestnosť a
zabezpečili a namontovali plávajúcu podlahu s olištovaním. Z vlastných zdrojov zabezpečili nábytok do
domácnosti. Pracovníci boli preškolení na zmenu charakteru práce, z výchovnej práce mení zriadenie
vychovávanie na sprevádzanie prijímateľov podľa ich predstáv a nasmerovaní. Inštitúciu za komunitný
život v rámci interných možností. Pripravili prijímateľov na zmenu a v súčasnosti nacvičujú prijímatelia
nakupovanie, upratovanie, varenie, prípravu jednoduchých jedál, posedenie v reštaurácii, úplne
normálne bežné činnosti.
Z finančného príspevku zakúpil nitriansky Domov sociálnych služieb Socia špeciálne pomôcky pre prácu
s klientom s viacnásobným postihnutím, vrátane vybavenia multisenzorického kútika pre klientov.
Cieľom bolo rozšíriť metódy individuálnej práce s klientom o prvky senzorickej a bazálnej stimulácie.
Aktivity úspešne prebehli v období september až november 2017. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
v septembri do domova objednali a uhradili výrobu sedacích súprav so stolíkmi a výrobu nábytkovej
steny, potravinových skriniek, pracovnej dosky kuchynskej linky a políc do izieb klientov. V októbri
predajca doručil objednané stolíky a začiatkom novembra zase sedacie súpravy, ktoré v krátkom čase
vymenili za staré. Stolárska dielňa zmontovala nábytkovú stenu v spoločenskej izbe, potravinové
skrinky a pracovnú dosku v kuchynke a police v izbách klientov. Starý nábytok darovali Rómom z
Jarovníc.
Cieľ projektu je naplnený, používanie zakúpených polohovateľných kresiel umožňuje ergoterapeutom a
sociálnym pracovníkom zapájať do skupinových aktivít v spoločných priestoroch oveľa viac
prijímateľov.
Projektom „Zabezpečenie signalizačného zariadenia do Domu pokojnej staroby F. Majocha vo Veľkom
Šariši“ sa vďaka podpore z Nadácie EHP podarilo zaviesť signalizáciu do 7 izieb do časti
Špecializovaného zariadenia a zabezpečiť tak pocit bezpečia a istoty pre prijímateľov sociálnych služieb
a zároveň tak zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Projekt bola zameraný na nákup špecializovaných zdravotníckych prístrojov – odsávačiek , ktoré sú
aktuálne v hospici potrebné z dôvodu zvýšenia počtu pacientov v hospici, ktorí sú v bdelej kóme a o
pacientov v záverečnom štádiu nevyliečiteľne choroby. Vďaka kvalitnému prístrojovému vybaveniu je
možné poskytovať odbornú a efektívnu ošetrovateľskú starostlivosť a zabezpečiť tak zvýšený komfort
pacientov a lepšiu kvalitu života. Po schválení a prijatí finančných prostriedkov z Nadácie EPH bol
vykonaný prieskum trhu a následne zrealizovaná kúpa požadovanej zdravotníckej techniky v hodnote
5998 €. Prístroje boli zaradené do užívania a odborný ošetrovateľský personál ich pravidelne denne
využíva pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov v bdelej kóme a pacientov s
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Arcidiecézna charita Košice

Zakúpenie interiérového vybavenia do
Domu pokojnej staroby A.F.Colbrieho v
Košiciach

3 000,00 EUR

56

RAFAEL dom n.o.

Zaslúžia si to! Adekvátne vybavenie pre
hospicových pacientov

7 000,00 EUR

57

Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o.

Zlepšenie kvality života terminálne
chorých klientov hospicu

7 000,00 EUR

58

SVETIELKO POMOCi n.o.

Zlepšenie vybavenia detského mobilného
hospicu

7 000,00 EUR

59

Hospic Milosrdných sestier

Zmiernenie utrpenia pacientov hospicu v
posledných dňoch života

7 000,00 EUR

60

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporovaného bývania
MEREMA

Život je pohyb

3 500,00 EUR

nevyliečiteľným ochorením. Kapacita Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre je 15
pacientov a ročne poskytne starostlivosť v priemere 160 pacientom.
Projektom „Zakúpenie interiérového vybavenia do Domu pokojnej staroby A.F.Colbrieho v Košiciach“
sa vďaka grantu z Nadácie EHP podarilo zakúpiť 5 kusov nových kvalitných polohovateľných postelí pre
prijímateľov sociálnych služieb v zariadení a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Dom RAFAEL na Kutlíkovej ulici v Bratislave zahŕňa aj hospic s kapacitou 14 lôžok určený pre
nevyliečiteľne a ťažko chorých ľudí, starých a zomierajúcich. Hospicová starostlivosť je poskytovaná
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia, preto je nutné mať pre nich k dispozícií adekvátne
prístrojové vybavenie, ktoré môžu závažným spôsobom zmierniť bolesť a uľahčiť trápenie v posledných
chvíľach života pacientov. Ide o pomerne drahé prístroje a vybavenie a je nevyhnutné mať v hospici k
dispozícií viacero kusov z každého z nich. Hospicoví pacienti sú spravidla pripútaní na lôžko, preto je
potrebné pre ich pohodlie zabezpečiť kvalitné antidekubitné matrace, veľkou pomôckou sú i pojazdné
nočné stolíky s výklopnou doskou, ktorá je výškovo nastaviteľná a má možnosť naklopenia. Z grantu
Nadácie EPH boli zakúpené: infúzna pumpa 1 ks, kyslíkový koncentrátor (oxygenátor) 2 ks, nočné
stolíky 14 ks, pasívne antidekubiné matrace 12 ks, aktívne antidekubitné matrace 4 ks.
Nákupom polohovateľných postelí s elektrickým ovládaním, antidekubitných matracov, hrázd,
hrazdičiek a zdviháka sa výrazne zlepšila kvalita života pacientov hospicu, manipulácia pri osobnej
hygiene, minimalizovala sa bolesť a zmiernili všetky ťažkosti vyplývajúce z choroby.
Projektom zabezpečil detský hospic automobil na výjazdy hospicového tímu k detským pacientom v
terminálnom štádiu. Automobil sa používa aj na prepravu detských pacientov. Hospic má ešte hlavné
(väčšie) auto na prepravu detí, to však často jazdí s pacientami do Bratislavy na kontroly po
transplantácii. Preto auto zakúpené z daru nadácie EPH v prípade potreby použijú na prepravu v rámci
KE a PO kraja (dovoz na liečbu do KE, odvoz po liečbe domov, presuny medzi nemocnicami v KE). Počas
doby trvania projektu takto najazdili viac ako 4000 km.
Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH mohol hospic pomôcť nevyliečiteľne chorým pacientom
v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), zomierajúcim, aby prežili posledné chvíle života
bez neznesiteľnej bolesti, dôstojne a v domácky pôsobiacom prostredí. Z grantu zakúpili pracovníci
hospicu zdravotnícky materiál na ošetrovanie ťažko chorých pacientov a zabezpečili krytie dodávky
plynu využívaného na kúrenie a ohrev teplej vody.
Vďaka podpore Nadácie EPH sa do DSS Merema podarilo zakúpiť terapeutický prístroj Thera Trainer
(pohybový trenažér s elektromotorovým pohonom určený na precvičovanie horných a dolných
končatín). V zariadení ho úspešne využívajú najmä čiastočne imobilní prijímatelia sociálnych služieb.

209 981,00 EUR

Zamestnanecký program
P.č.
1
2

Predkladateľ
Branislav Reťkovský
Dana Heglasová

Názov projektu
Plavecký výcvik mentálne postihnutého
dieťaťa a detský divadelný tábor
Znevýhodnené skupiny - Rodina s 3 a viac
deťmi (deti do 18 rokov)

Suma
700,00 EUR
400,00 EUR

Stručný popis
Branislav Reťkovský - podporou umožnil absolvovať svojim dcéram tenisový kurz, detský divadelný
tábor, či plavecký výcvik.
Dana Heglasová - použila podporu na voľnočasové a športové aktivity svojich 4 detí, na florbalový,
bedmintonový, plavecký, futbalový, tanečný krúžok a zabezpečila im aj pomôcky do školy.
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Darina Dlábiková

Rodina s 3 a viac deťmi - úhrada
príspevkov na mimoškolské jazykové
vzdelávanie prípadne umeleckú školu

František Šabler

Pomoc pri kúpe invalidných vozíkov

Gabriela Danková
Ján Matušovský

Detský folklórny súbor LIESKA
Podpora tennisového krúžku

140,00 EUR
200,00 EUR

Ján Melicher

300,00 EUR

Jozef Farkaš

Zamestnanecký program
Príspevok na rekondičný pobyt a
mimoškolské vzdelávacie aktivity - rodina
s tromi deťmi do 18 rokov
Podpora v oblasti komunikácie a
voľnočasových aktivít

Juraj Madoš
Juraj Papcun

Podpora športových aktivít detí
Denné tábory detí počas letných prázdnin

300,00 EUR
300,00 EUR

Juraj Urík

Nadácia EPH

300,00 EUR

Karol Martinec

Anglictina pre Adama

500,00 EUR

Ladislav Parchovianský
Ľubomír Greif

Príspevok na detský letný tábor
Rodina s dieťaťom fyzickým či mentálnym
postihnutím

Ľubomír Kozáček

Športové pomôcky,tábor

300,00 EUR

Ľudmila Podpleská
Marek Szakács

Zdravé nohy
Prímestský tábor

500,00 EUR
300,00 EUR

Marián Drinka

Natálka

250,00 EUR

Mário Zuzic

Podpora voľnočasovej aktivity

400,00 EUR

3

300,00 EUR

4
5
6
7
8
Jozef Dlábik
9
10
11
12

1 000,00 EUR

300,00 EUR
700,00 EUR

13

14
15
16

1 000,00 EUR
300,00 EUR

17
18
19
20

Darina Dlábiková - uhradila poplatky za jazykové vzdelávanie anglického a nemeckého jazyka pre svoje
3 deti.
František Šabler - S prispením Nadácie EPH došlo ku kúpe mechanického invalidného vozíka pre moje
telesne postihnuté dieťa. Kúpou vozíka sa zvýšil komfort sedenia vo vozíku, s ktorým môže chodiť aj na
kultúrno – spoločenské akcie, koncerty i do kina.
Pani Gabriela Danková použila príspevok na úhradu členských poplatkov za tanečný kurz v Súkromnej
umeleckej škole pre svoje dcéry.
Ján Maťušovský - podpora bola použitá na športové pomôcky a tenisové tréningy.
Ján Melicher použil príspevok na voľnočasové aktivity pre deti, ktoré počas letných prázdnin zobral na
viacero výletov, atrakcii a podujatí.
Jozef Dlábik - Pre najstaršiu dcéru sme zabezpečili individuálny kurz anglického jazyka, nakoľko
vzhľadom na školský rozvrh nemohla chodiť so skupinou do jazykovej školy.
Jozef Farkaš - cieľom bolo zlepšiť a zdokonaliť komunikáciu syna trpiaceho autizmom prostredníctvom
zakúpenia nového počítača so softvérom, ktorý by rozvíjal jeho zručnosti.
Juraj Madoš - použil prostriedky na úhradu členských poplatkov pre svoje deti na kurzy bojových
umení, futbalový krúžok a vstup do športového centra.
Juraj Papcun zabezpečil svojim deťom letný denný tábor Kreativ a tenisové tréningy.
Juraj Urík - príspevok sme použili na úhradu letného rekreačného pobytu 3 detí na termálnom
kúpalisku Vadaš v Štúrove.
Karol Martinec - Zámerom bolo umožniť nášmu dospelému synovi s mentálnym postihnutím vzdelávať
sa v angličtine. Cieľom bolo nielen pochopiť texty piesní, ktoré si neustále pospevuje, ale hlavne naučiť
sa jazyk a vedieť sa dohovoriť na medzinárodných táboroch pre ľudí s Williamsovým syndrómom,
ktorých sa Adam zúčastňuje.
Ladislav Parchovianský - Cieľom projektu bolo umožniť a uľahčiť našim deťom postihnutým diabetom,
stretávať sa so zdravými rovesníkmi a absolvovať detské letné tábory , či už so zdravými deťmi alebo aj
s deťmi s rovnakou diagnózou a rovnako im zabezpečiť potrebné školské pomôcky.
Ľubomír Greif použil príspevok na úhradu poplatkov za tanečné a plavecké kurzy pre svoje deti.
Ľubomír Kozáček - príspevok sme použili na nákup rôznych športových pomôcok pre pohybový rozvoj
našich detí, ako napr. futbalovú loptu, korčule s chráničmi či kolobežku.
Ľudmila Podpleská - Cieľom tohto projektu bolo podporiť zdravie môjho dieťaťa a zvýšiť pohyblivosť
chodidiel. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za lekársku kontrolu v zahraničí,
ktorú by sme museli uhradiť z vlastných finančných zdrojov a na úhradu poplatkov za plavecké kurzy, či
zdravotnícke pomôcky.
Marek Szakács použil príspevok na úhradu poplatkov za denný a letný tábor.
Marián Drinka zabezpečil prostredníctvom príspevku úpravu terénu, zakúpenie a inštaláciu trampolíny
pre svoje deti.
Mário Zuzic - prostriedky boli použité na úhradu futbalovej školy, letného futbalového tábora a
športovej výbavy pre synov.
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21
22

Martin Znamenáček
Matej Benko

Žiadosť o podporu viacdetnej rodiny a
zároveň rodiny s dieťaťom s mentálnym
znevýhodnením.
Postihnute dieta

1 000,00 EUR
500,00 EUR

23
Michal Briatka

Miloš Daniš

Gumkáči a Bublinky
Zvládnutie synovej dyslexie, dysgrafie a
dysortografie prostredníctvom
vzdelávacieho programu v študijnom
centre BASIC
Vreštiak Milan
Podpora vzdelávania pre dieťa s
autizmom

Peter Demeč

Diaľkový monitoring hladiny cukru u
diabetického dieťaťa

24
25
26

Milan Števka
Milan Vreštiak

27

28

500,00 EUR
300,00 EUR
500,00 EUR

500,00 EUR

Radoslav Janurík

Finančná podpora na nákup zdravotných
pomôcok pre nášho syna
Žiadosť o zamestnanecký programu pod
záštitou Nadácie EPH

Radoslav Šimčisko

Rodina s 3 a viac deťmi (deti do 18 rokov)

300,00 EUR

Rastislav Zeleňák

300,00 EUR

Roland Kňažko

Letný tábor a športové aktivity
Rodina s 3 a viac deťmi - Šťastné a zdravé
deti - šťastní rodičia
Podpora znevýhodnených rodín so ZŤP
dieťaťom.

Rudolf Hirner

Plavecký kurz

100,00 EUR

Rudolf Steiniger
Stanislav Kurek

Kvalitné vzdelávanie
Podpora mojích detí...

500,00 EUR
300,00 EUR

Peter Holubek
29

300,00 EUR

500,00 EUR
300,00 EUR

30

31
32
33
34

Richard Gracias

400,00 EUR
500,00 EUR

35
36

Martin Znamenáček - Boli realizované mimoškolské voľnočasové aktivity detí typu: - detský pobytový
tábor,- futbalový kemp,- školné ZUŠ,- poplatok za športový klub,- poplatok za kurz korčulovania,nákup relaxačnej pomôcky pre syna trpiaceho autizmom,- poplatok za aktivity plávanie a arteterapia
pre syna trpiaceho autizmom
Matej Benko zabezpečil lieky a antikoagulačnú liečbu pre ťažko postihnuté dieťa.
Michal Briatka - z príspevku sme zabezpečili tréningy, ktoré sa skladajú z prvkov viacerých športov:
GYMNASTIKA, ATLETIKA, LOPTOVÉ a POHYBOVÉ HRY + prípravné cvičenia pre KIN BALL, KARATE/JUDO,
TENIS, FLORBAL, FUTBAL a ďalšie kurzy, ktoré sa realizovali v rámci škôlky, ktorú navštevujú synovia.

Podpora syna pána Milana Števku - Cieľom projektu je zvládnutie synovej dyslexie, dysgrafie a
dysortografie prostredníctvom vzdelávacieho programu v študijnom centre BASIC.
Milan Vreštiak uhradil z poplatku nevyhnutné školské poplatky a pomôcky pre svoje 3 deti.
Miloš Daniš - Cieľom projektu bola pomoc pri vzdelávaní dieťaťa s autizmom v súkromnej ZŠ pre deti s
autizmom v Bánovej spolu s pokrytím výdavkov na odľahčovaciu službu v DSS Bánová.
Peter Demeč - Zámerom bolo zabezpečiť pre naše dieťa s diabetom 1. typu, plnohodnotné detstvo –
čo najviac byť v kolektíve rovesníkov a vykonávať aktivity, ktoré bežne robia všetky ostatné deti, ktoré
týmto ochorením netrpia a to nákupom 10ks senzorov na diaľkový monitoring glykémie, čím malo
dieťa počas 10 týždňov možnosť bez obáv sa venovať akýmkoľvek aktivitám.
Peter Holubek - Cieľom bol nákup senzorov pre kontinuálny monitoring glykémie. Z príspevku sme mali
možnosť zakúpiť 10ks senzorov Enlite od firmy Medtronic. Takto sme nemuseli tak často merať
glykemiu z krvi z prstov. 10ks senzorov nám vystačilo na cca 100dní, tieto senzory pre pacientov
aplikujúcich si inzulín injekčne, poisťovne nehradia.
Radoslav Janurík - príspevok bol použitý na úhradu futbalového kempu a iných športových aktivít detí.
Radoslav Šimčisko - Na základe tohto projektu boli zakúpené základne maliarske potreby pre dcéru
Natálku, ktorá zrealizovala dva obrazy technikou nanášania akrilovej farby špachtľou na plátno. Marek
sa zúčastnil v mesiaci júl 2017 letného tábora v Leviciach, na ktorom sa zdokonalil v plávaní a úplne
odbúral strach z vody. Jakubkovi zase projekt napomohol pri rozhodovaní či má pokračovať v
pravidelnom navštevovaní posilňovne a to tým že si zakúpil permanentku na celé obdobie tohto
školského roka
Rastislav Zeleňák - z príspevku boli uhradené: plavecký výcvik, výtvarné a športové potreby,
korčuliarsky výcvik, či pobyt v centre zdravia a zároveň aj letný tábor.
Richard Gracias - z príspevku sme uhradili náklady na školské a športové potreby, rovnako sa podarilo
zabezpečiť aj úhradu členského do karate klubu pre naše deti.
Roland Kňažko - z príspevku sme zabezpečili zdravotnícky materiál a potreby pre syna s Downovým
syndrómom.
Rudolf Hirner - z príspevku sme deťom zadovážili počítač, ktorý potrebovali na plnenie školských úloh a
projektov.
Rudolf Steiniger - cieľom bolo zakúpenie vzdelávacej pomôcky, notebook a jeho príslušenstva
(tlačiareň, skener) a financovanie nevyhnutných nákladov spojených s prevádzkou zariadení a
pripojením na internet.
Stanislav Kurek - príspevok sme použili na úhradu nevyhnutných školských poplatkov a pomôcok.
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37
Svetozár Moyzes

Plávanie pre trojčlennú súrodeneckú
skupinu

300,00 EUR
15 590,00 EUR

Projekt „plávanie pre trojčlennú súrodeneckú skupinu“ Ing. Svetozára Moyzesa naplnil svoj cieľ,
ktorým bola zdravotná prevencia a upevnenie súrodeneckých väzieb. Všetky 3 deti začali navštevovať
plavecké kurzy. Alan (12) a Dominik (9) v Plaveckej škole Fliper. Chlapci nadobudli pozitívny športový
návyk a naplnili svoj voľný čas zmysluplnou, zdraviu prospešnou aktivitou. Príspevok Nadácie EPH
pomohol rodine nielen zabezpečiť deťom plávanie, ale aj obohatiť ich rodinný život o spoločné zážitky,
ktoré dopomohli k vytvoreniu príjemnej atmosféry, a tým aj skvalitneniu rodinného zázemia.

Podporené projekty

Výročná správa 2017

Na prírodno
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Bratislavské regionálne ochranárske
združenie

2

Academia Istropolitana Nova/AINova ESchool4S pre slovenských učiteľov

3 000,00 EUR

3

Saola - ochrana prírody

Keď sa zotmie...

4 000,00 EUR

4

T4 - občianske združenie

Lesný skanzen Tisovec ožíva

2 320,00 EUR

Bezpečný let nad Dunajom

Suma

4 000,00 EUR

Stručný popis
Cieľom predkladaného projektu je inštalácia zviditeľňovacích prvkov na elektrické vedenia križujúce
rieku Dunaj. Elektrické vedenia predstavujú bariéru vo voľnej migrácii vtákov nad riekou. Ročne tak
nad Dunajom uhynú tisíce vtákov, ktoré využívajú Dunaj ako hlavný orientačný bod pri svojej
migrácii. Prostredníctvom inštalácie takýchto označovačov, zviditeľníme elektrické vedenie nad
týmto dôležitým koridorom a významne znížime úmrtnosť chránených druhov vtákov letiacich ponad
rieku Dunaj.
Hlavným zámerom projektu bolo prispôsobiť on-line vyučovacie moduly dostupné na platforme
Moodle potrebám učiteľov na slovenských školách. Moduly pôvodne vznikli ako výstup európskeho
projektu ESchool4s a boli v angličtine. Po preklade výučbových materiálov do slovenského jazyka, ich
však bolo treba aj "lokalizovať", teda prispôsobiť slovenským reáliám, doplniť slovenskými príkladmi
a zdrojmi. Základné aktivity projektu sa uskutočnili - lokalizácia 6 modulov kurzu, preklad manuálu
pre učiteľov, informovanie o problematike udržateľnosti, ako aj zasadnutie pracovnej skupiny pre
globálne vzdelávanie. Téma vzdelávania k udržateľnosti bude určite rezonovať aj v súvislosti so
Stratégiou adaptácie SR na negatívne dopady zmeny klímy ako aj s implementáciou Agendy 2030 pre
udržateľný rozvoj. AINova sa tejto téme a práci s učiteľmi bude venovať aj v budúcnosti.
Projekt „Keď sa zotmie“ počas štyroch mesiacov priblížil netopiere - atraktívnu, no pomerne
neznámu skupinu živočíchov širokej verejnosti. Prednášok, výroby búdok, výtvarných aktivít a akcií
pre verejnosť sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí. Za pomoci dobrovoľníkov boli zlepšené podmienky pre
netopiere na troch podzemných lokalitách a vyčistené podkrovie od netopierieho guána. Pre ľudí boli
vyznačené trasy „Netopieria cesta“, ochrana a výskum netopierov boli propagované tlačovými
správami i prostredníctvom sociálnych sietí a webu.
Najväčším prínosom pre združenie Saola (ale i pre netopiere) bola pozitívna odozva všetkých
zúčastnených. Tá je dôležitá nielen pre dobrý pocit realizátorov, ale hlavne pre bezkonfliktné riešenie
možných kolíznych situácií, ktoré môžu nastať spoločným súžitím netopierov a ľudí.
Zámerom projektu bolo dokončiť a zatraktívniť projekt dobudovania „Lesného skanzenu Tisovec“.
Podarilo sa zmobilizovať mnohých dobrovoľníkov a v rámci plánovaných aktivít zatraktívniť toto
príjemné prostredie. V rámci plánu aktivít sa realizovalo: maľovanie kvetov podľa Ferdinanda
Coburga na existujúci drevený altán žiakmi ZUŠ v Tisovci; dokončovanie chodníkov navážaním
drobného štrku v dvoch vrstvách na pripravený podklad; výroba zvieratiek z poskytnutého
prírodného materiálu a drevených guľatín, realizovali študenti SOŠ a EGT. Žiaci 6.ročníka ZŠ prišli
svojou kreativitou vyzdobiť areál svojimi vlastnými nápadmi- chlapci vyrábali drevenú búdku a
krmítka, dokončovali akupresúrny chodník, dievčatá vypĺňali hmyzie domčeky a hlavne najväčším
úspechom bola výroba vlastných zvieratiek z poskytnutého materiálu. Žiaci ZŠ vysadili budúci les,
ktorý bude v budúcnosti tvoriť prirodzenú súčasť skanzenu. Všetky dreviny označili drevenými
pomenovacími tabuľkami. V rámci plánovaného rozpočtu členovia T4 Tisovec taktiež realizovali
výrobu 3 ks drevorezby (žaba, slimák, ryba), ktoré je možné zároveň využiť aj na posedenie; výrobu
panela "poskladaj si obrázok" a hlavolamu "uhádni druh dreviny", na ktorej sa osobne podieľali
členky T4 a dobrovoľníci z radu dôchodcov, nákup upomienkových predmetov (magnetka s
novovytvoreným logom skanzenu) v chránenom pracovisku. Lesný skanzen Tisovec je hotový a čaká
na svojich prvých návštevníkov.
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5

Dedinská únia heľpianskych
aktivivistov o.z.

My vieme, kde žijeme

2 500,00 EUR

6

Ochranárske a kultúrne združenie
Poiplia - Ipeľská únia

Obnova turisticko-náučného chodníka
Ramsarskou loklaitou Poiplie

5 970,00 EUR

7

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Oddychová zóna „Za dziaka“

3 247,00 EUR

8

Mesto Krupina

Ochrana prírodného prostredia v lokalite
Bebrava

4 000,00 EUR

Deti a mladí ľudia zastúpení najmä žiakmi základnej školy v Heľpe sa pravidelne stretávali v
pracovných skupinách, ktoré mali za úlohu pozorovať, spracovávať a zaznamenávať živočíšne a
rastlinné druhy živej a neživej prírody v katastri obce Heľpa, v jej vybratých lokalitách a časových
obdobiach. Skúmali biodiverzitu na lúkach, na poliach, v lese, vo vodnom prostredí (potok, stojaca
voda), v školskej EKO triede s plánovane usporiadanými rastlinami.
Stretnutia sa pripravovali a realizovali pútavou a zábavnou formou, deti sa naučili pracovať v tímoch
a veľmi radi plnili zadané úlohy. Všetky získané poznatky si samostatne zdokumentovali a pripravili
na verejné prezentácie. Vďaka výsledkom z projektu sú v škole umiestnené panely, na ktorých je
zdokumentovaná celá práca, ktorá je veľkou pomôckou na vyučovací proces aj pre tých, ktorí sa
projektu nezúčastnili. Poznatky sú zachytené v elektronickej podobe a budú slúžiť ako metodický
materiál vo vyučovacom procese.
V strednej časti Poiplia, medzi mestom Šahy a obcou Ipeľské Predmostie vedie turisticko-náučný
chodník Ramsarskou lokalitou Poiplie. Jeho celková dĺžka je 13,5 km, a spája 7 maloplošných území,
ktoré sú chránené alebo navrhované na ochranu. Jedným z nich je Prírodná rezervácia Ryžovisko. Na
chodníku okolo rezervácie sa nachádzal altánok na pozorovanie vtákov a 2 drevené mostíky
umožňujúce dostupnosť územia pre návštevníkov v poškodenom stave. Cieľom projektu bolo
zlepšenie dostupnosti chránených území a prispievať k rozvoji infraštrukturálneho pozadia
environmentálnej výchovy a prijímania návštevníkov prostredníctvom obnovy altánku a mostíkov.
Aktivity, ktoré prebehli v rámci projektu, zahŕňali obnovu obvodových stien, oporných stĺpov a
strechy altánku, a vybudovanie 2 nových mostov namiesto poškodených. Pokrývačské práce, oprava
altánku a vybudovanie mostov bola vykonaná na to špecializovanou firmou za pomoci našich 2
dobrovoľníkov. Vďaka realizovaným opravám sa stala rezervácia lepšie dostupná pre návštevníkov a
odborníkov.
Projekt nadväzoval na zrealizovanú I. etapu dobrovoľníckych brigád klientov domova na polceste Dpartner v obci Klenov pri vytváraní Oddychovej zóny „Za Dziaka“. II. etapa projektových pracovných
turnusov začala v júli položením mostíka cez vybudované jazierko. V auguste do jazierka dobrovoľníci
vpustili okrasné ryby a vysadili vodné rastliny. V septembri sa na pracovnom turnuse inštalovalo
zábradlie z druhej strany jazierka, vysadili sa ďalšie vodné rastliny, vybudoval sa kamenný obklad
brehu jazierka a začala sa výstavba studničky s posedom a ohniskom. V októbri sa osadil posed,
dokončila studnička so strieškou, vybudovalo sa ohnisko a osadil sa nosný kmeň pre info tabuľu so
strieškou. V novembri sa vysadila brezová alej a vybudovali sa štrkové chodníky k studničke, posedu
a jazierku. V decembri sa pripravili texty a inštalovali 3 tabule: názov studničky, „zákazy“ pre jazierko
a informácie o oddychovej zóne.
Mesto Krupina spoločne s dobrovoľníkmi (rybári, mládež) pri Vodnej nádrži Bebrava (kataster
Krupina) vybudovali chodník, nakoľko sa v dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov pozemkov zamedzil
prístup k vodnej nádrži. Dobrovoľníci vyčistili danú lokalitu od odpadu, náletový drevín a posunuli
plot po dohode s majiteľom pozemku, aby bolo možné chodník rozšíriť. Následne bolo potrebné
vykopať stĺpy z pôvodného plotu a vyrovnať chodník. Dobrovoľníci pomáhali pri vyčistení miesta, kde
bude umiestnení mostík, taktiež pomáhali pri vykopávaní základov pre mostík. Dodávateľ zabezpečil
ukotvenie, zhotovenie a dodanie mostíka a taktiež zabezpečoval práce, ktoré boli potrebné vykonať
za pomoci strojov – pri budovaní chodníka a stavbe mostíka. Vďaka príspevku Nadácie EPH sa
docielilo: vyčistenie terénu a úprava terénu, vybudovanie chodníka a mostíka, skrášlenie lokality
(odstránenie odpadu a náletových drevín), spojenie skupiny ľudí pri dobrovoľníckej činnosti,
spoznávanie a ochrana prírodného prostredia a nadväzovanie nových priateľstiev.

Podporené projekty

Výročná správa 2017

9

Hroneko

Prebuďme v ľuďoch zodpovednosť a
potlačme ľahostajnosť k okolitému
prostrediu

2 500,00 EUR

10

Združenie turizmu Banská Štiavnica

Prezliekacie kabínky na Štiavnických
tajchoch

2 500,00 EUR

11

Občianske združenie Fauna Carpatica Raj korytnačiek je ohrozený

12

Obec Mostová

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v
obci Mostová

6 000,00 EUR

13

Združenie právníckych osôb
Geoapark Novohrad-Nógrád

Rekonštrukcia náučných chodníkov
Šomoška a Mačacia

5 000,00 EUR

3 500,00 EUR

V rámci projektu sa podarilo inovatívnou formou poukázať na aktuálne problémy znečisťovania
jednotlivých zložiek životného prostredia v okolí rieky Hron v katastri obce Nový Tekov a jej blízkom
okolí. Vytvorený eko-film upriamuje pozornosť na možné príčiny a dôsledky znečisťovania okolitej
prírody a krajiny v regióne a navrhuje riešenia na zlepšenie stavu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Prezentácia krátkeho eko-filmu prebehla počas odbornej prednášky v priestoroch
Kultúrneho domu v Novom Tekove. Film je dostupný na internete a sociálnej sieti, kde prebehla aj
reklamná kampaň so zámerom povzbudiť ľudí k zodpovednejšiemu správaniu k okolitému prostrediu
v každodennom živote.
Projekt budovania prezliekacích kabínok na Štiavnických tajchoch sa podarilo s drobnými zmenami
zrealizovať. Už na začiatku kúpacej sezóny stihli pracovníci združenia umiestniť prvú dvojicu
prezliekacích kabínok na Belianskom tajchu a prakticky hneď sa začali používať. Po prieskume
verejnej mienky prehodnotili svoj pôvodný zámer umiestniť ďalšie dve kabínky na Kolpašskom tajchu
a začali vybavovať povolenia na tajch Klinger, ktorý je v bezprostrednej blízkosti centra Banskej
Štiavnice. Grafický návrh, zakúpenie materiálu, zhotovenie kabínok a informačných tabúľ a ich
osadenie prebehli za výhradnej finančnej podpory Nadácie EPH.
OZ Fauna Carpatica sa zameralo na sledovanie priebehu kladenia vajec korytnačiek močiarnych a na
ochranu ich znášok predovšetkým na lokalite Tajba. Okrem tejto lokality monitorovali aj ďalšie
známe (Poľany), či potencionálne lokality výskytu korytnačiek v historicky známom areáli druhu.
Podarilo sa im zabezpečiť sedem znášok, čo v prípade úspešného vývoja povedie k vyliahnutiu viac
ako 80 mláďat. Bol vyčistený jeden návštevnícky chodník v blízkosti NPR Tajba, z ktorého je možné
pozorovať hladinu a slúži aj ako vhodné miesto pre zameriavanie označených korytnačiek.
Uskutočnili celkom päť prednášok pre žiakov základných škôl v obciach Buzica a Streda nad
Bodrogom, ktoré boli spojené s tvorivými dielňami a vzdelávacími aktivitami. Zakúpili päť
telemetrických zariadení a vyhotovili 3 smerové telemetrické antény; vysielačky inštalovali na 2
samice a 3 samcov korytnačky močiarnej. Vďaka tomu mohli sledovať pohybovú aktivitu týchto
jedincov a získať tak cenné informácie o ich aktivite. Tieto zariadenia majú až trojročnú životnosť, čo
umožní ich dlhodobé sledovanie. Tieto informácie budú potrebné pre realizáciu ďalších
ochranárskych opatrení. V rámci projektu boli vytvorené 2 informačné tabule, ktoré budú
umiestnené v Strede nad Bodrogom pri miestnych školách a 2 rolovacie bannery, ktoré je možné
umiestňovať podľa potreby na rôznych miestach. V súčasnosti je jeden umiestnený na pôde
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a jeden v kultúrnom stredisku v Strede nad Bodrogom.
Obec Mostová s 1630 obyvateľmi sa nachádza vo vzdialenosti 5 km južne od sídla okresného mesta
Galanta. Cez obec vedie cesta č. II/507 v celkovej dĺžke cca. 2,4 km, ktorou denne prechádza viac ako
8000 vozidiel. Najnebezpečnejšie miesto v obci je okolie rímskokatolíckeho kostola, kde je existujúci
chodník z betónových kociek v dezolátnom stave. Pre deti a staršie osoby je takmer nepriechodný.
Taktiež za kostolom je chodník, ktorý vzhľadom na jeho stav je takmer nevyužiteľný. Prebehla
rekonštrukcia existujúcich chodníkov – šírka 1,2 m, rekonštrukcia existujúcich stojanov na bicykle,
rekonštrukcia existujúcich lavičiek a odpadových košov. Vybudovaním, rekonštrukciou chodníkov sa
zlepšila dopravno-bezpečnostná situácia v obci, najmä z pohľadu chodcov a cyklistov. Chodník
bezpečne využívajú deti na dochádzku do školy, osoby navštevujúce miestny kostol, obyvatelia, ktorí
bezpečne využívajú chodník k autobusovej zastávke.
Projekt bol zameraný predovšetkým na realizáciu opravy mostíkov, rozšírenie možností a pohodlia
vstupného areálu a výmena informačných tabúľ. Práce prebiehali v období august - november 2017.
Zo strany majiteľa a správcu lokality Obce Šiatorská Bukovinka dostalo združenie plnú podporu.
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14

Miroslav Habr - Včeloz

Revitalizácia a modernizácia areálu na
oddych a vzdelávanie

4 000,00 EUR

15

Naturaqua občianske združenie

Revitalizácia mŕtveho ramena váhu

5 500,00 EUR

16

Obec Košeca

Revitalizácia verejného parku v Košeci –
detské ihrisko

3 000,00 EUR

17

Nadácia Cvernovka

Verejné ihrisko a oddychová zóna v
Kreatívnom Centre

2 000,00 EUR

18

ZŠ J.A.Komenského v Revúcej

Vidím, cítim, dotýkam sa, počujem zážitkové vyučovanie v praxi

2 500,00 EUR

Väčšina fyzických prác, ako oprava mostíkov, zábradlí, vyčistenie chodníkov atď. boli realizované už v
septembri a začiatkom októbra. Ocenili to hlavne turisti, ktorí v tomto období navštívili lokalitu.
Informačné tabule skontrolovali zamestnanci združenia aj v spolupráci s CHKO Cerová vrchovina. V
textovej časti tabúľ boli upravené predovšetkým preklady v jazyku maďarskom. Grafickú prípravu a
tlač informačných realizovali v spolupráci s firmou, s ktorou už roky spolupracujú. Tabule dostali
špeciálnu ochrannú fóliu, ktorá výrazne predĺži ich životnosť.
OZ Včeloz si dalo za cieľ zveľadiť včelársky areál v Drahovciach, aby bolo možné jeho bezpečné
využívanie pri verejných podujatiach. Zároveň bolo potrebné docieliť aj zvýšenie atraktivity a
využiteľnosti areálu. Pre úplné dotvorenie konceptu revitalizácie priestoru prebehla výsadba novej
vegetácie a v závere zazimovanie rastlín. Financie boli použité na stavebné úpravy, opravné práce,
nákup materiálu, dovoz materiálu a ďalšie náklady spojené s úpravou areálu a výsadbou vegetácie.
Projekt je zameraný na revitalizáciu časti mŕtveho ramena Váhu v Žihárci a vytvorenie oddychovej
zóny pre obyvateľstvo. Realizáciou projektu sa prinavráti život do zanedbaného mŕtveho ramena
Váhu a na jeho nábrežie, čím sa zároveň spríjemní vzhľad okolitej prírody a skvalitnia životné
podmienky v jednej z obytných lokalít obce. Nadácia EPH prispela na terénne a výkopové práce a
zarybnenie ramena sumou 5500 €.
Vďaka realizácii projektu sa v centrálnom verejnom priestranstve obce Košeca – v parku –
vybudovalo nové detské ihrisko prírodného charakteru. Ihrisko pozostáva z 2 ks väčších hracích
prvkov vyrobených z agátového dreva a je určené pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Súčasťou týchto
hracích prvkov sú lezecké steny, lanové siete, rebriny a rebrík a šmýkačka dlhá viac ako 3 m.
Dopadové plochy zaberajú plochu okolo 60 m2 a sú vytvorené z 30 cm hrubej vrstvy dunajského
štrku frakcie 4-8 mm. Park sa stal pre verejnosť a najmä pre deti a ich rodičov atraktívnejší. Do centra
obce to prinieslo oživenie a deťom nový a dostupnejší priestor pre hry, relax, zábavu a pohyb na
čerstvom vzduchu. Prírodné detské ihrisko ako súčasť verejnej zelene parku prispeje ku kladnejšiemu
vzťahu detí a verejnosti k životnému prostrediu.
Primárnym cieľom projektu verejného ihriska bolo vytvoriť playground a oddychovú zónu pre deti a
ich rodičov v Kreatívnom Centre. Ďalším cieľom je pre deti vytvoriť vlastné zeleninové či okrasné
záhony, o ktoré sa budú sami starať. Tento koncept prepojenia detí a záhrady je svetovo aplikovaný v
mnohých metropolách a pozitívne vplýva na vzťah detí voči prírode a životnému prostrediu. Samotný
projekt bol realizovaný úspešne, a to osadenie mobiliáru, vrátane šmykľavky s hojdačkami,
pieskoviska, detského domčeku či záhonov. Predpokladá sa, že do konca novembra by mali doviesť aj
betónové skruže slúžiace ako tunely na hranie. V ďalšej etape plánujú dobrovoľníci z Kreatívneho
Centra doplniť mobiliár o lavičky, hrantíky či vybudovať náučný chodník.
Projekt bol zameraný na vytvorenie priestoru na školskom dvore, ktorý bude slúžiť na vyučovanie
mimo klasických tried. Podarilo sa vybudovať prírodnú učebňu s učebnými prvkami, ktoré podporujú
proces výučby, ale aj podnecujú tvorivosť a hravosť a budú využívané na vyučovanie bežných
školských predmetov - prírodovedy, biológie, hudobnej výchovy, matematiky a ďalších. Súčasťou
aktivít bolo vybudovanie nasledovných učebných prvkov: pocitový chodník, náučný minichodníček s
eko- tabuľami so zvieracími stopami, so zvieracími rodinkami, tripexeso, bylinková špirála,
outdoorové hudobné nástroje- dendrofón na určovanie druhov drevín, xylofón a geologický
chodníček na poznávanie minerálov a hornín v praxi. Tieto učebné prvky sú využívané na rôznych
vyučovacích hodinách, prevažne na 1. stupni základnej školy deťmi vo veku 6 - 11 rokov. Z vlastných
zdrojov škola vytvorila malú prírodnú učebňu- prístrešok a a z grantu zakúpila exteriérové výučbové
prvky.
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Obec Brusno

Vybudovanie oddychovej zóny pre
seniorov, deti a mládež

Zámerom projektu bolo skvalitnenie životného prostredia v obci Brusno vytvorením podmienok pre
športové aktivity a detské aktivity. S prácami sa začalo v júli prípravou územia na výsadbu zelene,
ozdobných kríkov, stromov. Po príprave územia nasledovala realizácia prác osadenie lavičiek,
4 800,00 EUR
športových strojov pre externé cvičenie, detského kolotoču, drevených altánkov pre oddych. V
poslednej fáze bol terén zrovnaný zemou a vysadená parková tráva. Za financie od Nadácie EPH boli
nakúpené herné prvky, lavičky, trvalky a dreviny.
70 337,00 EUR

Podporené projekty

Výročná správa 2017

Partnerské projekty
P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

Suma

1

Rád OPFM

Oprava veže kostola Františkánov v
Bratislave

2

OZ Nádej pre človeka NA/CO

Medzinárodné Majstrovské spevácke
kurzy Petra Dvorského - Piešťany
2017

1 000,00 EUR

3

Rímskokatolícka farnosť
Uľanka

Reštaurovanie organa v Španej
doline

3 400,00 EUR

4

15 000,00 EUR

10 000,00 EUR
Asociácia súčasného divadla

22. ROČNÍK DIVADELNÝCH OCENENÍ
SEZÓNY DOSKY 2017

5

OZ FOTOFO

Mesiac fotografie 2017

6

Asociácia Divadelná Nitra

#fundamentals – prezentácia
slovenských a zahraničných divadiel
na Medzinárodnom festivale
Divadelná Nitra 2017

8 000,00 EUR

7

Divadelníé združenie GUnaGU

DVE HRY

5 000,00 EUR

8

LEUSTACH

Zachovanie kultúrnej pamiatky Hrad
Hrušov

4 500,00 EUR

15 000,00 EUR

Stručný popis
Predmetom projektu je prvá etapa rekonštrukcie neogotickej kamennej veže kostola Zvestovania Panne Márii v
Bratislave, zapísaná v ÚZPF pod č. 24/2, bohato zdobenej stavby, ktorá patrí medzi dominanty hlavného mesta.
Nakoľko poškodenia kamenných ozdobných častí ich zvetrávaním a následným opadávaním znehodnocujú
pamiatku, v roku 2016 bola vykonaná obhliadka objektu, v rámci ktorej pracovník Krajského pamiatkového
úradu vyhodnotil stav veže ako havarijný. Cieľom prvej etapy je zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu kamenných
prvkov, zabezpečenie uvoľnených častí a doplnenie chýbajúcich prvkov.
Uvedené sympózium sa bude konať v areáli Okšov mlyn v termíne 5. - 25.7.2017. Stretnú sa tu mladí operní
speváci a pod odborným dohľadom sa naučia narábať s hlasom po stránke medicínskej a profesionálnointerpretačnej. Záver každého dňa končí prezentačným koncertom. Po absolvovaní kurzu obdržia absolventi
certifikát z rúk Petra Dvorského.
Predmetom zámeru je oprava a reštaurovanie vzácneho organa z dielne majstra Martina Podkonického v
kostole Premenia Pána v Španej doline. Predpokladaná suma na obnovu a celkové reštaurovanie vzácneho
organa na Španej Doline je predpokladaná na 30 000€.
Divadelné ocenenia sezóny DOSKY sa od založenia v roku 1996 stali najznámejšou cenou odovzdávanou na
Slovensku v oblasti divadla. Z podujatia bude odvysielaný priamy prenos na Dvojke RTVS. Ceny môžu byť
udelené produkciám a výkonom všetkých žánrov, ktoré mali premiéru v minulej sezóne v oblasti
profesionálneho divadla na Slovensku. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov. Po odbornej
stránke spolupracuje organizátor ocenení aj so Slovenským centrom AICT/Medzinárodnej asociácie divadelných
kritikov.
Ide o 27. ročník medzinárodne uznávaného podujatia Mesiac fotografie, ktorý sa uskutočňuje v novembri v
galériách a múzeách v Bratislave. Festival je určený fotografom študentom, odbornej aj laickej verejnosti so
záujmom o fotografiu. Od roku 2007 je súčasťou Európskeho mesiaca fotografie spolu s najdôležitejšími
festivalmi.
Projekt spočíva v prezentácii 11 inscenácií zo Slovenska a zo zahraničia v hlavnom programe Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra 2017 (22.-26.9.2017). Téma festivalu #fundamentals odkazuje k základom, podstate,
hľadaniu najdôležitejších hodnôt v živote človeka a spoločnosti. Preto vybrané inscenácie zo 6 krajín obsahujú
vždy niektoré z kľúčových slov témy - #domov, #rodina, #tradícia, #pamäť, #sloboda, #právo, #mier... Súčasťou
prezentácie sú aj diskusie po predstaveniach s divákmi, formát Raňajky s...tvorcami inscenácií a kritikmi počas
festivalu, ako aj niekoľkomesačná propagácia a PR projektu. Hlavným organizátorom festivalu Divadelná Nitra je
rovnomenná asociácia – občianske združenie, festival je preto ojedinelým príkladom neštátneho
medzinárodného festivalu na Slovensku.
Do konca roku 2017 pripravujeme dve premiéry hier renomovaného slovenského dramatika Viliama Klimáčka,
ktorý v GUnaGU uvádza výlučne svoje pôvodné autorské hry. LÁSKA A TERPENTÍN Príbeh šarmantného
podvodníka (premiéra 8.11.2017) a 7 YOUTUBERI (ó božský internet) (premiéra 12/2017). GUnaGU si za 33
rokov získalo stabilnú divácku klientelu v Bratislave, ale aj na zájazdoch po Slovensku, kde vypredávame každý
mesiac 400-500 miestne sály, či na letných festivaloch. Celkom odohráme 180 predstavení za rok. Vďaka
tématickej pestrosti a aktuálnosti chceme osloviť aj dvomi novými hrami nielen mladú generáciu divákov, ale
čoraz viacej aj strednú.
Projekt obnovy kultúrnej pamiatky hradu Hrušov je zameraný na sanáciu a výskumy vybraných objektov hradu
Hrušov. Realizáciou základných výskumov a obnovou objektov chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre
návštevníkov a dobrovoľníkov a zároveň zamedziť ďalšej deštrukcii objektov hradu. V rámci projektu budú
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1

Nadácia SPP

Nadačný fond Municipality

90 200,00 EUR

2

Nadácia SPP

Nadačný fond Municipality

149 350,00 EUR

3

Veľké Kapušany

Rekonštrukcia športového ihriska a
výstavba tartanovej bežeckej dráhy

20 000,00 EUR

4

Nadácia SPP

Nadačný fond Municipality

38 200,00 EUR

5

KUK, o.z.

Detské ihrisko

6

Truc sphérique

Nová synagóga Žilina - kolaudácia

1

Slniečko pri ŠZŠI V.
Predmerského v Trenčíne

Rekonštrukcia školskej jedálne

2

Včeloz

Výchova mládeže k pozitívnemu
vzťahu k prírode

500,00 EUR

3

Rodičovské združenie pri
Strednej zdravotníckej škole v
Trnave

Záchrana života je v našich rukách regionálna súťaž v poskytovaní prvej
pomoci

300,00 EUR

1 500,00 EUR

10 000,00 EUR

5 000,00 EUR

zrealizované výskumy – archeologický, dendrchronologický, statický. Uskutočnená fotogrametria a konzervácia
nájdených artefaktov. Postavené lešenie a zabezpečená obnova chýbajúcich murív objektov.
Cieľom bolo v spolupráci s Nadáciou SPP podporiť projekty v rámci programu Municipality, ktorého účelom je je
podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch
Slovenska. Program administratívne zabezpečila Nadácia SPP.
Cieľom bolo v spolupráci s Nadáciou SPP podporiť projekty v rámci programu Municipality, ktorého účelom je je
podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch
Slovenska. Jednalo sa o projekty v II.etape. Program administratívne zabezpečila Nadácia SPP.
Športové ihrisko a antuková bežecká dráha je súčasťou športového areálu Základnej školy P.O.Hviezdoslava vo
Veľkých Kapušanoch. Postavená bola 70 rokoch a od tejto doby sa na športovom areály neuskutočnili
rekonštrukčné práce len menšie opravy. Výstavba tartanovej bežeckej dráhy namiesto bývalej antukovej
bežeckej dráhy je súčasťou rekonštrukcie športového ihriska základnej školy , ktorá bola ukončená v roku 2016.
Mesto plánuje s realizáciu rekonštrukčných prác pokračovať a v ukončiť výstavbu tartanovej bežeckej dráhy,
ktorá slúži nielen pre deti základnej školy aj pre verejnosť - obyvateľov mesta.
Cieľom bolo v spolupráci s Nadáciou SPP podporiť projekty v rámci programu Municipality, ktorého účelom je je
podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch
Slovenska. Jednalo sa o projekty v III.etape. Program administratívne zabezpečila Nadácia SPP.
Jedná sa o podporu výstavby detského ihriska pred panelovým domom v Čadci, na dofinancovanie potrebujú
minimálne 1000 EUR.
Hoci sme od mája 2017 "oficiálne" otvorení a hostíme veľké výstavy i pravidelný kultúrny program, dôležité veci
na stavbe, bez ktorých ju nie je možné skolaudovať, stále chýbajú. Kompletné zázemie - toalety pre
návštevníkov, vykurovanie, osvetlenie, bezpečnosť, interiérové vybavenie, nábytok, požiarne dvere a hasiace
prístroje, koncové zariadenia elektroinštalácie...najmä v prístavbách, kde majú svoje miesto chýbajú. Chceme to
dokončiť a naozaj oficiálne spustiť, vidíme, že tento 7-ročný boj dáva zmysel a každý deň tu máme desiatky
návštevníkov a divákov, pre ktorých to robíme. V rámci predkladaného projektu teda plánujeme - dokončiť
prístavbu zimnej modlitebne a novšej prístavby z 50-tych rokov 20. storočia, dokončiť elektroinštaláciu a
osvetlenie, dokončiť sociálne a hygienické zázemie, dokončiť a vyregulovať vykurovanie, dokončiť bezpečnosť a
protipožiarnu bezpečnosť, upraviť prístup z dvora, skolaudovať a ak by sa podarilo, tak v prístavbe vznikne aj
kancelárske zázemie pre nás, ktorí tu pracujeme a už 7 rokov nosíme všetky papiere a laptopy na chrbtoch a
pracujeme na chodbách či okolitých kaviarňach.
Poslaním našej 86 ročnej školy je vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením v estetickom a
podnetnom prostredí. Naša jedáleň má vlhké steny, staré drevené obloženie, labilné stoly a stoličky, ktoré sú z
hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Našim cieľom je v rámci edukačného procesu vniesť deti aj k základným
spoločenským i estetickým návykom stravovania, ktorého súčasťou okrem kvalitnej stravy je aj prostredie, v
ktorom sa realizuje. Je treba asanovať omietky, urobiť nové stierky, vymaľovať, zlikvidovať drevené obklady a
pod.
V tomto roku chceme pokračovať v rozvoji včelárskeho chodníka, privítať u nás školy z okolia, podporovať
včelársky krúžok mladých včelárov v Drahovciach spolupracovať a učiť sa od skúsenejších. S včelárskym krúžkom
mladých včelárov zúčastniť sa celoslovenskej súťaže mladých včelárov. V letných mesiacoch uskutočniť oblastnú
súťaž mladých a začínajúcich včelárov. Zorganizovať výstavu slovenských medov spojenú s ich ochutnávkou a
gastronomickú súťaž vo varení s medom. Zorganizovať prednášky pre začínajúcich včelárov.
Správne realizovaná základná prvá pomoc (PP) znižuje dopad nepriaznivých vplyvov na zdravie človeka.
Regionálna súťaž v poskytovaní predlekárskej PP je určená žiakom zdravotníckych škôl, umožňuje súťažiacim
prezentovať ich vedomosti a praktické zručnosti pri život zachraňujúcich úkonoch. SZŠ Trnava bola vybraná
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4

Divé maky o.z.

Administrácia štipendijného
programu divých makov

4 000,00 EUR

5

INESS

Free Market Road Show 2017

1 000,00 EUR

6

Orffova spoločnosť

20.medzinárodný letný "Kurz
stretnutia" Orff a klasická hudba

3 600,00 EUR

7

Juraj Vincúr

Meta 2

8

Občianske združenie Gymnázia
Podpora robotiky v regióne Turiec a
Viliama Paulinyho-Tótha v
šikovných študentov z Martina
Martine

4 000,00 EUR

9

Stredná odborná škola
polygrafická

Medzinárodná súťaž polygrafických
škôl PRINT STAR 2017

1 669,31 EUR

10

.týždeň – fond pre kvalitnú
žurnalistiku

Podpora vydania knižných titulov o
vede

3 300,00 EUR

700,00 EUR

Asociáciou SZŠ SR organizovaním regionálneho kola súťaže - administratívne, finančne, organizačne a odborne.
Zúčastnia sa ho súťažné družstvá z 9 zdravotníckych škôl, ktorí budú súťažiť na piatich stanovištiach
Štipendijný program Divé maky úspešne funguje od roku 2005 a je zameraný na podporu detí a mládeže zo
sociálne znevýhodnených rómskych komunít. Podpora štipendistov funguje formou finančnej podpory,
mentoringu a rozvojových aktivít ako víkendové workshopy alebo Letná akadémia. Finančná podpora detí a
mládeže je pokrývaná prostredníctvom individuálnych darcov ktorých oslovujeme počas celého roka
prostredníctvom PR kampaní a festivalu Cigánsky bašavel. Mentoring zabezpečujú vytrénovaní dobrovoľníci
Free Market Road Show je unikátny konferenčný projekt, za ktorým stojí rakúsky nezávislý think tank Austrian
Economics Center. Tohtoročná bratislavská FMRS sa uskutoční 28. apríla (piatok) v dopoludňajších hodinách a
nanajvýš aktuálna téma (Svet po Brexite a Trumpovi) ako aj prisľúbení rečníci (zo zahraničných okrem iných
napr. aj svetoznámy ekonóm Prof. Robert Murphy) sľubujú nevšedný a inšpiratívny zážitok. Lokálnym
organizátorom pre Slovensko je už 4 roky INESS, ktorý dovtedy nenápadnú konferenciu premenil na udalosť
vyhľadávanú novinármi, expertmi, podnikateľmi a dokonca aj politikmi. Minulý rok bolo na poldňovú
konferenciu zvedavých takmer 200 divákov.
Cieľom je prehlbovať a rozvíjať holistickú a elementárnu hudobnú výchovu v školách a inštitúciách zameraných
na umeleckú výchovu. Medzinárodný kurz orffovskej pedagogiky sa uskutoční v Nitre, na Slovensku, v spolupráci
s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskou Orffovou spoločnosťou.
Účastníci kurzu nadobudnú pedagogické a umelecké zručnosti, ktoré im umožnia tvorivým a celostným
spôsobom sprístupňovať deťom a mládeži klasickú hudbu v intenciách elementárnej hudobnej a tanečnej
výchovy. (Prenájom priestorov/honoráre/filmovanie)
Juraj je študent doktorandského štúdia na FIIT STU v BA, člen skupiny AdvanSD. V rámci tejto skupiny skúma
pokročilé možnosti vývoja softvéru. Venuje sa napr. nástrojom na výučbu programovania zábavnou formou vo
virtuálnej realite, ktoré sú určené pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj podporným nástrojom a
vizualizáciám určených pre prax. V súčasnosti vznikajú prototypy nových technológií ako napr. Meta 2 alebo
Microsoft HoloLens, ktoré umožňujú doposiaľ nemožné. Touto žiadosťou by som Vás chcel poprosiť o finančnú
podporu určenú na zakúpenie zariadenia Meta 2 (949 USD + clo = cca 1200 EUR)
Študenti Gymnázia V.P.T. zvíťazili v celoslovenskom kole robotickej súťaže RoboCup 2017 v kategórii On stage /
tanec robotov a nominovali sa na celosvetovú súťaž RoboCup ( júl 2017, Nagoya, Japonsko). Žiadame o finančnú
podporu pre študentov, aby mohli reprezentovať Slovensko. Škola nemá dostatočné finančné prostriedky na
uhradenie nákladov. Ide o talentovaných študentov, ktorí dlhodobo dosahujú v robotických súťažiach vynikajúce
výsledky, organizujú súťaže, vedú robotický krúžok a dlhodobo sa podieľajú na propagácii robotiky a informatiky
v regióne Turiec.
Operátor tlače - tlačiar sa stal neatraktívnym študijným odborom. Snahou školy je, podporiť vzdelávanie v tomto
študijnom odbore na medzinárodnej úrovni. Zjednotiť odborníkov na báze súťaže a odovzdávania skúseností v
rámci odboru. Polygrafická škola preto usporadúva medzinárodnú súťaž PRINT STAR 2017, ktorá sa uskutoční
22.-24.6.2017 v Bratislave. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť žiakov polygrafických škôl, ktorí sa pripravujú na
povolanie v odbore tlačiar – operátor tlače. Overiť si a porovnať na medzinárodnej úrovni vedomosti získané v
škole. Súťaž pripravili v spolupráci s odbornými garantmi, Zväzom polygrafie na Slovensku a Svazem
polygrafických podnikatelů.
Cieľom projektu je podporiť vydanie štvrtého zväzku série „veda z časopisu .týždeň“, ktorá sa venuje
popularizácii vedeckej disciplíny – teoretickej fyziky od populárneho autora, vysokoškolského pedagóga Martina
Mojžiša. Knihy Martina Mojžiša majú svoj okruh priaznivcov, pretože sú napísané zábavnou a čitateľsky
príťažlivou formou a napomáhajú tak k všeobecnému vedomostnému rozvoju populácie. Financie budú použité
na tlač 4.série kníh v náklade 3000 ks.
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Rodičovské združenie pri
Gymnáziu Janka Matúšku
Galanta

Historicko-dejepisná súťaž gymnázií
Českej a Slovenskej republiky

5 000,00 EUR

12

Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové aktivity

Európska noc výskumníkov 2017

5 500,00 EUR

13

Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku

Energetická konferencia SET

7 000,00 EUR

14

.týždeň

Noviny v stredných školách

7 500,00 EUR

15

Inštitút pre aktívne
občianstvo, o.z.

Školy, ktoré menia svet 2

1 500,00 EUR

16

Slovenská akadémia vied

Podpora aktivít pre nadaných
študentov

5 500,00 EUR

17

Samuel Trizuljak

Magisterské štúdium histórie na
Oxfordskej univerzite

2 000,00 EUR

Historicko-dejepisná súťaž sa týka histórie Československa - 1. Československej republiky, obdobia krátko po
druhej svetovej vojne, 50-tych rokov 20. storočia atď. táto medzinárodná súťaž má za sebou už 25ročníkov.
Tradičným organizátorom je Gymnázium Cheb v Českej republike. Zúčastňujú sa jej i gymnáziá zo Slovenskej
republiky. Úlohy, testy pripravuje tím odborníkov - väčšinu sú to vysokoškolskí učitelia histórie tak z Česka ako aj
zo Slovenska. Súťaž má vynikajúcu úroveň a kvalitu, o čom svedčí aj veľký záujem zo strany študentov a učiteľov.
Krajské kolá sa uskutočnili v apríli 2017 rovnako v jeden deň v Čechách aj na Slovensku. Medzinárodné finále sa
uskutoční v mesiaci november 2017.
Ide o najväčšiu akciu zameranú na popularizáciu vedy v Európe, ako aj na Slovensku (minulý rok sa jej zúčastnilo
viac ako 182 000 ľudí). Tento rok sa 29. septembra bude konať už 11. ročník. Cieľom je prezentovať to najlepšie
zo slovenského výskumu a inovácií pre širokú verejnosť, študentov a žiakov. Podujatia sa tiež každoročne
zúčastňujú čelní predstavitelia vlády SR, regiónov, miest, ako aj Európskej komisie.
V roku 2017 bude mať SET plan (Strategic energy technology plan) 10.výročie. Konferencia skúma úlohu SET
plánu ako technologického piliera energetickej politiky EÚ, vrátane jeho úspechov za posledných 10 rokov. Bude
sa zaoberať procesom implementácie systému Energetickej únie so špeciálnym zameraním sa na výskum a
inovácie. Posúdi úlohu inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti
pri vývoji a výrobe nových technológií a inteligentných energetických systémov na efektívne využívanie energie
ako aj rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie v primárnej energetickej spotrebe členských štátov EÚ. Bude
hodnotiť súčasné trendy v elektromobilite, či v bezpečnom využívaní jadrovej energie.
Podpora na zabezpečenie tlačovín na stredných školách - Týždeň
Projekt “Školy, ktoré menia svet 2” (ďalej iba “ŠKMS 2”) je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky
spoločenskovedných predmetov v ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska (predovšetkým občianskej náuky,
spoločenskovedného seminára, mediálnej výchovy, dejepisu, etickej výchovy a príbuzných predmetov). Hlavným
zámerom projektu je preto prostredníctvom neformálneho vzdelávania pedagógov dosiahnuť aktualizáciu a
skvalitnenie učebných postupov, rozvoj mäkkých a didaktických zručností pedagógov a inšpiráciu inovatívnou
metodikou, ale aj osvedčenými príkladmi dobrej praxe medzi 20 zapojenými školami. Svoj zámer budeme
napĺňať prostredníctvom série 3 dvoj- až trojdňových tréningov pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky a
mediálnej výchovy počas celého školského roka 2017/2018. Predkladaná žiadosť sa pritom týka prvého zo série
tréningov. Zapojení pedagógovia, resp. školy, dostanú k dispozícii originálnu autorskú metodiku “ŠKMS”
zostavenú tímom špičkových expertov a expertiek. Okrem vzdelávacích tréningov budú mať zapojené školy k
dispozícii (tiež nad rámec tejto žiadosti) celoročnú priebežnú metodickú, mentorskú a konzultačnú podporu
offline aj online počas celého školského roka 2017/2018.
Ide o poskytnutie finančnej podpory dvom aktivitám, Turnaju mladých fyzikov (www.tmfsr.sk, www.iypt.org) a
Olympiáde mladých vedcov (www.ijso.sk, www.ijsoweb.org). Jedná sa o súťaže pre stredoškolákov (TMF) a
základoškolákov, resp. žiakov osemročných gymnázií (IJSO). Obe súťaže majú dlhodobú tradíciu, dobré
medzinárodné výsledky, ale bojujú s nedostatkom financií. Pri TMF - Jedná sa o náklady pre ubytovanie a stravu
pre študentov (cca 120, z toho cca polovica mimo Bratislavy), lektorov, zabezpečenie sály atď + brožúrka. Pre
IJSO v decembri, sa jedná o ubytovanie na dve noci pre reprezentačný tím, strava pre nich a lektorov a nejaká
odmena lektorom, prípadne nejaké drobné náklady na materiál na pokusy. Celkové náklady pre obe akcie pre
rok 2017 sú 5500 EUR
Nasledujúci akademický rok budem študentom ročného magisterského programu v odbore moderné európske
dejiny na Oxfordskej univerzite. Štúdium je z polovice o vlastnom historickom výskume. Môj výskum sa bude
zameriavať na radikalizáciu v slovenskej politike v rokoch 1918-1939. Verím, že toto štúdium je skvelým
prostriedkom ako ďalej rozvíjať moje úsilie priblížiť, respektíve vzbudiť záujem o verejné dianie na Slovensku,
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Ján Farkaš

Zachovanie existencie
pedagogického časopisu
Vychovávateľ

19

GLOBSEC

Tatra Summit 2017

20

Techstars

Startup Weekend Žilina

21

Kolégium Antona Neuwirtha

Intenzívny rozvojový program pre
študentov vysokých škôl

22

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže

Oravské centrum mládeže 2.0

23

Asociácia pre mládež, vedu a
techniku, AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET
2017

medzi mojimi vrstovníkmi, slovenskými študentami doma i v zahraničí. Štúdium je však veľmi nákladné a preto
chcem poprosiť Nadáciu EPH o pomoc pri platení jednej z hlavných položiek za štúdium - školné
Zámerom žiadosti o finančný príspevok je snaha zachovať existenciu pedagogického časopisu Vychovávateľ,
ktorý vychádza už 65 rokov a v súčasnosti sa dostal do stavu ekonomickej núdze. Je jediným slovenským
odborným časopisom, ktorý sa zaoberá otázkami výchovy detí a mládeže v celej jej šírke. Je určený pedagógom,
5 000,00 EUR
pôsobiacim na základných a stredných školách, v školských výchovných zariadeniach, v detských domovoch, v
školských internátoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a mládež. Časopis je určený aj študentom
stredných a vysokých škôl pedagogického zamerania.
GLOBSEC TATRA SUMMIT (GTS) je prominentnou medzinárodnou platformou poskytujúcou priestor pre diskusiu
o najpálčivejších európskych, politických, ekonomických a finančných otázkach. GTS združuje viaceré pohľady a
buduje tak dôveru medzi predstaviteľmi inštitúcií EÚ, ministrami zahraničných vecí, financií a hospodárstva
členských štátov, lídrami privátneho sektora, ako aj think-tankmi a medzinárodnými organizáciami. Konferencie
20 000,00 EUR
sa zaoberá s rôznymi aktuálnymi témami ako energetický trh v Európe, digitalizácia, fiškálna politika,
podnikateľské prostredie v Európe, bezpečnostná únia alebo vzťah Veľkej Británie k EÚ po Brexite. GTS sa tak
stáva miestom výnimočných stretnutí, ktorého cieľom je dlhodobo prispievať k formovaniu budúcich
ekonomických a politických priorít EÚ.
Startup Weekend je 54 hodinové podujatie, počas ktorého skupiny tvorené z developerov, obchodných
manažérov, startupovych nadšencov, marketérov, grafických umelcov a iných, vytvorili nové nápady na nové
500,00 EUR startupové spoločnosti, vyformovali túto myšlienku, pracovali na nej, rozvinuli ju a do konca víkendu spravili
prototyp, demo či prezentáciu tejto spoločnosti. Podujatie prebieha za podpory mentorov, úspešných
podnikateľov, konzultantov, investorov, médií a známych osobností.
Program je určený pre 28 talentovaných študentov vysokých škôl, ktorí sa systematickým spôsobom vzdelávajú
v tzv. "liberal arts", trénujú svoje praktické zručnosti potrebné pre verejné vystupovanie a učia sa aj účinnej
medziľudskej komunikácii, pretože spoločne bývajú. Tento vzdelávací model je inšpirovaný osvedčenými
5 000,00 EUR modelmi z prestížnych britských univerzít. Vďaka programu sú jeho absolventi dobre pripravení zastávať líderske
pozície vo verejnom živote i motivovaní angažovať sa v spoločnosti na tých miestach, kde pracujú a žijú; zároveň
sú inšpiráciou aj pre ľudí vo svojom okolí. Prostredníctvom nich, ich práce a životných príbehov meníme vďaka
programu Slovensko v lepšiu krajinu.
Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou v Trstenej je jedinečným mládežníckym centrom. Nielenže
poskytuje priestorové zázemie pre rôzne naše vzdelávacie a voľnočasové programy pre mladých, či pre
mládežnícke skupiny z celého Slovenska. V októbri 2016 zasiahol centrum požiar, ktorý zničil veľkú časť budovy.
Preto je v súčasnosti vo fáze rozsiahlej rekonštrukcie. V rámci tohto projektu by sme chceli opraviť tú časť
10 000,00 EUR centra, ktorá má slúžiť ako zázemie, resp. "domov", pre dobrovoľníkov. Dnes máme pre nich náhradné bývanie,
ktoré však máme zabezpečené len do konca roka 2017. Z tohto dôvodu je pre nás predkladaný projektový zámer
vážnou prioritou, aby sme mohli nielen udržať prevádzku centra, ale aj stabilne zabezpečiť zázemie pre
dobrovoľníkov. V projekte plánujeme inštalovať okná, novú elektroinštaláciu a svetlá, rozvody na kúrenie, a
stavebne upraviť vnútorné priestory (priečky, omietky, ...), aby boli pripravené na užívanie.
Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov stredných
škôl a základných škôl. Účastníci prezentujú svoje výskumy na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie.
Pre účastníkov FVAT sú pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky (účastníci a víťazi vedeckých
3 000,00 EUR súťaží vo svete) a workshopy. FVAT je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je národným kolom pre
súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov-EUCYS. Možnosť zúčastniť sa na podujatiach ako je FVAT
je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a
tvorivosti. Po 8 krajských kolách postupujú na národné finále do Bratislavy víťazi jednotlivých kategórii – 120
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Asociácia samaritánov
Slovenskej republiky

Vybudovanie vzdelávacieho a
tréningového centra Asociácie
samaritánov Slovenskej republiky

1

Univerzitná nemocnica
Bratislava

Prístrojové vybavenie pre I.
gynekologicko-pôrodnícku kliniku
LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a
Metoda, Bratislava - Petržalka

2

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Trnava

Celková oprava ihriska

4 000,00 EUR

3

Asociácia samaritánov

Podpora ASSR

3 000,00 EUR

4

Slovenský fubalový zväz

Energia do ženského futbalu

5

Dobrovoľný hasičský zbor
Košeca

Vybavenie a výstroj pre hasičskú
jednotku

6

múdry pes o.z.

Majstrovstvá Slovenska detských
domovov vo futbale

7

Nadácia TV JOJ

Futbalová žatva 2017

8

Peter Minarech

BOCCIA Seville World Open 2017

9 470,00 EUR

15 000,00 EUR

20 000,00 EUR

4 988,32 EUR

4 980,00 EUR

57 651,00 EUR

1 200,00 EUR

účastníkov (+doprovod pedagógov cca 30-50 osôb), ktoré sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017 v Inchebe,
hala A0 na prízemí. FVAT je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako jedno z hlavných podujatí, a
otvára ho minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý nad podujatím má aj záštitu.
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, organizácia venujúca sa zdravotníckym a humanitárnym aktivitám
doma i v zahraničí, sociálnym a vzdelávacím aktivitám, chce skvalitniť a rozšíriť svoje aktuálne aktivity. Za týmto
účelom získala nehnuteľnosť v Plavči, okres Stará Ľubovňa, kde chce pokračovať vo svojich aktivitách.
Vybudovanie Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR jej má umožniť skvalitniť existujúcu ponuku služieb, ale
predovšetkým značne rozšíriť možnosti vzdelávacích aktivít pre záujemcov v rámci SR, ale aj zo zahraničia.
Existujúce priestory si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude prebiehať v etapách a bude realizovaná v
rámci aktuálnych finančných možností ASSR.
Poskytnutý finančný dar bude účelovo viazaný na nákup prístrojovej zdravotechniky pre I. GPK LF UK a UNB
Nemocnici Petržalka:
Projektom chceme skvalitniť hraciu plochu trávnatého futbalového ihriska v priestoroch saleziánskeho strediska
v Trnave - Kopánke, ktoré využívame pri svojej činnosti najmä pre deti a mládež, ale nevynechávame ani rodiny
a iné neformálne skupiny. Priestor ihriska využíva primárne saleziánsky futbalový klub SFC Kopánka, ktorý má
štyri družstvá od prípravky až po dorast. Na ihrisko sa prichádzajú hrať a tráviť svoj voľná čas mládežníci, deti s
rodičmi a otcovia so synmi, ktorí sa tu schádzajú najmä na spoločný nedeľný rekreačný futbal.
Cieľom je zabezpečiť očkovanie pre členov tímu Asociácie samaritánov SR. Pre zabezpečenie neustálej
pripravenosti tímu k zásahom kdekoľvek vo svete, je nevyhnutné absolvovať očkovania pre väčšinu
nebezpečných infekcií, ktorá by tím mohla ohroziť. Ďalej zabezpečiť materiálovo technické vybavenie a
renováciu učebne pre vlastný systém vzdelávania v oblasti poskytovania prvej pomoci.
Projekt je zameraný na propagáciu partnera v Slovenskom pohári žien a festival futbalu pre mladé dievčatá
do 12 rokov. Cieľom projektu je spropagovať ženský futbal, finančne odmeniť najlepšie dva kolektívy vo finále
Slovenského pohára žien a zároveň pripraviť celodenný turnaj pre najmenšie dievčatá – hráčky do 12 rokov.
Cieľom projektu je nákup (dokúpenie) vybavenia pre hasičské vozidlo TATRA 815 CAS 32 a doplnenie výstroja
pre zásahovú jednotku v zbore, ktorá je nevyhnutná pre jej zásahovú činnosť. V zozname položiek je obsiahnutá
výbava pre záchranu životov ako aj ochranu pri výkone práce.
Do futbalovej súťaže detí z detských domovov sa z celého Slovenska zapája približne 500 chlapcov a dievčat vo
veku 15 až 18 rokov.
V marci a v apríli začínajú si v jednotlivých krajoch detské domovy organizovať prípravné zápasy, ktorých cieľom
je zapojiť do projektu čo najviac detí a vybrať najlepších hráčov
reprezentáciu kraja.
V máji sa na nádherných štadiónoch Národných tréningových centrách v Poprade a v Senci odohrajú
semifinálové zápasy z ktorých 4 družstvá tzn. 4 kraje postupujú do finále. V júni sa uskutoční finále v Tatranskej
Štrbe, na ktorej výbery z jednotlivých krajov bojujú o pohár a hodnotné ceny. Finále trvá 3 dni a jeho súčasťou je
aj kultúrnospoločenský program pre všetkých účastníkov.
Program Futbalová žatva Nadácie TV JOJ je určená lokálnym futbalovým mládežníckym klubom, ktoré potrebujú
pomoc pri základnom športovom vybavení (dresy, tréningové pomôcky, športový materiál). Jedná sa o podporu
70 futbalových klubov, ktoré nie sú zaradené do projektov SFZ. Program je podporený komunikačnou kampaňou
na stránkach nadácie a televízie, TV vstupmi a na sociálnych sieťach.
Peter sa narodil 17. 07. 1993 v Trenčíne ako predčasne narodené dieťa. Keď mal 3 mesiace, lekári mu
diagnostikovali Detskú mozgovú obrnu v dôsledku očkovania, spastická kvadruparéza s prevahou na ľavej
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Modrý anjel / tím krízovej
intervencie n.o.

„Prídeme k tebe“ – Psychosociálna
podpora / krízová intervencia a
posttraumatická terapeutická
intervencia pre osoby zasiahnuté
udalosťou s traumatizujúcim
potenciálom

10

Slovenská asociácia hasičských
dôstojníkov, o.z.

45. ročník majstrovstiev Slovenskej
republiky v hasičskom športe

3 000,00 EUR

11

Podpora karate

Slovenská nadácia karate

8 300,00 EUR

12

Tomáš Meriač

Talentovaný cyklista

2 700,00 EUR

13

Golf Club Welten

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

10 000,00 EUR

14

Spoločenstvo detí a mládeže
(SDM) DOMINO

Prvá liga je naša

15 000,00 EUR

15

TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Trail - O, Majstrovstvá sveta v
Presnej Orientácii

9 970,00 EUR

4 500,00 EUR

strane. V detstve potom absolvoval mnoho operácií, lekárskych vyšetrení a rôznych rehabilitačných pobytov. Od
roku 2000 žil v domove sociálnych služieb Gaudeamus. od roku 2004 sa venuje športovému odvetviu s názvom
Boccia. Boccia je paralympijský šport, určený pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa pohybujú na
mechanických alebo elektrických vozíkoch. Hra je založená na princípe petangu alebo curlingu, avšak s tým
rozdielom, že Boccia je halový šport. Tento rok dostal skvelú príležitosť ísť reprezentovať Slovensko na BISFed
2017, náklady predstavujú cca 3000 EUR (vrátane osobného asistenta).
Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť aj pre rok 2017 nepretržitú dostupnosť krízovej linky Modrého anjela s
telefónnym číslom 0944 171 272 (túto službu poskytujeme od roku 2012) a pohotovostných služieb 2
pracovníkov tímu krízovej intervencie MA, ktorí v prípade udalosti s traumatizujúcim potenciálom poskytnú
svoje služby zasiahnutým v mieste udalosti alebo na mieste následkov. Je potrebné na tomto mieste povedať, že
na Slovensku neexistuje žiadna podobná krízová linka v nepretržitej pohotovosti. Projekt je zložený z troch
aktivít: 1.Zásahové činnosti (9970 EUR)-krízová linka a výjazdy dobrovoľníkov, 2. Vzdelávacie činnosti (8840
EUR)-vzdelávanie dobrovoľníkov a supervízia terénnych pracovníkov, 3. Podporné činnosti (6500 EUR)- riadenie
a medializácia projektu.
Každoročne sa konajú Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe za účelom zdokonalenia sa vo fyzickej
zdatnosti profesionálnych hasičov. V tomto roku sa koná 45. ročník Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe
v Bratislave v dňoch 11. -13 septembra 2017 v areáli atletického štadióna Mladá Garda a na Tyršovom nábreží .
SAHD sa na základe zmluvy spolupráci s Prezídiom HaZZ podieľa na organizovaní a usporiadaní celého
podujatia. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o finančný dar v hodnote 3000,- €, ktorý bude
použitý v súvislosti s organizáciou a usporiadaním podujatia. Celkovo stojí akcia 7800€, zvyšok dostaneme
podporu od prezídia HZ a zo spoločnosti Slovnaft.
Podpora detského a mládežníckeho karate a tiež podpora bývalých a súčasných karatistov a funkcionárov, ktorí
sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po zdravotnej stránke.
Podpora syna zamestnanca SSE-D, talentovaného cyklistu - kúpa bicykla a pokrytie nákladov na prípravu v
zahraničí
Cieľom projektu je všestranná pohybová športová príprava golfovej mládeže a podpora výkonnostného športu.
Podporu talentovanej mládeže a olympijských golfových nádejí (financovaných cez GC Welten, v ktorom CTM
pôsobí). Osveta a popularizácia golfového športu a zlepšenie podmienok prípravy olympijských golfových
talentov.
Po viac ročnom snažení sa nášmu klubu SDM DOMINO poradilo postúpiť do prevej slovenskej futbalovej ligy. O
postupe sme snívali už viac rokov ale až pred koncom poslednej sme zistili, že sa nám to aj podarilo. Splnili sme
všetky potrebné kritéria ale uvedomujeme si aj zodpovednosť aby sa klub prezentoval v správnych klubových
farbách a v prístupe ku hráčom, rodičom a súperom. Zvýšili sa nám náklady na cestovné, keďže cestujeme po
západnom a strednom Slovensku. Museli sme získať aj nových trénerov, ktorí budú kvalitne pripravovať tréningy
aby sme sa postupne dostávali na potrebnú hráčsku úroveň a stabilizovali jednotlivé potrebné kategórie. S
postupom do prvej ligy, cestovaním chceme prezentovať aj hráčov v spoločných farbách. To znamená mať
rovnaké vychádzkové oblečenie a tréningové. Samozrejme stúpla aj náročnosť tréningov, ich realizácia ale aj
kvalitné predsúťažné futbalové sústredenia.
TJ Slávia Farmaceut Bratislava je športový klub, ktorého hlavným záujmom sú orientačné športy. Trail-O je
orientačná disciplína, zameraná na čítanie a správnu interpretáciu mapy. Je to šport určený všetkým bez
rozdielu veku či pohlavia. Nezáleží na tom v akej sú fyzickej forme alebo či majú obmedzenú hybnosť. Tu
rozhodujú iba orientačné schopnosti. Je to integračná disciplína, ktorej cieľom je ukázať nie fyzické schopnosti,
ale schopnosť orientovať sa v neznámom teréne. Príprava takéhoto podujatia nie je jednoduchá a vyžaduje
množstvo nielen finančných zdrojov. Je potrebné zabezpečiť množstvo potrebného materiálu (stany,
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OZ ORLík DFNsP Bratislava

Tubomanometer

17

Slovenský lyžiarský zväz
zdravotne postihnutých

Podpora zdravotne postihnutých
lyžiarov

6 000,00 EUR

18

FK Inter Bratislava

Žlto-čierne sokolíčatá letia na
sústredenie

3 000,00 EUR

5 000,00 EUR

1

Nadácia Krajina harmónie

Podpora mobility klientov Domova
svaté Rodiny a aktivít Nadácie Krajina
harmónie

2

Jana Plevjaková

Podpora Petry

15 000,00 EUR

652,00 EUR

3

Nezábudka - združenie na
pomoc rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a
mladistvými

Rozšírenie životného priestoru
znevýhodnených detí a mládeže

3 500,00 EUR

4

Livka n.f.

Mobilita postihnutým deťom

3 000,00 EUR

5

YMCA

Cesta muža

2 700,00 EUR

elektronika, ...), vykonať množstvo práce (ako je napr. mapovanie, príprava tratí, ...) prostredníctvom
organizátorov a množstva dobrovoľníkov. Očakávajú cca 150 pretekárov, z toho asi 60 hendikepovaných. Do
konca roka by na ročník 2018 potrebovali materiálne zabezpečenie (stany, tablety, funkčné oblečenie) v
hodnote cca 7200 EUR. (http://www.etoc2018.sk/informacie/vitajte/?lang=sk)
Detská ORL klinika buduje pedaudiologické centrum, ktoré v partnerstve s MZ SR a sponzorských prostriedkov,
vybavujú technológiami a prístrojmi na vyšetrovanie detského sluchu. V súčasnosti hľadajú podporu na
zadováženie prístroja s názvom Tubanometer v hodnote cca 15 000 EUR.
Slovenskí zdravotne postihnutí lyžiari dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na vrcholných svetových
podujatiach - zimné paralympijské hry, majstrovstvá sveta a svetové poháre. V rámci projektu vytvoriť
podmienky pre súčasných ale aj nových záujemcov o lyžovanie zdravotne postihnutých so zámerom ich
zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na podujatiach. Prostriedky budú použité na tréningovú
prípravu a materiálne zabezpečenie športovcov.
Cieľom projektu „Žlto-čierne sokolíčatá letia na sústredenie“ je zabezpečiť chýbajúce finančné prostriedky pre
24 detí a realizačný tím na zimné sústredenie mladších žiakov – kategórie U12 (ročník 2006), na zvyšovanie
úrovne a kvality herného a tréningového procesu mládeže. Celkom má klub okolo 300 aktívnych hráčov. Zimné
sústredenie bude zamerané na aktivity:- Dvojfázové tréningy po dobu 8 dní - Kondičné tréningy - Technický
tréning (zameraný na prácu s loptou) - Prípravne zápasy - Relaxácia, masáže
Zakúpenie dopravného prostriedku na prevoz osôb so zníženou schopnosťou pohybu je súčasťou podpory
mobility. Automobil bude slúžiť klientom Domova svaté Rodiny (DsR) na ich prepravu k lekárom, do
terapeutických dielní, na kultúrne akcie, výlety a raz ročne na rekreáciu. Bude slúžiť výhradne pre potreby DsR a
nebude využívané na komerčné účely. Nadácia Krajina harmónie pripraví klubové stretnutia pre mladých ľudí s
postihnutím a bez postihnutia a jeden víkendový spoločný pobyt, aby sa navzájom lepšie spoznali a rozvinuli
svoju samostatnosť.
Petra je ťažko zdravotne telesne aj duševne postihnutá žena, ktorá je odkázaná na celodennú starostlivosť
zabezpečovanú jej matkou. Na premiestňovanie sa je Petra odkázaná na invalidný vozík. Finančný stav rodiny
však pokryje len základné potreby. Invalidný vozík, na ktorý dostala rodina príspevok z UPSVAR je v
nevyhovujúcom stave a nový si dovoliť z vlastných zdrojov nemôžu. Petra nedokáže prehĺtať tuhú stravu, preto
je potrebné jej všetky jedlá pomixovať, rodina preto žiada aj o spoľahlivý mixér.
Našim zámerom je pre 47 detí s ťažkým zdravotným postihnutím, k rehab.miestnosti v podkroví, k hygienickej a
dennej miestnosti, dobudovať kuchynku a sanitárnu miestnosť podľa požiadaviek hygienika. Dobudovaním
podkrovných priestorov zväčšujeme našim klientom ich obmedzený životný priestor a skvalitňujeme možnosti
pre pohybové, rehabilitačné aktivity, sociálnu rehabilitáciu, posilňujeme soc.komunikáciu. Financie v tomto
projekte žiadame na materiál a dodanie prác.
Deti postihnuté detskou mozgovou obrnou majú veľmi obmedzenú pohyblivosť a ich život je viazaný na
každodenné používanie invalidných vozíkov, v ktorých strávia väčšinu svojho života. Ich zdravotný stav si
vyžaduje neustále lekárske kontroly, vyšetrenia, rehabilitácie a liečenia. Presun detí z invalidných vozíkov do áut
je pre rodinných príslušníkov fyzicky veľmi náročný a veľkým pomocníkom v tejto situácií je otočná výsuvná
autosedačka. V rámci projektu chceme pomôcť dvom rodinám s deťmi postihnutými detskou mozgovou obrnou
zakúpením špeciálneho invalidného vozíka.
Cesta muža je projekt, ktorého primárnym cieľom je osloviť chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v
prostredí s nedostatkom pozitívnych mužských vzorov (prevažne v detských domovoch a rozvedených rodinách).
Cieľom tejto iniciatívy je prostredníctvom spoznania typicky mužských zručností, hodnôt a postojov prispieť k
posilneniu ich mužskej identity. Keďže projekt sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany chlapcov,
detských domovov a samostatne vychovávajúcich matiek.
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6

Denisa Kollárová (FO)

Kúpeľná liečba

7

Projekt DOM.ov

Projekt domov, projekt môjho života

8

Úsmev ako dar

Projekt odstránenia havarijného
stavu centra Dorka vo Zvolene

9

REHAMENTA

REHAMENTIUM

10

SOCIA

Rozšírenie služby včasnej intervencie
pre rodiny s postihnutými deťmi v
Košickom kraji – prípravná fáza

11

OKRAJ OZ

Chránená dielňa OKRAJ 2017

12

Jaroslav Budzák

Príspevok na elektrický vozík

13

Asociácia pomoci postihnutým
APPA

Vzdelávacie kurzy APPA

4 členná rodina žiada o podporu na kúpeľnú liečbu 10 ročnej Vanessky, ktorá je po operácií bedrového kĺbu.
500,00 EUR Vanesska trpí DMO - spastickou triparézou a je nechodiaca. Po operácií ležala 3 mesiace na lôžku a potrebuje
rehabilitáciu. Pobyt trvá 21 dní.
Ponúkame príležitosť rodinám zo znevýhodnených rómskych lokalít za vlastné peniaze si postaviť domov. Spolu
je v Projekte DOM.ov aktívnych a spĺňa prísne podmienky 40 rodín z rómskych lokalít troch mikroregiónov, ktoré
15 000,00 EUR si nasporili na stavebný pozemok a majú podanú žiadosť o schválenie mikropôžičky na stavebný materiál. V
spolupráci so starostami obcí pripravujeme pre tieto rodiny podmienky pre svojpomocnú výstavbu rodinných
domov.
Dokončenie zateplenia druhej polovice obvodových múrov krízového centra, nakoľko interiér napádajú plesne a
4 000,00 EUR
vlhkosť. Na dokončenie odstránenia havarijného stavu potrebujú pokryť výdavky v hodnote 4500 EUR.
OZ vlastní od roku 2006 nehnuteľnosť na Šípkovej ulici 2 v Rožňave. Na prvom poschodí našej budovy
REHAMENTIUM sú dve miestnosti, ktoré využívame na zdravotnú telesnú výchovu za pomoci rôznych
rehabilitačných pomôcok. Na prízemí je centrálna miestnosť, ktorá slúži na rôzne terapeutické aktivity
4 000,00 EUR arteterapie. V druhej miestnosti sú 4 tkacie stavy /projekty/ na tkanie kobercov. V suteréne je hrnčiarska dielňa
a drevárska dielňa. Prebehla široká rekonštrukcia väčšej časti nehnuteľnosti, no oplotenie, dvor a sanáciu
vlhnutia muriva sme nedoriešili z dôvodu vysokých nákladov na takúto stavebnú investíciu v posledných rokoch.
Cieľom projektu je tak sanácia vlhkých objektov, oplotenie pozemku a úprava dvora.
Ročne sa narodí na Slovensku cca 2000 postihnutých detí. Pre rodiny je narodenie dieťaťa s postihnutím veľmi
záťažová situácia, ktorá často končí rozvodom alebo umiestnením dieťaťa v ústavnom zariadení. Nadácia SOCIA
od roku 2014 buduje sieť Centier včasnej intervencie (CVI), ktoré poskytujú takýmto rodinám odborné
12 000,00 EUR sprevádzanie (súčasťou tímu je psychológ, sociálny pracovník, špeciálny/liečebný pedagóg a fyzioterapeut).
Samotný predkladaný projekt je jeho prípravnou časťou, v rámci neho by sme nastavili samotnú spoluprácu
medzi KSK, CVI KE a nadáciou SOCIA (definovanie a uzatvorenie zmluvy, ktorá by stanovila jednotlivé kroky
rozvoja siete CVI v košickom kraji ako aj presné vymedzenie zodpovednosti jednotlivých partnerov projektu).
Hlavným zámerom projektu občianskeho združenia OKRAJ je zabezpečiť pokračovanie plynulej prevádzky
chránenej dielne, ktorá poskytuje pracovnú terapiu a najmä stabilný príjem pre ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí sa v dôsledku svojho postihnutia ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom aktivít
chránenej dielne je zmeniť život cieľovej skupiny a jednotlivých klientov – zamestnancov chránenej dielne tak,
4 000,00 EUR aby zamestnanec chránenej dielne mal stabilný a pravidelný príjem, a tým mohol efektívne napĺňať a
uspokojovať svoje základné životné potreby. Postupne vybudovať a upevniť ich základné zručnosti, s dôrazom na
ich praktické používanie v každodenných situáciách, aby bol klient komplexne začlenený do spoločnosti, schopný
samostatného života. (5700 = 4 ZŤP pracovníci x 5 mesiacov po 285 EUR/osoba; materiál do dielne a
prevádzkové náklady)
Pánu Budzákovi v roku 2014 diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS) a jeho stav sa počas 3 rokov
zhoršil natoľko, že je odkázaný na elektrický vozík. ALS je porucha pri ktorej dochádza k postupnému
zhoršovaniu zdravotného stavu, ubúdaniu svalstva stratou motoriky, reči, zhoršením dýchania a prehĺtania.
2 000,00 EUR
Diagnóza smeruje k úplnej bezvládnosti, preto je dôležitá správna polohovateľnosť vozíka s ďalšími prvkami,
ktoré už poisťovňa neprepláca. Pán Budzák pracovať nemôže a manželka je na rodičovskej dovolenke s 2 deťmi
(5 a 2 roky). Týmto žiadajú o príspevok na elektrický polohovateľný vozík (v sume 13 364,8 EUR).
APPA okrem vlastných charitatívnych podujatí a projektov s významnými partnermi realizuje aj vzdelávacie kurzy
pre laickú i odbornú verejnosť, ktoré pomôžu opatrovateľom ľudí s telesným postihnutím v domácej, ale i
15 000,00 EUR ústavnej starostlivosti. Kurzy sú zamerané na zvládanie každodenných situácií a problémov s rehabilitáciou,
prijímaním potravy, komunikáciou, hygienou, atď. Okrem toho účastníci podľa potreby a záujmu budú mať
možnosť konzultovať s právnikom, psychológom, sociálnym pracovníkom. Získajú tak teoretické i praktické
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Zuzana Ďurinová

pomoc pre Lukáška

300,00 EUR

15

Pokoj a dobro - pomoc
utečencom, o.z.

Integrácia sýrksych utečencov na
Slovensku

6 346,00 EUR

16

Nadácia Krajina harmónie

Bezpečná likvidácia
kontaminovaného odpadu pre
Domov svaté Rodiny

5 500,00 EUR

17

Jarmila Grodná

PROSBA O POMOC PRE CHORU
DCERKU VERONIKU

1 500,00 EUR

18

Arcidiecézna charita Košice

Materiálne vybavenie pre prvý
hospic na Slovensku - Hospic Matky
Terezy v Bardejove

6 550,00 EUR

19

Green foundation

Čiastočná revitalizácia Kollárovho
námestia

2 000,00 EUR

20

OZ Dom Nádeje

Filiálna terapia

1 252,00 EUR

21

Sv.Helena, n.o.

Denné stacionáre

10 000,00 EUR

vedomosti a zručnosti. Kurzy sa budú realizovať priamo v regiónoch, aby to pre účastníkov bolo čo
najpohodlnejšie a s čo najmenšími výdavkami. (6 kurzov po 25 účastníkov = 150 ľudí - 160 EUR/osoba)
Volám sa Zuzana Ďurinová a som slobodná mamička 9 ročného zdravotne ťažko postihnutého synčeka Lukáška.
Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pre synčeka Lukáška. Lukáško má 9 rokov a je zdrav. ťažko postihnutý.
Má rôzne diagnózy ako sú DMO atakticko-hypotonická forma, autizmus, syndróm hyperkinetiky syndróm
hypermobility, organicitu mozgu pri CNS, ADHD poruchu pozornosti, je inkontinentný, zaostáva pre mentálne
postihnutie a zaostáva v jemnej aj hrubej motorike. Navštevujeme špec. rehabilit. centrum, ktoré neprepláca
zdrav.poisťovňa, ale mu to pomáha. Máme zvýšené výdavky na kontroly, lieky liečby atd. Navyše ja som po
operácii štítnej žľazy, lebo som na substitučnej liečbe pre onkologické ochorenie. Je to veľmi náročné a ťažké.
Preto sa obraciam na Vašu nadáciu o pomoc. Ja mám opatrovateľský príspevok a som slobodná mamička. Za
láskavé pochopenia a za akúkoľvek pomoc Vám vopred z celého srdca aj v mene Lukáška
2 hlavné aktivity: 1. Jazykové a kultúrno sociálne vzdelávanie; 2. Komunitné centrum, pracovná integrácia pre
ženy. Do konca roku 2017: aktivita 1: 20 678 EUR, aktivita 2: 7 800 EUR, spolu 28 478 EUR. (viac v tabuľke)
V Domove svaté Rodiny je potrebné neodkladne zabezpečiť prístroj pre dekontamináciu zdravotníckeho
odpadu. Dekontaminácia odpadu patrí medzi metódy, ktoré sú odporúčané na zníženie rizík plynúcich z
infekčných odpadov pred ich prepravou z domáceho zariadenia po konečné odstránenie. Dekontaminácia je
úprava odpadu za účelom úplného odstránenia biologických činiteľov alebo redukcia hladiny mikrobiálnej
kontaminácie. V prílohe Vám posielame propozície k prístroju Medivak MV6
Veronika Grodná je telesne postihnutá, od narodenia leží, je imobilná, nerozpráva, má DMO najťažšieho stupňa,
má kyfoskoliózu chrbtice, je inkontinentná, má psycho-motorickú retardáciu, stenózu pažeráka, môže prijímať
len mixovanú stravu a vo všetkom je odkázaná na matku, na 24 hodinovú starostlivosť, preto matka nemôže byť
zamestnaná a opatrovateľský príspevok poberá len do výšky 247 EUR mesačne. Z tohto dôvodu žiada o podporu.
Projektom by Arcidiecézna charita Košice rada zakúpila do Hospicu Matky Terezy v Bardejove najpotrebnejšie
vybavenie pre zomierajúcich - oxygenátor na podporu dýchania, odsávačku na uľahčenie dýchania, 5 kusov
antidekubitárnych podložiek s kompresorom na odľahčenie tela, úľavu od bolesti a prevenciu dekubitov a 5
kusov elektrických polohovateľných postelí.
Green foundation je nadácia založená filantropom a investorom Borisom Zeleným. Zámerom projektu je verejný
priestor Kollárovho námestia v BA uviesť do dôstojnejšej podoby. Najväčšími problémami sú: nedostatočné
osvetlenie, rozbitý povrch, amfiteáter a mobiliár, neudržiavaná zeleň, nekvalitné graffiti, odpad, chýbajúce WC.
Snahou nadácie je pracovať s námestím koncepčne, rozumne a udržateľne, aby spĺňalo svoju funkciu. Projekt sa
realizuje participatívne a zámerom je docieliť čisté, bezpečné, ľahko dostupné priestranstvo, ktoré by v
budúcnosti mohlo byť aj kultúrnym priestorom. Rozpočet projektu je cca 20 000 EUR, 10 000 prispela Green
foundation.
Filiálna terapia je výnimočne upravená a praktizovaná na klienta orientovaná terapia hrou. Filiálna terapia je
alternatívna metóda na liečenie problémov detí, pri ktorej rodič vystupuje ako spojenec v terapeutickom
procese a stáva sa primárnym terapeutickým činiteľom . Jej cieľom je vylepšiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom.
Absolvovaním vzdelávania zamestnancov poradenského centra pre poskytovanie filiálnej terapie zvýši kvalitu
poskytovaných služieb združením Dom Nádeje.
Jedná sa o 2 zariadenia v Košiciach (pre 40 a 20 klientov), zabezpečujúce sociálne služby a pomoc pre seniorov a
ZŤP, jediné svojho druhu v meste, ktoré sa ocitli v kritickej situácii nie vlastným pochybením. Súčasná situácia je
kritická, už štvrtý mesiac prevádzkujú denné stacionáre vo vlastnej réžii a z vlastných zdrojov, ktoré sú už
vyčerpané. Momentálne nie sú schopní naďalej bez cudzej podpory zabezpečiť chod a prevádzku zariadení
(napr. nájom, energie, výplaty a odvody zamestnancov, stravu pre klientov, zabezpečenie aktivít ap.). Preto
žiadajú o akúkoľvek pomoc či podporu.

Podporené projekty

Výročná správa 2017
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Deťom s rakovinou n.o.

Výročná konferencia pre
zamestnancov KDHaO a Deťom s
rakovinou n.o.

23

OZ NÁRUČ Senior & Junior

Zabezpečenie výťahov

24

Život je krásny

Dominik pomôcky

1

OZ Rozsutec

Vrátna - dokončenie chodníkov

Vzdelávanie a inovácie
Kultúra
Zdravie a šport
Znevýhodnené skupiny
Životné prostredie
Regionálny rozvoj
Spolu
Program Municipality a Program podpory komunít NAFTA

Zámerom je spoločné stretnutie všetkých zamestnancov Kliniky detskej onkológie a hematológie a všetkých
členov neziskovej organizácie Deťom s rakovinou v Austria Trend Hotel, ktoré sa uskutoční 5.12.2017. Keďže
práca na Klinike je veľmi náročná a prístup personálu na všetkých úrovniach priamo zasahuje našich pacientov,
2 000,00 EUR
chceme vytvoriť priestor, kde sa lepšie medzi sebou spoznajú zamestnanci rôznych úrovní a odovzdajú si
skúsenosti neformálnym spôsobom. Zároveň to bude čas na začlenenie nových zamestnancov do kolektívu, tiež
sa odprezentuje prehľad aktivít a poďakuje za doterajšiu prácu a aktivity nad rámec svojich povinností.
Evakuačný výťah je výťah, ktorý má samostatný zdroj napájania na elektrinu, umiestnený mimo budovy a
odtrhnutý od zdroja ktorý zásobuje budovu. Lebo keď je v budove požiar, elektrina sa z bezpečnostných
dôvodov vypne, bežný výťah zbehne na zbytkovú energiu dole, otvorí sa a zablokuje. Ležiacich klientov a
94 818,00 EUR
vozíčkarov v súčasnom počte ako ich má zariadenie na 2.a 3. poschodí bez výťahu nie sú schopní evakuovať za
tak krátky čas, ako je vyrátaný čas evakuácie bez straty na životoch. Navyše je daný výťah veľký, čím zabezpečia
evakuáciu ležiacich aj s posteľami.
Nákup pomôcok napomáhajúcich psychomotorickému rozvoju dieťaťa, diagnostikovaného s detskou mozgovou
1 580,00 EUR
obrnou, s ADHD, hypermobilitou (prílišnou ohybnosťou kĺbov) a hypotóniou (slabým svalstvom).
Zbojnícky chodník - jeden z najkrajších a najnavštevovanejších chodníkov vo Vrátnej. Jeho stav je zlý, preto je
8 000,00 EUR
cieľom projektu oprava tohto chodníka.
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54 projektov v 3
etapách

111 039,31 EUR
61 900,00 EUR
185 946,19 EUR
203 198,00 EUR
8 000,00 EUR
31 500,00 EUR
601 583,50 €
277 750,00 EUR

