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Názov nadácie Nadácia EPH 

Sídlo nadácie Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

IČO nadácie 42412871 

Zakladateľ 

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

Vznik 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 Robert Bundil (od 10.7.2018) 

 

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 v roku 2018 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 2018 

Poskytnuté príspevky 

z podielu zaplatenej dane 

Počet grantových 

programov 

Celkový počet 

podporených projektov 

900 307,67 EUR 6 208 

Názov programu Poskytnutá suma Počet podporených projektov 

Vedátor (Sy&Tist) 9 866,00 EUR 5 

Oporný bod 100 000,00 EUR 29 

V mojom okolí  35 000,00 EUR 37 

Na prírodno 50 000,00 EUR 22 

Municipality 168 331,26 EUR 44 

Partnerské projekty Nadácie 

EPH 
537 110,41 EUR 71 

 

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

 

 
 

Vzdelávanie a inovácie 
 
 
 

 
 

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 2018 bola na tento program vyčlenená suma 30 000 EUR, o podporu do výšky 

3 000 EUR bolo možné žiadať priebežne.  

 

Do konca roka 2018 sa do programu prihlásilo, Správna rada schválila a zrealizovalo sa 5 

projektov v celkovej sume podpory 9 866 EUR. 

 

 

 

 
 

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 roku 2018 vo výške 100 000 EUR. Jeden projekt 

mohol získať maximálnu sumu 5 000 EUR.  

 

V snahe podporiť čo najväčšie množstvo žiadostí, Správna rada schválila 29 projektov. Všetky 

sa podarilo úspešne zrealizovať, čím sa vyčerpala alokácia 100 000 EUR na program.  
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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 

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 stanovená na 50 000 EUR. Jeden projekt mohol získať 

maximálnu výšku podpory 3 000 EUR.  

 

Správna rada schválila a bolo zrealizovaných 22 projektov v celkovej výške podpory 50 000 

EUR.  

 

 

 
 

Regionálny rozvoj  
 
 

 

Program Municipality 

Nadácia EPH v spolupráci s Nadáciou SPP, zrealizovali program Municipality. V rámci 

programu Nadácia EPH zastrešila spoluprácu so spoločnosťami Nafta, a.s. a SPP – distribúcia, 

a.s. Cieľom programu 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.  

V programe bolo v roku 2018 podporených 44 projektov a výška podpory dosiahla čiastku 

168 331,26 EUR.  

Zamestnanecký program „V mojom okolí“ 

V roku 2018 bola vyhlásená aj uzavretá grantová schéma, ktorá bola určená zamestnancom 

spoločností skupiny EPH s názvom „V mojom okolí“. Cieľom programu bolo umožniť aktívnym 

zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na 

projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením v spolupráci 

s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho. 
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O grant sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, samosprávy, školy a školské zariadenia 

či komunitné centrá s komunitným projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa a projekt 

odporúča zamestnanec skupiny EPH. 

Na program bolo vyčlenených 35 000 EUR, pričom jeden projekt mohol získať maximálnu 

podporu 1 000 EUR. 

V programe bolo podporených 37 projektov. Všetky sa podarilo úspešne zrealizovať v plnej 

výške.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 2018 bolo podporených 

71 projektov celkovou sumou 537 110,41 EUR, zrealizovať sa podarilo všetky v plnej výške. 

 

Zrealizované Partnerské projekty podľa oblastí podpory 

Oblasť podpory Počet Suma 

Vzdelávanie a inovácie 24 141 125,69 € 

Kultúra 11 63 500,00 € 

Zdravie a šport 16 146 808,00 € 

Znevýhodnené skupiny 15 129 688,72 € 

Regionálny rozvoj 5 55 988,00 € 

Spolu 71 537 110,41 € 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prehľad o darcoch 

Nadácia EPH v hodnotenom období prijala dary od právnických osôb:  

Darca Výška daru 

Spoločnosť Eustream, a.s. 271 535,95 EUR 

Spoločnosť EP Investment 300 000,00 EUR 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zmeny vykonané v nadačnej listine 

13.7.2018 schválila Správna rada nadácie na zasadnutí zmeny v nadačnej listine a k 22.8.2018 

boli prostredníctvom Dodatku č.4 k Nadačnej listine vykonané zmeny v súvislosti so zmenou 

člena Dozornej rady: 
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Pôvodná členka: Petra Šťastná 

Nový člen: Robert Bundil 

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 2018 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie 

poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nadačné fondy 

V roku 2018 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prehľad príjmov (výnosov) 

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 955 210,20 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2017, výnos r.2018) 909 185,51  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2018, výnos r.2018) 46 024,69 

Prijaté príspevky od iných organizácií 49 600,00 

Prijatý dar od spoločnosti Eustream, a.s. 271 535,95 

Prijatý dar od spoločnosti EP Investment 300 000,00 

Suma nevyčerpaných darov prijatých v r.2018, vykázané ako výnos 
budúcich období 

-521 935,95 

Príjmy nadácie celkom 1 004 810,20  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie 

a osobitne výšku nákladov na správu nadácie 

PREHĽAD NÁKLADOV v EUR 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 900 307,67 

Poskytnuté príspevky z prijatých darov od spoločnosti Eustream a EP 
Investment 

49 600,00 

Agentúra MCP – projekt „Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku ČSR“ 10 000,00 

Agentúra MCP – projekt „Slávnostný novoročný koncert“ 10 000,00 

Obec Palota – projekt „Stretnutie rodákov obce Palota“ 500,00 

Slovenská agentúra životného prostredia – projekt „Zelený vzdelávací fond“ 15 000,00 



Výročná správa 2018 

 

CARPATHIAN RACE – projekt „Carpathian Couriers Race“ 3 000,00 

Slovenský plynárenský a naftový zväz – projekt „Cena prof. 
Nemessányiho“ 

1 100,00 

Mesto Trenčín – grantový program Municipality – projekt „Vybudovanie 
lávky pri Farskom kostole“ 

10 000,00 

Náklady na správu nadácie 54 902,53 

        Audit 720,00 

Tvorba a update web stránky, doména a hosting, SSL certifikát 12 196,47 

        Administrácia nadácie  39 000,00 

Nájomné kancelárskych priestorov 2 443,80 

Posudzovanie projektov 450,00 

Správne poplatky - kolky 16,00 

Notár 72,26 

Ostatné poplatky 4,00 

Náklady nadácie celkom 1 004 810,20 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 Suma 

Administratívne náklady  

Administrácia a účtovníctvo € 36 000,00 

Audit nadácie, správne poplatky   € 1 400,00 

Prevádzkové náklady (nájom) € 2 440,00 

Grantové programy a partnerstvá 

Zamestnanecký grantový program € 35 000,00 

Regionálny a komunitný rozvoj € 280 000,00 

Vzdelávanie a inovácie € 30 000,00 

Znevýhodnené skupiny € 150 000,00 

Partnerské projekty € 581 418,41 

Propagácia verejnoprospešného účelu 

Reklama a propagačné materiály € 2 000,00 

Programovanie web stránky a aplikácie (+servis) € 13 000,00 

Celkom náklady €  1 131 258,41 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 2018 
2. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018 (Úč NUJ) 
3. Výrok audítora 

 

 

 

  

________________________ 

Ivana Štefunková 

Správkyňa Nadácie EPH 
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Vedátor 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Eva Struhárňanská 

Efekt termostabilnej katalázy AfKatG 
ako suplementu v rastových 
médiách rôznych potravinárskych 
kmeňov 

        1 800,00 EUR  

Kataláza AfKatG z Archaeoglobus fulgidus je komerčne významným produktom a zaujímavým enzýmom s 
využitím v rôznych odvetviach priemyslu. Vďaka svojej termostabilite a vysokej aktivite poskytuje obrovskú 
výhodu pri použití v potravinárskom priemysle pri ochrane priemyselne dôležitých mikroorganizmov. 
Všeobecným cieľom projektu je sledovanie vplyvu prídavku termostabilnej rekombinantnej katalázy k 
rastovým médiám potravinárskych kmeňov. Dôležité kmene pre potravinársky priemysel, ako sú napr. aj 
baktérie mliečneho kvasenia, sú často kataláza negatívne a tým pádom citlivé na opracovanie peroxidom 
vodíka. Naopak, patogénne kmene, ako listérie, stafylokoky a pod., sú zväčša kataláza pozitívne a sú schopné 
prežiť aj dezinfekciu peroxidom vodíka, čo okrem iných vlastností (tvorba biofilmu, efluxné pumpy ai.) vedie 
k perzistencii v prevádzkach. Prídavok katalázy by mal priniesť výhodu komerčne zaujímavým kmeňom, 
napriek tomu na patogénne kmene by nemal mať žiaden vplyv.  

2 Jozef Bendík 
Vývoj analyzátora magnetickej 
indukcie silových vedení a 
modulárneho laboratória  

        1 286,00 EUR  

Vonkajšie elektrické vedenia sú zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa, žiarenia. Toto 
žiarenie označujeme ako neionizačné žiarenie extrémne nízkej frekvencie. Už v minulom storočí sa objavili 
prvé dohady, že takéto žiarenie by mohlo byt’ zdraviu škodlivé. Argumenty prečo súhlasiť’, a prečo nie, sú 
práve obsahom tohto projektu. Na základe podpory nadácie EPH Vedátor (Sy&Tist) bol v roku 2017 
realizovaný vývoj takého to analyzátora pod projektom " Vývoj analyzátora magnetickej indukcie vonkajších 
elektrických vedení" . Bol vytvorený fyzikálny model, zariadenie a vykonané základne druhy merania a 
kalibrácie. Dané zariadenie úspešne absolvovalo sériu testov a meraní. Projekt sa úspešne posunul do druhej 
fázy, ktorá obsahuje programové vybavenie, technické terénne testy a aplikácie a vytvorenie modulárneho 
pracoviska. Cieľom projektu je ukončiť vývoj druhého prototypu a vytvoriť programové prostredie a vytvoriť 
modulárnu stanicu vhodnú do práce do terénu. 

3 Zoltán Kováč 
Štúdia uskutočniteľnosti 
multifunkčného TZB systému v 
budovách 

        1 400,00 EUR  

Projekt je zameraný na tvorbu štúdie uskutočniteľnosti nového multifunkčného technického podstropného 
systému v priestore, ktorého hlavnou súčasťou sú také multifunkčné zariadenia, ktoré dokážu bez ľudského 
zásahu zmeniť svoj pracovný režim podľa aktuálneho ročného obdobia. Vďaka tejto schopnosti je systém 
schopný plnohodnotne poskytovať celoročnú svetelnú a tepelnú (vykurovanie/chladenie) pohodu a 
hygienickú výmenu vzduchu. Projekt je teda zameraný na tvorbu výpočtových simulácií a konštrukčný návrh 
takéhoto zariadenia za účelom kvantifikovania výrobných nákladov, a následne na objektívnu analýzu 
možných investičných úspor pri celkovom vybavení referenčného priestoru potrebnými technickými 
zariadeniami s porovnateľným rozsahom využitia. 
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4 
Slovenská technická 
univerzita (Juraj Kabát) 

Experimentálna štúdia prototypu 
rekuperátora tepla zloženého z 
tepelných trubíc s oscilujúcim 
médiom v aplikácií rekuperácie tepla 
vo vzduchotechnike 

        2 960,00 EUR  

Rekuperácia tepla predstavuje jeden zo základných nástrojov znižovania energetických nárokov na 
vykurovanie, klimatizáciu a vetranie priestorov. Základnou funkčnou jednotkou systému rekuperácie je 
rekuperačný výmenník tepla. Cieľom predkladaného projektu je dobudovanie meracej stanice slúžiacej k 
experimentálnej štúdii závislosti procesných a prevádzkových parametrov na prenesený tepelný výkon 
experimentálneho výmenníka tepla zloženého z tepelných trubíc s oscilujúcim médiom (oscillating heat 
pipes- OHP). Technológia OHP sa radí medzi najnovšie prírastky do zariadení slúžiacich k prenosu tepla. 
Teplo je cez OHP prenášané unikátnym mechanizmom prenosu tepla pri osciláciách dvojfázovej sústavy pary 
a kvapaliny pracovného média, ktoré je uzavreté v tenkej kapiláre. Hoci ešte daná technológia nie je širšie 
komerčne využívaná, vďaka extrémne vysokým hodnotám efektívnej tepelnej vodivosti ponúka široký 
potenciál využitia. Experimentálny výskum v danej oblasti už preukázal aplikovateľnosť technológie OHP na 
výmenníky tepla či chladenie elektroniky. Hoci sa v poslednej dekáde výrazne zvýšila miera poznania vplyvu 
rôznych parametrov na funkčnosť OHP, pre aplikovateľnosť do komerčnej sféry je stále nutné vykonať 
množstvo experimentálnych štúdií. Prínosom predkladaného projektu má byť hlavne bližšie porozumenie 
správania sa rekuperátora tepelnej energie zloženého z OHP aplikovanom vo vzduchotechnickom systéme.  

5 
Bc. Martin Hrbáň - 
Slovenská Technická 
Univerzita v Bratislave 

Experimentálny granulátor pre 
testovanie tepelných vlastností 
práškových materiálov pre 
kontinuálnu výrobu liečiv 

        2 420,00 EUR  

Predložený projekt popisuje problematiku procesu kontinuálnej granulácie farmaceutických materiálov. 
Cieľom tohto projektu je stavba zariadenia, ktoré umožní meranie teploty granulovaných materiálov v snahe 
zabrániť tepelnej degradácií liečiva, a zisťovanie teplotných profilov počas spracovania skúmaného 
materiálu. Za účelom eliminácie nákladov na obstarávanie drahých zariadení bol vytvorený návrh 
granulátora, pomocou ktorého bude možné skúmať spracovateľnosť práškových materiálov pri 
mnohonásobne nižších nákladoch. Experimentálna stanica umožní vykonávať vysokošmykovú granuláciu, 
extrúziu a granuláciu z taviva nielen farmaceutických materiálov. Získanie tohto grantu by umožnilo stavbu 
experimentálnej stanice, ktorá by prehĺbila vedomosti v oblasti kontinuálnych granulačných metód. Idea 
tvorby takéhoto zariadenia vzišla zo štúdie aktuálnej problematiky vo farmaceutickom priemysle, ktorá by 
bola priamo náplňou diplomovej práce žiadateľa grantu. Vytvorené granule bude možné analyzovať z 
hľadiska morfológie a veľkosti častíc pomocou obrazového analyzátora PartAn 3D. Výsledky výskumu by boli 
publikované v medzinárodných časopisoch a na vedeckých konferenciách. 

                    9 866,00 €    
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Oporný bod 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Arcidiecézna charita Košice 
Detské ihrisko pre Krízové centrum v 
Košiciach 

         3 500,00 EUR  

Projektom plánuje Arcidiecézna charita Košice postaviť pri budove Krízového centra nové ihrisko pre deti zo 
zariadenia ale aj pre všetky deti, ktoré bývajú v mestskej časti Košická Nová Ves a spríjemniť im prežívanie 
ich detstva, vytvoriť možnosť nájsť si nové kamarátstva ako aj podporiť zmysluplné trávenie voľného času 
detí. 

2 Arcidiecézna charita Košice 
Výmena podláh v Dome pokojnej 
staroby F. Majocha vo Veľkom Šariši 

         4 000,00 EUR  

Projektom by Arcidiecézna charita Košice zabezpečila výmenu podláh na ploche 150 m2 v Dome pokojnej 
staroby F. Majochy vo Veľkom Šariši, ktorá je miestami v dezolátnom stave - na mnohých miestach 
podlahová krytina chýba, alebo jej hrany trčia nad úroveň ostatných krytín. Jej výmenou by sa zabezpečila 
ochrana zdravia klientov ako aj zvýšila kvalita služieb a pocit bezpečia a komfortu u klientov. 

3 Arcidiecézna charita Košice 
Zabezpečenie čiastočnej 
bezbariérovosti v Dome pokojnej 
staroby Lipany 

         4 000,00 EUR  

Projektom by Arcidiecézna charita Košice aspoň z časti zabezpečila zákonnú podmienku bezbariérovosti 
zariadenia sociálnych služieb - Domu pokojnej staroby Lipany a to konkrétne: - výmenou 20 zárubní v 
priestoroch kúpeľní, WC a chodbičiek zo šírky 60 cm na povinných 80 cm aby sa do týchto priestorov mohol 
dostať klient na vozíčku ale aj klienti úplne imobilní na zdvíhacom zariadení - rekonštrukciou 11 sprchovacích 
kútov na bezbariérové aby boli pre klientov použiteľné - odstránením vane a vytvorením bezbariérového 
sprchovacieho kúta 

4 Centrum MEMORY n.o. 
Strecha nad hlavou pre ľudí s 
Alzheimerovou chorobou 

         2 500,00 EUR  

V projekte Strecha nad hlavou pre ľudí s Alzheimerovou chorobou sa Centrum MEMORY n.o. chce uchádzať 
o možnosť dofinancovania rekonštrukcie strechy budovy, v ktorej realizuje svoju činnosť od roku 2002. 
Počas 16 rokov existencie bývalý objekt materskej škôlky je postupne v malom rozsahu rekonštruovaný, 
avšak momentálne sa strecha nachádza už v havarijnom stave, ktorý vyžaduje výraznejšiu investíciu. Grant 
Nadácie EPH je tak reálne jedným z mála dostupných možností, ako tento stav zlepšiť tak, aby sme čas a 
svoju energiu mohli naplno venovať našim klientom, ich rodinám a odborným diagnostickým, 
terapeutickým, preventívnym či vzdelávacím aktivitám. 

5 
Centrum včasnej 
intervencie Banská 
Bystrica, n.o. 

Vedieť komunikovať svoj pocit alebo 
potrebu je dôležité pre dieťatko aj 
pre rodičov 

         2 500,00 EUR  

Projekt bude realizovaný v banskobystrickom kraji pre rodiny, ktoré má naše centrum v starostlivosti -okresy 
BB, ZV, DT, BR, BS, ZH, KA - v počte 60. Projekt budeme prezentovať verejnosti pomocou našej webovej 
stránky a fb stránky. Rodina s dieťaťom s postihnutím je v situácii, ktorá je pre ňu veľmi náročná. Zámerom 
projektu je rodičom predstaviť komunikačné možnosti pre deti s rôznym postihnutím. Dovybaviť centrum 
pomôckami pre rozvoj komunikácie a reči, tak aby si ich mohli rodiča počas našej starostlivosti vyskúšať a 
zvážiť ich zakúpenie pre svoje deti. Preto je dôležité aby centrum malo k dispozícii tieto pomôcky. Počas 
trvania projektu vytvoríme stručný ale výstužný materiál do rodín o komunikácii a jej rozvíjaní u detí s 
rôznym postihnutím alebo zdravotným problémom. Každá mama, každý rodič chce s dieťaťom komunikovať. 
Je veľkou frustráciou pre rodičov ak dieťa komunikovať nevie a rodič má pocit že svojmu dieťaťu nerozumie. 
Zámerom tohto projektu je teda vytvoriť "program", ktorý by rodičom aj deťom v tejto oblasti mohol byť 
nápomocný aj vďaka zakúpeným pomôckam. 



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

6 
Centrum včasnej 
intervencie Bratislava, n. o. 

Včasný oporný bod pre rodiny 
rizikových detí 

         3 000,00 EUR  

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie rodinám detí s 
rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím od obdobia zistenia rizika až do 7 rokov veku dieťaťa. Vďaka 
podpore grantového programu Oporný bod Nadácie EPH v roku 2017 sme zrealizovali na Slovensku prvý 
pilotný program podpory rodín predčasne narodených detí priamo na JIS oddelení patologických 
novorodencov Neonatologických oddelení v Bratislave. Úspešnosť tejto formy včasnej podpory rodín, 
výnimočné odozvy z prostredia zdravotníckych pracovníkov, ale predovšetkým rodín, hlavne matiek 
hospitalizovaných na oddelení rizikových novorodencov nás podnietili k realizácii pokračujúcej formy 
podpory rodín v ešte včasnejšej fáze vývinu dieťaťa - u matiek s rizikovým tehotenstvom a identifikovaným 
vývinovým rizikom ešte nenarodeného dieťaťa (AFP dg potvrdený Downov syndróm a prípadne iná diagnóza 
u dieťaťa). Súčasťou projektu bude poskytovanie podpornej rodičovskej skupiny pre rodiny. Takto 
orientovaný projekt predstavuje pilotný projekt najvčasnejšej podpory rodín detí s vývinovým rizikom na 
Slovensku. Identifikovanie vývinového rizika alebo vysokej pravdepodobnosti zdravotného postihnutia 
dieťaťa už v období tehotenstva predstavuje nesmiernu záťaž pre rodinu a často vedie k rozhodnutiam pod 
vplyvom silnej emocionálnej záťaže, nedostatočných informácií a časového stresu. Táto informácia môže 
natrvalo zmeniť postoj matky a rodiny k tehotenstvu, dieťaťu a rodičovstvu a súčasne iniciovať nezvratné 
procesy v rodinnej atmosfére. 

7 
Centrum včasnej 
intervencie Prešov, n.o. 

Požičovňa špeciálnych pomôcok pre 
rodiny detí s  ťažkým postihnutím od 
0 do 7 rokov 

         3 000,00 EUR  

Projekt je zameraný na vytvorenie požičovne pomôcok pre klientov (rodiny detí so špeciálnymi potrebami 
od 0-7 rokov) špeciálne zacielených na rozvoj komunikácie, na stimuláciu sluchu, zraku, motoriky a celkovo 
na stimuláciu komplexného vývinu detí s rizikovým vývinom od 0 do 7 rokov. Súbežným projektovým 
zámerom je aj posilniť rodičovské kompetencie v starostlivosti o svoje dieťa a to prostredníctvom série 
vzdelávacích aktivít pre rodičov, pretože žiadna pomôcka nie je dostatočná pre správnu stimuláciu dieťaťa 
bez kompetentného a posilneného rodiča. Projektom chceme pomôcť rodičom zorientovať sa na trhu so 
špeciálnymi pomôckami, prispieť k efektívnejšiemu hospodáreniu s ich vlastnými zdrojmi a zároveň pomôcť 
orientovať sa rodine na pomôcky, ktoré prispejú k úspešnejšej integrácii dieťaťa do spoločnosti a 
predchádzať tak sociálnej vylúčenosti rodiny i dieťaťa samotného. Požičovňa pomôcok sa môže pre rodiny 
stať oporným bodom v oblasti výberu vhodných komunikačných a stimulačných pomôcok pre ich dieťa a 
séria seminárov bude pre rodiny detí s postihnutím oporným bodom pri komplexnej stimulácii ich detí. 

8 
Centrum včasnej 
intervencie Žilina, n.o. 

Pomôžme deťom k aktívnejšiemu 
životu 

         3 000,00 EUR  

V rámci projektu je našou snahou podpora detí s viacnásobným a zrakovým postihnutím v ranom veku, ich 
stimulácia, aby dôsledky postihnutia boli v budúcnosti čo najmenej ovplyvňovali ich bežný život. Tiež je 
našou snahou príprava takýchto detí na integráciu do najbližšieho sociálneho prostredia. Poskytnutie 
relevantných informácií o tom, ako ich môžu rodičia stimulovať doma, ako ich pedagógovia môžu 
podporovať vo vzdelávaní. Výsledkom našej práce s deťmi s viacnásobným a zrakovým postihnutím je 
zlepšenie zrakového vnímania dieťaťa, a tým aj iných schopností, ktoré sú u viacnásobných postihnutí 
nedostatočne vyvinuté. Výstupom je zlepšenie zrakovej ostrosti, zrakových funkcií a kontrastnej citlivosti, 
ktoré sú nevyhnutné k celkovému vnímaniu dieťaťa. 



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

9 Cesta nádeje Diakonické centrum Cesta nádeje          4 000,00 EUR  

Na Slovensku je v súčasnosti diagnostikovaných asi 60.000 pacientov s demenciou a predpokladá sa, že v 
roku 2040 ich počet vzrastie na 180.000. K najčastejšie sa vyskytujúcim formám demencie patrí 
Alzheimerova choroba a starecká demencia. Vzhľadom na starnutie populácie, bude starostlivosť o ľudí s 
demenciou v budúcnosti náročnejšia. Cieľom projektu „Diakonické centrum Cesta nádeje“ je zlepšenie 
kvality života ľudí s demenciou a ich príbuzných v meste Košice a v blízkom okolí. Naplnenie tohto cieľa 
chceme dosiahnuť prostredníctvom zriadenia diakonického centra, ktoré bude prevádzkované 
ambulantnou formou ako špecializované zariadenie s denným pobytom s kapacitou 10 klientov. Diakonické 
centrum bude zároveň poskytovať špecializované sociálne poradenstvo pre seniorov, občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím a ich príbuzných. Hlavnou aktivitou predloženého projektu je nákup zariadenia a 
materiálno-technického vybavenia diakonického centra. Táto aktivita nadväzuje na rekonštrukciu priestorov 
a je nevyhnutným predpokladom pre úspešné dokončenie procesu registrácie poskytovaných sociálnych 
služieb a následné začatie prevádzky diakonického centra. 

10 
DETSKÉ CENTRUM 
SLOVENSKO 

Výmena okien na Centre pre deti a 
ich rodiny DC-SK 

         4 000,00 EUR  

Detské centrum Slovensko (ďalej aj "DC-SK") zriadilo v roku 1998 prvý neštátny virtuálny detský domov, od 
apríla 2018 Centrum pre deti a rodiny DC-SK, ktorý vychováva deti odkázané na náhradnú starostlivosť 
priamo v profesionálnych náhradných rodinách, ktorým poskytuje kompletný sociálno-ekonomický aj 
metodický servis a v jednej samostatne diagnostickej skupine, ktorá je určená na diagnostiku detí pred ich 
umiestnením do náhradných rodín a na krátkodobé dobrovoľné pobyty detí na žiadosť rodičov, ktorí 
nezvládajú ich výchovu. Na pobyt spolu s dieťaťom je možné prijať aj rodiča dieťaťa, napr. aj na nácvik 
rodičovských zručností. Dobrovoľné pobyty spolu s ambulantnou a terénnou sociálnou prácou Centra pre 
deti a rodiny DC-SK sú súčasťou preventívnych opatrení, aby deti nemuseli skončiť v ústavnej starostlivosti. 
Samostatná diagnostická skupina s oddelením pre pobyt 10 detí a odbornými pracoviskami pre psychológa, 
špeciálneho pedagóga a ambulanciu sociálnej práce je umiestnená v budovách ( veľkosťou 2 väčších 
rodinných domov) DC-SK, K. Sidora 134 - 136. 034 01 Ružomberok. Jedna budova bola zrekonštruovaná a 
druhá postavená zo zbierky podporovateľov Detského centra Slovensko. 

11 Diecézna charita Nitra 
Starostlivosť o inkontinentných 
pacientov v závere života 

         4 000,00 EUR  

Projekt zameraný na zabezpečenie starostlivosti o inkontinentných pacientov v závere života, 
hospitalizovaných v hospici - nákup plienok a podložiek pod chorých Hospic Nitra má 15 lôžok. Do nášho 
zariadenia sú prijímaní terminálne chorí a zomierajúci pacienti. Ako aj pacienti s poruchou vedomia. Takmer 
všetci pacienti v našom zariadení sú ležiaci, s inkontinenciou moču a stolice. Nezanedbateľné percento 
pacientov prichádza do hospicu s preležaninami rôzneho stupňa. Vzhľadom na popísaný zdravotný stav 
našich pacientov je potrebné zabezpečiť hygienické pomôcky: plienky a podložky pod chorých. 
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12 DORKA n.o. Renovácia bytov po pohrome 2018          4 000,00 EUR  

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby viac ako 10 rokov a počas tejto doby sa u nás vystriedalo v 
Domove na polceste viac ako 200 mladých dospelých po odchode z detského domova a približne 150 rodín 
a osamelých matiek s takmer 430 deťmi. Kapacita ubytovacích priestorov pre mladých dospelých je 25 miest 
a 70 miest pre rodiny s deťmi. Adekvátne počtu ľudí, ktorí sa striedajú v našich bytových jednotkách, 
vplyvom času a opotrebovania je pre nás veľkým problémom zabezpečovať hygienický štandard a funkčnosť 
vybavenia izieb. V roku 2017 nás postihla veľmi nepríjemná epidémia ploštíc, ktoré zasiahli väčšinu bytov či 
u mladých dospelých alebo rodín. Boj proti nim a následná prevencia pred ich ďalším výskytom nás stála 
3000€ (dezinsekcia, zakúpenie vlastného parného prístroja). Odborníci nás upozornili, že stále môžu byť ešte 
zárodky v nábytku. Tento nábytok sme následne museli odstrániť a zlikvidovať (jednalo sa hlavne o postele 
a matrace). Vzhľadom na veľké finančné investície, ktoré by si vyžadovalo zlikvidovanie všetkého 
potencionálne rizikového nábytku, likvidovali sme len priamo napadnutý nábytok. Stále sa však obávame 
regresu. Preto by sme chceli v bytoch, kde bol výskyt ploštíc najrozšírenejší, zariadiť novým a bezpečným 
nábytkom. Naša dlhoročná skúsenosť nám ukazuje, že je nutnosťou zariadiť byty nábytkom, ktorý sa nebude 
dať presúvať, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Najvhodnejšie budú vstavané skrine s veľkým 
úložným priestorom. Tento náš zámer sme už odskúšali na dvoch bytoch a skúsenosti boli vysoko pozitívne. 

13 DORKA, n.o. 

Centrum pre obnovu rodiny DORKA 
Ružomberok - Technické vybavenie 
nových priestorov a zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb 

         3 000,00 EUR  

DORKA, n.o. pobočka Ružomberok patrí do siete sociálnych centier DORKA, n.o. na Slovensku, ktorých 
zriaďovateľom je Nadácia DeDo a Úsmev ako dar. DORKA, n.o. vznikla dňa 01. 12. 2007 v Košiciach za účelom 
poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako 
celku, spájania cieľových skupín, starostlivosti o mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a 
deťom v krízovom stredisku. Ružomberská pobočka je najmladšou, vznikla v roku 2018 a v priebehu tohto 
roka sa postupne začína zapĺňať klientmi. V Ružomberku sa tak vytvorí miesto pre 15 mladých dospelých v 
dvoch zariadenia Útulku a Domova na pol ceste. Za účelom skvalitnenia našich služieb je cieľom 
predkladaného projektu žiadosť o poskytnutie grantu na technické vybavenie, ktoré nám umožní priblížiť sa 
dopytu po našej pomoci a poskytovať sociálne služby v súlade s princípmi našej organizácie, medzi ktoré 
predovšetkým patrí dôstojnosť každého jedinca. 

14 
Hospic  Sv. Františka z 
Assisi, n.o. 

Dôstojné prežitie posledného štádia 
života 

         5 000,00 EUR  Poslaním hospicu je poskytovať nevyliečiteľne chorým a ľuďom trpiacim chronickou bolesťou odbornú a 
zároveň ľudskú paliatívnu starostlivosť. 

15 Hospic Milosrdných sestier 

Posledné chvíle života pacientov v 
Hospici Milosrdných sestier - bez 
neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a 
v prostredí dýchajúcom DOMOVOM 

         5 000,00 EUR  

Chorý človek, ktorého liečba onkologického ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu choroby 
neznesiteľnými bolesťami fyzickými a nie zriedka i psychickými súvisiacimi s prijatím stavu, v ktorom sa 
pacient nachádza – zomiera. Takýmto pacientom je poskytovaná starostlivosť v hospici s celoslovenskou 
pôsobnosťou, a to v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej len „hospic“). Projektom sa uchádzame o 
finančné prostriedky vo výške 8 000 € na lieky, zdravotnícky materiál a plyn na obdobie od júna 2018 - do 
konca decembra 2018. Vďaka finančnej pomoci budeme môcť zvýšiť kvalitu posledných dní života pacientov. 
Bez pomoci darcov a sponzorov chod hospicu možný nie je. V roku 2018 musí hospic vo forme darov a 
príspevkov získať na lieky, zdravotnícky materiál: 70 tis. a na plyn 19,5 tis. € od fyzických a právnických osôb, 
t.j. - spolu na obdobie jún-december 2018 zaokrúhlene 52 tis. €. Platby zdravotných poisťovní nepostačujú 
ani na pokrytie mzdových nákladov pracovníkov slúžiacich pri lôžkach zomierajúcich. 
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16 JEKH DROM O krok ďalej          3 000,00 EUR  

Jekh Drom, o. z., pôsobí v obci Važec od roku 2013, avšak približne už od roku 2011 majú jeho členovia 
aktívnu spoluprácu s kresťanským zborom Cooperative Baptist Fellowship (CBF). OZ navštevujú každoročne 
tímy dobrovoľníkov, ktoré sa podieľajú na realizácii programov pre obyvateľov rómskej osady "Dolinka", 
detí zo základnej školy, seniorov, mladé matky s deťmi a pod.. S finančnou pomocou CBF sme kúpili starší 
rodinný dom, ktorý sa zrekonštruoval z ďalších projektových zdrojov pre potreby detského klubu Samuel. 
13.7.2017 bolo Detské centrum registrované ako nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu na ZASK. V 
súčasnosti by sme svoju činnosť chceli rozšíriť o prácu s deťmi školského veku a to vytvorením priestoru na 
prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času. Zrekonštruované priestory nám žiaľ, kapacitne 
nepostačujú pre väčšiu skupinu návštevníkov - v súčasných priestoroch môžeme pracovať s max. 10 deťmi - 
miestnosť aj nábytok je však prispôsobený pre deti v predškolskom veku. Rozhodli sme sa, že financie od 
Nadácie EPH by boli skvelou možnosťou ako využiť doposiaľ nezrekonštruovanú časť objektu, kde by 
stavebnými úpravami vzniklo poradenské centrum, v ktorom by sociálni pracovníci poskytovali služby 
poradenstva v zmysle zákona širšiemu okruhu prijímateľov sociálnej služby. Miestnosť, ktorá je v súčasnosti 
využívaná ako kuchynka a kancelária, by slúžila pre potreby práce s deťmi v školskom veku a mládežou. 
Zriadili by sme tam nízkoprahový klub pre deti a mládež. Výhodou, rozdelenia poradenského centra od 
miestností pre prácu s deťmi, je že poskytované služby by boli adresnejšie, zabezpečil by sa individuálny 
prístup a jednotlivé aktivity by sa navzájom nerušili pri svojej realizácii. 

17 KRESŤANIA V MESTE 
Mobilný výdaj stravy a mobilná 
ošetrovňa 2018 

         3 000,00 EUR  

Platforma Kresťania v meste verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti a 
podporuje spoluprácu kresťanov. Organizujeme rôzne sociálne, charitatívne, kultúrne a spoločenské 
projekty, dobrovoľnícke aktivity a brigády. Od roku 2006 pomáhame ľuďom bez domova v Bratislave (varíme 
a vydávame stravu, poskytujeme zdravotné ošetrenie, zabezpečujeme pomoc pri vybavovaní dokladov a 
dávok, pomáhame pri hľadaní ubytovania a zamestnania, vykonávame terénnu prácu, realizujeme 
integračné programy zamestnávania pre ľudí bez domova ai.). Viac informácií na www.krestaniavmeste.sk 
Prostredníctvom projektu Mobilného výdaja stravy (MVS) zabezpečujeme počas celého roka ľuďom bez 
domova v Bratislave teplú stravu, šatstvo, hygienické potreby, prikrývky a ďalšie potrebné veci. V rámci 
Mobilnej ošetrovne (MO) poskytujeme zdravotné ošetrenie. Obidva projekty sú nízkoprahové, vykonávajú 
sa priamo v teréne a zasahujú ľudí bez domova (LbD), ktorí častokrát nemajú prístup k inej pomoci. Ide 
zvyčajne o LbD vo veľmi ťažkých situáciách. Do projektov pomoci ľuďom bez domova je zapojených cca 150 
dobrovoľníkov, ktorých koordinuje sociálny pracovník.  
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18 Nadácia Krajina harmónie Dvere do života          3 500,00 EUR  

Nadácia Krajina harmónie je vlastníkom domu, v ktorom zriadila podporované bývania a na prevádzkovanie 
služieb Agentúru podporných služieb. Naším cieľom je pripraviť mladých ľudí s postihnutím, ktorí 
prichádzajú väčšinou zo zariadení či detských domov na život podľa vlastných predstáv vo svete plnom 
pravidiel, predpokladov a očakávaní, v ktorom sa dá ľahko stratiť. Vychádzame z prístupu zameraného na 
človeka a vedieme mladých ľudí k tomu, aby postupne zvládali s primeranou podporou všetky oblasti života 
- starostlivosť o seba a domácnosť, spravovanie financií, plánovanie času, prácu, kontakt s priateľmi a 
sociálnym okolím a pod. Prevádzkujeme dva byty pre 5 mladých ľudí s postihnutím a ďalších 4 podporujeme 
v ich bytoch formou podpory samostatného bývania. Ďalších 10 podporujeme ako dobrovoľníci. My však 
tiež musíme dodržiavať pravidlá a posledná previerka protipožiarnej ochrany nám nariadila zabezpečiť 
protipožiarne dvere. Keďže máme dva byty v budove postavenej v roku 1920, všetky dvere sú atypické. Aby 
sme zachovali atmosféru domu a naplnili požiadavky bezpečnosti, potrebujeme dať vyrobiť protipožiarne 
dvere. 

19 
Občianske združenie Ain 
Karim 

Dom prijatia           4 000,00 EUR  

Občianske združenie Ain Karim vzniklo v roku 2007. Pôsobíme v Šamoríne, kde prevádzkujeme Dom prijatia 
sv. Františka z Paoly pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, hmotnej alebo sociálnej 
núdzi a pre tých, ktorí hľadajú zmysel svojho života. Našu činnosť realizujeme prostredníctvom aktivít a 
projektov nízkoprahového charakteru (prevádzka odevného skladu pre pomoc ľuďom v núdzi, nízkoprahový 
klub Smajlík pre deti a mladých, poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi, podávanie teplej polievky 
pre bezdomovcov, poskytovanie poradenstva, voľnočasové aktivity a tvorivé workshopy). Veríme, že projekt 
prispieva k predchádzaniu sociálno-patologických javov v meste Šamorín a jeho blízkom okolí a chráni osoby 
cieľovej skupiny pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chráni ulicu pred nežiadanými činmi cieľovej 
skupiny projektu. V meste Šamorín a jeho blízkom okolí sme jediné nízkoprahové centrum pre deti, mladých, 
rodiny a jednotlivcov, v ktorom ponúkame nízkoprahové aktivity pre cieľovú skupinu, preto veríme, že tento 
projekt má veľmi dobrú odozvu. Na tento projekt Dom prijatia sme dostali v roku 2017 od Nadácie EPH 
finančnú podporu. Keďže naše aktivity sú pravidelné a stále pokračujú, chceme v nich pokračovať aj naďalej. 
Pomohli sme tak zaplatiť rehabilitácie postihnutému chlapčekovi Jakubkovi z Mierova, nakúpiť potraviny na 
varenie polievky pre bezdomovcov, tvorivý materiál na worshopy a pod. 
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20 
Občianske združenie 
Barlička 

Hospic Prešov - Pokojný čas          4 000,00 EUR  

V meste Prešov nefunguje hospic a jeho funkciu preto suplujú zariadenia sociálnych služieb. Aj keď na to nie 
sú 100% pripravené, snažia sa pomôcť trpiacim ľuďom a ich rodinám v čase, keď sa z nemocnice ozve: 
"Nevieme už pomôcť, pacienta prepúšťame na dožitie". Aj keď nie sme hospic, prevádzkujeme Zariadenie 
opatrovateľskej starostlivosti, kde prijímame aj ľudí pred dôchodkovým vekom, často v terminálnom štádiu 
ochorenia. Ľuďom na poslednom úseku života chceme priniesť úľavu, často pomocou jednoduchých riešení 
ako je zastretie okien, spustenie ventilátora alebo zvlhčovača vzduchu, podanie hrejivej alebo chladiacej 
podložky a pod. Popri väčšej investícií v podobe vonkajších žalúzií ide o menšie položky na úľavu od bolesti 
alebo spríjemnenie prežívania ochorenia. Projekt vybaví naše zariadenie potrebnými pomôckami, ktoré nám 
budú slúžiť dlhé roky bez ďalšej potreby financovania. Pri prenosných a menších zariadeniach očakávame 
životnosť 8-10 rokov, pri vonkajších žalúziách až do 30 rokov. Popri nákupe potrebných zariadení chceme 
zapájať aj rodinu, ktorá sa v tomto náročnom čase často cíti odstrčená zo starostlivosti a z dôvodu neistoty 
a nedostatku skúsenosti "akoby zavadzala". Jednoduchými úkonmi však vedia pomôcť nielen svojmu 
príbuznému, ale aj vyhnúť sa do budúcnosti pocitu, že svojmu príbuznému v ťažkostiach nedostatočne 
pomohli. Z tejto aktivity chceme pripraviť brožúru, k práci s rodinou sa teda budeme vedieť pravidelne vracať 
aj v budúcnosti. Aj keď Prešov nemá hospic, vieme týmito opatreniami rapídne zvýšiť kvalitu paliatívnej 
starostlivosti a tak priniesť úľavu umierajúcim aj ich blízkym. 

21 
Občianske združenie Nádej 
seniorom 

Aj klienti s Alzheimerom majú právo 
dôstojne žiť 

            800,00 EUR  

OZ Nádej seniorom sa v projekte uchádza o materiálne vybavenie pre klientov Zariadenia sociálnych služieb 
- Špecializované zariadenie, pre klientov s Alzheimerovou chorobou, konkrétne o Geriatrické kreslo 
mušľové. Kreslo bude slúžiť klientom so stredne ťažkým a ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby, ako 
prostriedok na polohovanie v rámci prevencie dekubitov a realizácie ich socializácie, kedy vďaka kreslu môžu 
byť medzi inými ľuďmi, čím sa zamedzí ich pocit osamelosti a vylúčenie so spoločenstva. Vďaka kreslu budú 
môcť byť vysádzaní i klienti, ktorí v dôsledku choroby už nedokážu samostatne sedieť. 

22 OZ ATHÉNA Budeme sa spolu hrať          3 500,00 EUR  

Denný detský stacionár DEDESO sídli v časti priestoroch zriadenej materskej školy. Súčasťou priestoru je aj 
záhrada na voľnočasové aktivity detí. Záhrada má stále pôvodné vybavenie. Zostavy na pohybové aktivity 
sú staré 35 rokov, nie sú prístupné deťom s obmedzenou pohybovou schopnosťou . Deti z Denného 
detského stacionáru, ktoré nemôžu opustiť svoj vozík nemajú možnosť tráviť zmysluplne čas v záhrade, 
nedochádza k sociálnej interakcii medzi deťmi s postihnutím a deťmi bez postihnutia. V tomto smere 
ostávajú na "vedľajšej koľaji". Sú ukrátené o radosť z hojdania, nemajú možnosť zažiť vzrušenie z hry na 
ihrisku. Realizácia projektu vytvorí miesto, kde sa budú spolu bok po boku hrať všetky deti bez ohľadu na 
hendikepy, deťom s postihnutím zažijú vzrušenie z hry na ihrisku. Zároveň sa podporí sociálna interakcia 
medzi deťmi s postihnutím a deťmi bez postihnutia. 
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23 OZ Vagus 
DOMEC - lepšie prostredie a služby 
ľuďom bez domova 

         2 500,00 EUR  

>>Ako a prečo DOMEC funguje?<< DOMEC - nízkoprahové denné a integračné centrum pre ľudí bez domova 
už od roku 2013 prináša prelomové riešenia v systéme odbornej pomoci ľuďom bez domova na území 
Bratislavy. Prepojením nášho prvého projektu STREETWORK (terénna sociálna práca), DOMEC a našich 
projektov zamestnávania a bývania sa nám podarilo vybudovať funkčný systém riešenia problematiky ľudí 
bez domova v Bratislave. DOMEC je priestor pre prvý krok smerom k práci, ubytovaniu a oddlženiu. Vďaka 
DOMCU získa viac ako 1 100 ľudí bez domova možnosť získať odbornú pomoci. Väčšina z nich nemá osobné 
doklady a prišli teda aj možnosť zamestnať sa, majú podlomené zdravie, trpia hladom a mnohí prišli o pocit 
vlastnej hodnoty. Tieto a mnohé iné problémy odstraňuje náš projekt . Ľudia bez domova tak získajú 
možnosť stráviť svoj deň zmysluplne. Našou hlavnou myšlienkou je vrátiť ľuďom bez domova odhodlanie, 
sebadôveru a energiu pre riešenie svojej situácie. Od otvorenia nás navštívilo približne 3 500 ľudí, ktorí v 
rámci jedného roka využijú naše služby prostredníctvom 16 000 vstupov do nášho DOMCA.  

24 
Pomoc od srdca-Szivből 
jövő segitség 

Istotu pre opustené matky s deťmi.          3 200,00 EUR  

V popise projektu vlastne ide o to, že by sme chceli pomôcť matkám, ktoré samé vychovávajú svoje deti, 
aby sa vedeli znova začleniť do normálneho výchovného procesu. Pomerne veľa matiek sa na nás obracia s 
prosbou o pomoc, nemajú kam ísť, nemajú financie na podnájom. Veľa ich radšej by volili samovraždu, teda 
musíme byť v určitej forme aj psychológmi. Chcem vlastne získať miesto pre tieto matky s deťmi, kde by 
sme im aspoň na určitý čas vedeli zaistiť rodinné bezpečie. 

25 RAFAEL dom n.o. 
Zmiernenie bolesti hospicových 
pacientov 

         5 000,00 EUR  

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality života hospicových pacientov vďaka účinnému zmierňovaniu 
bolesti. Zdravotný stav terminálnych pacientov je vždy ťažký a závažný a nezaobíde sa bez liekov a 
zdravotníckeho materiálu, tie sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej starostlivosti. Dôležité je aj vhodné 
prístrojové vybavenie, pri liečbe bolesti sú to najmä lineárne dávkovače opioidov, tzv. infúzne pumpy na 
dávkovanie liečiv. Cieľom projektu je dokúpenie infúznych dávkovačov liekov a finančné zabezpečenie 
zvýšenej spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu. Tieto nám umožnia poskytovať účinnejšiu zdravotnú 
starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu. Budú priamo využívané pacientami a poslúžia výhradne na 
zvýšenie kvality ich zostávajúceho života. 

26 Raná starostlivosť, n.o. Rozžiarime oči detí          4 000,00 EUR  

Raná starostlivosť prevádzkuje v Bratislave - Rači Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so 
zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (telesným, mentálnym, zmyslovým) - jediné svojho druhu na 
Slovensku. Dôležitou súčasťou našej práce sú individuálne zrakové stimulácie, pri ktorých využívame okrem 
hračiek a zrakových testov aj špeciálne pomôcky. Pri slabozrakých deťoch využívame často výrazné svetelné 
efekty a farby, ktoré dokážu dieťa zaujať. Zo začiatku predmet napr. iba fixuje pohľadom, ale neskôr ho 
dokáže už aj sledovať. Jednou z výborných pomôcok vyvinutých špeciálne pre deti so zrakovým a 
viacnásobným znevýhodnením je LightAide - svetelný panel, na ktorom sa rozsvecujú výrazné farebné body 
podľa módu, ktorý je možné vopred navoliť a dieťa rozsvecovanie a zhasínanie farebných svetiel dokáže 
samo ovládať pomocou adaptovaného spínača. K LightAide existujú rôzne sady aktivít - aplikácií, ktoré je 
možné k pomôcke zakúpiť. V projekte zakúpime špeciálnu pomôcku LightAide s príslušenstvom a sadu 
aplikácií k očnej navigácii Tobii (hardware už máme a zatiaľ sme ho používali s demo verziami aplikácií). 
Pomôcky budeme využívať v prospech detí dlhodobo, nielen počas trvania projektu. 



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

27 
Spoločnosť priateľov detí  z 
detských domovov Úsmev 
ako dar 

Projekt výstavby centra Vincentínum 
na pomoc ohrozeným rodinám s 
deťmi na východnom Slovensku 

         4 500,00 EUR  

Cieľom projektu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci je pomoc a podpora rodín s deťmi, žijúcich 
na východnom Slovensku, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii bez strechy nad hlavou. Stále viac a 
viac rodín na východnom Slovensku zápasí s finančnými problémami, spôsobenými stratou práce, chorobou 
rodičov či ich detí, odchodom jedného z partnerov, ktoré vedú k strate bývania a rozpadu rodiny. Kľúčovým 
bodom pre záchranu takejto rodiny je vytvorenie nového bezpečného domova. Naším cieľom je v Centre 
Vincentínum poskytnúť rodine podporu, odborné poradenstvo a prechodné bývanie, kým sa situácia v 
rodine nestabilizuje. Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre 4 rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale 
stane sa centrom pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb mnohým rodinám v susedstve. Rodinný 
dom, ktorý sme sa rozhodli nanovo vybudovať a rozšíriť jednoduchou prístavbou nám darovala Rehoľa 
Vincentínov. Celkový rozpočet na realizáciu tohto zámeru prevyšoval 80 000 EUR, no v tomto čase už máme 
prvú časť projektu - prvé dve bytové jednotky zo štyroch takmer hotové. Predpoklad ich spustenia je jún 
2018. V tomto, vám predloženom projekte sme sa zamerali na dokončenie druhej časti centra, kde mnohé 
predmetné položky dokážeme realizovať svojpomocne za znížených nákladov alebo za pomoci partnerských 
dodávateľov. Náročné betónové konštrukcie a elektroinštalačné práce na budovaní tohto centra si však 
nedokážeme urobiť svojpomocne, preto hľadáme podporu partnera práve pre túto významnú časť projektu. 
Rovnako si uvedomujeme, že za odvoz a uloženie stavebného odpadu na legálnu skládku budeme musieť 
zaplatiť. 

28 
Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 

Bezpečný priestor            2 500,00 EUR  

Realizáciou projektu vytvoríme priestor, ktorý bude prispôsobený všetkým návštevníkom Krajského 
strediska ÚNSS v Banskej Bystrici bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zrakové postihnutie. Zabezpečením 
vhodných vodiacich línií, reliéfnym označením a upravením svetelných, či kontrastných značení vytvoríme 
bezpečný vstup a priestor s tréningovou kuchynkou, v ktorej sa naši zrakovo postihnutí klienti naučia 
bezpečne ovládať samoobslužné činnosti. V neposlednom rade projekt pomôže skvalitniť poskytovanie 
sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím v priestoroch Krajského strediska. 

29 Viera - Láska - Nádej, o.z. Mäkučko ako v perinke          2 000,00 EUR  

Sme regeneračno-terapeutické centrum, v ktorom ako jedno z mála slovenských centier poskytujeme 
komplexnú starostlivosť o hendikepované deti a o deti s viacnásobným postihnutím, čo rodičov 
odbremeňuje od cestovania za rôznymi terapiami na rôzne miesta. Poskytujeme rehabilitačné služby a rôzne 
podporné terapie, ktoré sú zamerané na podporu integrácie detí s hendikepom, na podporu fyzických aj 
mentálnych zručností, ako je rozvoj reči, podpora zmyslov či rozvoj samoobslužných činností detí. Vzhľadom 
k tomu, že v našom centre sa dennodenne stretávame s malými – veľkými pokrokmi detí, ich napredovaním 
a postupným stavaním sa na vlastné nohy, rozhodli sme sa zrealizovať projekt, zameraný na zvýšenie 
pohodlia a bezpečnosti detí, čo v konečnom dôsledku napomáha v ich napredovaní. 

  
  
  

    100 000,00 EUR    
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Na prírodno 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 
Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie 

Biokoridory - živé diaľnice krajiny                 3 000,00 EUR  

Projekt je zameraný na zvýšenie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, v ktorej sa kedysi 
nachádzala pestrá mozaika lúk, polí, pasienkov, stromov či mokradí. Takýto typ krajiny tvoril ideálne 
prostredie pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré tu nachádzali dobré podmienky a priestor pre 
život. Línie stromov a lúk im umožňovali presúvať sa medzi jednotlivými lokalitami. Za posledných 50 
až 70 rokov sa táto štruktúra výrazne zmenila. So zmenou poľnohospodárskej výroby z maloplošnej 
na veľkoplošnú veľa z týchto krajinných prvkov zmizlo a pôvodné krajinné štruktúry nahradila skoro 
výlučne orná pôda. Charakter priestoru pre život rôznych druhov rastlín a živočíchov sa výrazne zmenil, 
vo väčšine prípadov postupne úplne zanikol. Cieľom nášho projektu je prinavrátiť aspoň čiastočne 
pôvodnú mozaiku poľnohospodárskej krajiny, nachádzajúcej sa v Chránenom vtáčom území Ostrovné 
lúky na Žitnom ostrove. Zvýšiť pestrosť tohto územia, a tým opätovne vytvoriť stratený priestor pre 
život vzácnym druhom rastlín a živočíchov. 

2 CZS Narnia Sídliskový EkoSvet                 2 500,00 EUR  

CZŠ Narnia je v srdci petržalskej sídliskovej komunity. Hoci pôvodne jej veľký cca 1ha areál bol 
"smetiskom" , aktivisti z radov rodičov, učiteľov a detí ho v priebehu cca 7 rokov premenili na malý 
funkčný Ekosvet so záhradou, sadom a outdoorovými ihriskami. Vznikol tak priestor na komunitné 
aktivity, v ktorom sa stretáva denne množstvo ľudí. Projekt má dva ciele- ísť ešte ďalej než len po 
vytvorenie- premeniť tento mikrosvet na miesto, ktoré aktívne učí ľudí, ako žiť v súlade s prírodou hoci 
aj uprostred sídliska prostredníctvom označenia stromov, rastlín a miest tabuľkami ich príbehov a 
osobitostí a možností použitia tak, aby sa človek, prechádzajúci či športujúci v tomto prostredí zároveň 
o ňom veľa dozvedel a naučil. Druhým cieľom je zabezpečiť odborné vzdelávanie pre členov komunity, 
ktoré ich posunie ďalej ako je ich 1ha mikrosvet a vďaka ktorému spoznajú aj iné okolité systémy a 
pochopia tak, čoho sú súčasťou a budú sa môcť aktívnejšie vďaka tomu podieľať na tvorbe a realizácii 
väčších aktivít. . Výsledkom bude , že verejne prístupný areál školy, v ktorom sa organizujú rôzne 
aktivity sa premení na verejný edukačný ekopriestor, v ktorom zrealizujeme pár ekoworkshopov.. 



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

3 ekolive, o.z. Vtáky v tŕní                 1 500,00 EUR  

Občianske združenie ekolive, o.z vzniklo v roku 2017. Združuje dobrovoľníkov, ktorí milujú prírodu, 
správajú k nej veľmi ohľaduplne, s láskou, so zodpovednosťou a s rešpektom. Prírodu sme dostali do 
daru. A o dar sa treba patrične postarať. Začať treba od tých najmenších. Preto sme vymysleli 
environmentálny projekt " Vtáky v tŕní". Ide o projekt, ktorý je určený deťom a ich rodičom od 2 rokov, 
pričom horná hranica veku nie je obmedzená. V rámci uvedeného projektu budeme pracovať s deťmi 
a hravou, zážitkovou a aktívnou formou predstavovať deťom časť našej prírody - malých a veľkých 
spevavcov. Projekt je pripravený v dvoch samostatných blokoch. V jarnom bloku sa prostredníctvom 
zábavnej, hravej prednášky deti naučia aké druhy vtákov môžu vidieť v našom regióne, ktoré sú 
sťahovavé, ktoré nie, ako im treba pomáhať, chrániť ich. Prostredníctvom hry vtáčie bingo sa naučia 
rozpoznať zvuky malých a veľkých spevavcov. Táto časť bude zastrešená prostredníctvom pracovníka 
Správy Národného parku Malý Fatra. A potom sa bude majstrovať. Z pripravených komponentov budú 
deti vyrábať vtáčie búdky, následne maľovať a osádzať do intravilánu a extravilánu obce s tým, že 
každá vtáčia búdka dostane svoj rodný list na ktorom budú vyobrazené tie typické druhy spevavcov, 
ale tiež miesto pre zápis, ktorý prevedú deti a to kto zahniezdil v búdke, kedy, od kedy sa prikrmovalo 
a postrehy, ktoré ich potešili, alebo naopak sklamali. V jesennom bloku sa stretneme a budeme si 
spolu vyhodnocovať rodné listy, budeme sa spolu rozprávať o tom, ako sa im darilo obsadiť búdky a 
zároveň budeme pripravovať kŕmidlá pre spevavce. Opäť z pripravených komponentov budú deti 
majstrovať kŕmidlá ale tentokrát budeme majstrovať aj z recyklovaného materiálu a to z krabíc od 
mlieka, z plastových fliaš, z konzervy. Vyrobíme aj kŕmne guličky a deti si odnesú aj 5 kg krmiva pre 
vtáčiky. Ku kŕmidlám dostanú plagát s vyobrazenými spevavcami, aby vedeli identifikovať svojich 
návštevníkov. Zároveň dostanú domácu úlohu, odfotiť, alebo nakresliť vtáky na kŕmidle. Z fotiek a 
obrázkov usporiadame verejnú výstavu. 

4 Evanjelické gymnázium Bylinková záhradka                 2 500,00 EUR  

Hlavným zámerom projektu je v areáli školy vybudovať bylinkovú záhradku s rôznymi typmi liečivých 
byliniek. Vytvoriť relaxačnú a oddychovú zónu nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre širokú 
verejnosť osadením nových lavičiek a doplnením exteriérového mini fitnes parku (3 stroje) o jeden 
ďalší stroj. Pestovaním, zberom a používaním liečivých bylín rozvíjať u žiakov vzťah ku životnému 
prostrediu. Vypestované liečivé rastliny použiť na prípravu čajových a vonných zmesí. Pripravené 
čajové zmesi variť a ponúkať v škole. Sušiť, baliť a následne rozdávať ako darčeky pri rôznych 
príležitostiach v škole, verejnosti a pre klientov miestneho domova dôchodcov. Školská záhrada bude 
miestom stretávania sa všetkých generácií a poskytne priestor na posilňovanie medzigeneračnej 
solidarity. Spoluprácou v komunite budujeme dobré vzťahy medzi mladými ľuďmi, seniormi ako aj 
deťmi z blízkej základnej školy. Zábava v kombinácii so športom je aktivita, ktorú ocenia všetky 
generácie. 

5 Fehér Fűz - Salix Alba Náučný chodník v Žihárci                  2 500,00 EUR  
Projekt sa zameriava na revitalizáciu mŕtveho ramena Váhu v Žihárci v lokalite medzi miestnym 
cintorínom a ulicou Pusta a na následné vytvorenie náučného chodníka pre obyvateľov a návštevníkov 
obce. 
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6 Kalvársky fond 
Revitalizácia aleje na Štiavnickej 
kalvárii 

                2 000,00 EUR  

Kalvária v Banskej Štiavnici je najnavštevovanejšou pamiatkou regiónu. Ročne ju navštívi až 70 tisíc 
návštevníkov. Tvorí ju 22 stavebných objektov a rozsiahly prírodný areál. Historická lipová alej je jej 
neoddeliteľnou súčasťou od nepamäti. Bola vysadená už koncom 18. storočia a postupne zo stromov 
vyrástli dôstojné majestáty. Tvorilo ju približne 80 jedincov, avšak ich vek si postupne vyberá svoju 
daň. Dnes ich zostalo približne 40 a každým rokom ubúdajú ďalšie. Cieľom projektu je revitalizácia 
aleje. Na základe dendrologického posudku chceme jednak uskutočniť zdravotné orezy suchých 
konárov a jednak vysadiť nové jedince mladých líp. Orezy prispejú nielen k predĺženiu životnosti 
stromov, ale prispejú aj k bezpečnosti návštevníkov pamiatky. Nové mladé lipy zas vyplnia miesta po 
už uhynutých stromoch, omladia celý areál a budú základom pre novú generáciu aleje. 

7 Mesto Lučenec 
Záverečná etapa náučného chodníka 
- pozorovanie chrobákov v 
mestskom parku 

                1 000,00 EUR  

Projekt v mestskom parku "Poznaj svoj park - flóru a faunu" začalo mesto realizovať v roku 2017. 
Náučný chodník je realizovaný vo viacerých etapách. V roku 2017 zrealizovalo mesto 1. časť Spoznávaj 
vtáctvo a dreviny. Mesto už spolupracovalo so združením Región Neogradiensis, so ZŠ a MŠ v Lučenci, 
s ornitológom, botanikom a donormi - Nadácia ČSOB a Nadácia Veolia. Deti tvorili a maľovali, odborníci 
radili a vznikla časť o spoznávaní vtáctva a drevín. Náučný chodník dokončíme v roku 2018 časťou, v 
ktorej deti a mládež budú spoznávať chrobáky, včielky a zvieratká v parku. Do chodníka 
zakomponujeme náučné a hracie prvky (náučné tabule a skladacie pexesá, bludisko). Záverečným 
hlavným prvkom je vybudovanie "bludiska s pozorovateľnou chrobáčikov". Deti z MŠ a ZŠ a aktívnych 
dobrovoľníkov opäť do projektu zapojíme. 

8 Nadácia Cvernovka Jedlý les v Novej Cvernovke                 2 500,00 EUR  

Cieľom projektu "Jedlý les a komunitná záhrada v Novej Cvernovke" je vytvoriť v zanedbanej a 
znečistenej priemyselnej lokalite Nového Mesta, v ktorej však žijú tisícky ľudí, prirodzene udržateľný 
viacúčelový a multigeneračný prírodný areál, zložený z miestne pôvodných druhov rastlín, ktorý bude 
slúžiť nielen ľuďom, ale rovnako aj rastlinám a živočíchom žijúcim v symbióze s človekom a s inými 
časťami areálu. Projekt by mal prispieť aj ku zlepšeniu klímy v okolí. 

9 Nádej pre budúcnosť 
Dobudovanie Náučného chodníka 
Javorské 

                1 500,00 EUR  

Obec Oščadnica sa ťahá v doline obklopenej nádhernou prírodou. Na turistiku sa aktívne využíva iba 
priestor v najbližšom okolí lyžiarskeho strediska vzdialeného až 8km na opačnom konci obce. V roku 
2016 sme začali s budovaním Náučného chodníka Javorské. Umiestnili sme 4 infobody, čím sme pokryli 
1/3 náučného chodníka. Projektom plánujeme dokončiť zostávajúcich 5 infobodov do konca trasy. 
Počas brigád dobrovoľníkov z okolia sa umiestnia informačné panely zo samorastov a šindľa a vykonajú 
sa potrebné terénne úpravy. Do projektu budú zapojené aj deti a pedagógovia zo ZŠ Oščadnica Nižný 
koniec. Vytvoria ilustrácie a text na jednotlivé tabule. Dobudovaním celého náučného chodníka 
chceme prilákať viac ľudí do prírody, sprístupniť im nové miesta a nádherné výhľady z viacerých úsekov 
na náučnom chodníku. Výsledkom bude zmena obyčajnej lesnej cestičky na aktívne využívaný náučný 
chodník s odpočívadlami a značením slúžiacim širokej verejnosti, obyvateľom začiatku obce, 
Kysučanom a všetkým turistom. 
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10 
Občianske združenie 
Ekoenergia 

Chodník OBJAVUJ Bioklimatický Park                 2 500,00 EUR  

Cieľom projektu Chodník OBJAVUJ Bioklimatický Park je vytvorenie náučného chodníka, ktorý pomôže 
návštevníkom objaviť tajomstvá Bioklimatického Parku Drienová. Projekt využíva edukatívnu i 
zábavnú formu k budovaniu vzťahu k životnému prostrediu, vzdelávaniu aj oddychu. Čo je to 
BIOKLIMATICKÝ Park? Bioklimatický Park Drienová vznikol v roku 2014 za účelom obnovy 
zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny, t.j. takmer nulová biodiverzita, unavená pôda a vyschnutá 
krajina. Dnes môžeme povedať, že na území 27 ha vďaka systematickým ekosystémovým opatreniam 
vzrástla biodiverzita o 30%, úrodnosť pôdy sa postupne obnovuje a voda v krajine sa udrží po celý rok, 
len vďaka jednoduchým prírodným vodozádržným opatreniam. Bioklimatický Park Drienová nájdete v 
Žilinskom kraji, na ceste medzi mestom Rajec a obcou Ďurčiná. Toto úžasné miesto je obkolesené 
panorámou pohoria Malá Fatra. Bioklimatický Park je sprístupnený všetkým návštevníkom, 
vyhľadávajú ho tak miestni obyvatelia ako aj návštevníci zo Slovenska i zo zahraničia. Čo tento park 
návštevníkom ponúka? Je to predovšetkým miesto, ktoré návštevníkom ukazuje, že príroda nerobí nič 
zbytočne. Nájdu tu napr. malú biofarmu, ovocný sad starých odrôd, pustovňu, včelie úle, vytvárame 
biokoridory, pestujeme tradičné druhy poľnohospodárskych plodín, pečieme kváskový chlieb z 
vlastnej bio múky. Bioklimatický Park vznikol z iniciatívy BIOMASA, združenie právnických osôb. 
Občianske združenie Ekoenergia, ako zakladajúci člen združenia BIOMASA, od roku 2018 prevzalo 
záštitu nad informačnými, vzdelávacími a praktickými aktivitami v Bioklimatickom Parku. Občianske 
združenie Ekoenergia je neziskové, verejnoprospešné a dobrovoľné združenie občanov, ktoré vzniklo 
v roku 1997 a dlhodobo sa venuje environmentálnemu vzdelávaniu detí, mládeže, občanov a komunít 
smerom k šíreniu myšlienok trvalo udržateľného života, k šetreniu energie a ochrane životného 
prostredia. Pozemky, na ktorých sa bude projekt realizovať sú v dlhodobom nájme Občianskeho 
združenia Ekoenergia. V čase prípravy projektového zámeru sa pripravuje i nová webová stránka 
venovaná Bioklimatickému Parku. Do doby jej spustenia sú všetky informácie dostupné na webovej 
stránke združenia BIOMASA v záložke Bioklimatický Park (www.biomasa.sk). 

11 
Občianske združenie 
SLNKOTVOR 

Medová záhrada                 2 500,00 EUR  

Zámerom nášho projektu MEDOVÁ ZÁHRADA je obnoviť nevyužívanú časť školského areálu a 
premeniť ju na oázu plnú kvetov, ovocných stromčekov a včiel, kde sa budú môcť deti prakticky naučiť 
ako žiť v súlade s prírodou. Cieľom je naučiť ich permakultúrnemu pestovaniu plodín, výsadbe a 
starostlivosti o medonosné dreviny, kríky a byliny, ako aj praktickej výuke so včielkami. Aby nesedeli 
len v školských laviciach, aby pozorovali a učili sa životu v prírodnej ekoučebni. Pocity z odhaľovania 
tajov prírody doprajeme nielen žiakom našej ZŠ s MŠ Lúčky, ale aj ďalším cieľovým skupinám v podobe 
exkurzií do našej ekoučebne - okolité ZŠ, domáce obyvateľstvo, kúpeľní hostia, turisti. Aktuálne 
plánujeme v záhrade vybudovať a osadiť včelín s ďalšími 10 úľmi, kde by mohla prebiehať aj 
relaxácia/spanie nad včelími úľmi a vdychovanie vzduchu z úľa. Tieto liečebné metódy sú staré tisícky 
rokov a konečne sa začínajú dostávať aj k nám na Slovensko. Práve takýmito zážitkovými aktivitami 
chceme cieľovým skupinám priblížiť svet včiel a ukázať im, že aj keď dokážu pichnúť, nie sú našimi 
nepriateľmi, ktorých sa máme báť, ale spojencami, aby sme prežili. Naša spoločnosť už zabudla, čo 
všetko včely vedia a neustále vykonávajú pre nás, pre všetkých, bez ohľadu na to, či im my pomáhame 
alebo naopak, ich ničíme. Nastal čas splatiť im svoj dlh. 
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12 Obec Košeca Centrálny park envirovitálnejší                 2 500,00 EUR  

Projekt Obce Košeca (okres Ilava) predstavuje ďalšiu etapu revitalizácie jedného z najvýznamnejších 
verejných priestranstiev obce - centrálneho parku. Ide o priestranstvo verejnej zelene s 2 významnými 
kultúrno-spoločenskými a historickými objektmi obce – kaplnkou sv. Anny z roku 1750 a pamätníkom 
obetiam SNP. Realizácia projektu bude znamenať rozvoj a zatraktívnenie verejnej zelene, posilnenie 
relaxačnej a komunitnej funkcie tohto verejného priestoru a zvýšenie jeho environmentálnej a 
estetickej hodnoty. V parku v priestore pri pamätníku sa vykoná výsadba 5 listnatých stromov a bude 
založených 5 kvetinových záhonov (letničky, pôdopokryvné ruže, cibuľoviny) o rozlohe celkom 73 m2. 
Lokalizácia a významnosť pamätníka SNP a kaplnky sv. Anny, bude zvýraznená výsadbou 2 listnatých 
stromov s farebne výrazným korunovým habitusom. K chodníčkom budú doplnené prvky drobnej 
architektúry, a to 2 parkové lavičky z vymývaného betónu a recyklovaného plastu a 3 odpadkové koše 
na triedené zložky. K novému a ešte nekompletnému prírodnému detskému ihrisku, ktoré sa nachádza 
pri kaplnke sv. Anny, sa doplnia 2 hracie prvky (hojdačky) pre menšie deti a 3 lavičky z agátového 
dreva. Na podporu environmentálne šetrnejšej mobility do centra obce a parku sa k detskému ihrisku 
doplní aj kvalitný stojan pre 8 bicyklov. Výsadbu kvetinových záhonov a stromov vykoná obec v 
spolupráci so staršími žiakmi základnej školy, ktorá susedí s parkom. Pri výsadbe bude použitý aj 
obecný kompost, ktorý preosiatím na rotačnom preosievači pripravia k použitiu žiaci základnej školy. 

13 
Ochranárske a kultúrne 
združenie Poiplia - Ipeľská 
únia 

Sprístupnenie nového „veslového“ 
prístavu na Ipli 

                2 500,00 EUR  

V strednej a dolnej časti Poiplia sa od začiatku tohto roka pracuje na vytvorení novej ekoturistickej 
atrakcie na spoznanie a na šetrné využitie prírodného potenciálu regiónu. Program sa snaží zviditeľniť 
a zvýšiť návštevnosť prírodných hodnôt Poiplia s minimálnym zásahom do životného prostredia. Jeho 
cieľom je spoznanie prírodných hodnôt aj „z vody“ s vytvorením vodného turistického chodníku na Ipli 
a jeho propagácia. Vytvára sa sieť 11 tzv. „veslových“ prístavov, čím sa 100 km úsek Ipľa stáva 
„splavným” pre záujemcov spoznávať Ipeľ aj z vody nie len zo súši . Jeden s prístavov sa bude 
nachádzať v Šahách, v časti Tešmak, ktorý bude spravovaný našou organizáciou Ipeľskou úniou. 
Aktivita projektu Nadáciou EPH je zameraná na vyčistenie existujúcej poľnej cesty spájajúcej hlavnú 
cestu č. 527 a Ipeľ, miesto prístavu, v dĺžke 85 m od komunálneho odpadu a od buriny. Jej 
rekonštrukcia umožní náležitý prístup k vode a z nej aby vodní turisti svoje člny dostali k vode a z nej 
z cesty č. 527. 
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14 
Párnický rybár, občianske 
združenie 

Vyhliadka nad rybníkom                 2 000,00 EUR  

Nie tak dávno sa nám za pomoci obce Párnica podarilo vybudovať v Párnici náučný chodník so 7 
edukatívnymi tabuľami. Tento rok by sme radi pokračovali novinkou, a to na v rovnakej lokalite - 
Párnické jazerá, kde stále bojujeme s odpadom. Radi by sme za pomoci Nadácie EPH odstránili 
nelegálnu skládku odpadu, ktorá sa nachádza v okolí jedného z rybníkov/jazier, vyzbierali a legálne 
odviezli odpad. Chceme vyčistiť nielen okolie jazera, ale aj vodnú zdrž, ktorou rybní hospodári regulujú 
hladinu jazera. Keďže tento priestor je „nad cestou“, neustále v zdrži a jazere končí množstvo odpadu, 
medzi ktorým plávajú krásne ryby, lieta hmyz, hniezdia kačky či volavky. Našim zámerom je vybudovať 
na tomto mieste "Vyhliadku nad rybníkom", ktorá by bola osadená nad vodnou zdržou a ľuďom 
prechádzajúcim sa po tejto lokalite by sa naskytol krásny výhľad na rozľahlé jazerá plné života, krásne 
vŕby, liesky, brezy a všakovaké chránené rastliny. Súčasťou vyhliadky by bola aj obojstranná náučná 
tabuľa, ktorá by návštevníkov oboznamovala s druhmi živočíchov, ktoré nájdu v tomto jazere, ako aj s 
ochranou prírody a režimom "chyť a pusť", ktorý na tomto jazere platí. Keďže každoročne touto 
lokalitou prejdú stovky až tisícky návštevníkov, medzi ktorými nie sú len rybári, ale najmä školopovinné 
deti a mladí ľudia, ktorí tu trávia aj hodiny prírodovedy v teréne, myslíme si, že naša "Vyhliadka" by 
určite prispela k edukácii a zvýšeniu environmentálneho povedomia. Súčasťou "Vyhliadky" by bol aj 
na mieru vyrobený 3-dielny kôš/odpadová nádoba na triedenie komodít/odpadu, ktorý sa na tomto 
mieste najčastejšie vyskytuje: sklo, plasty, papier. Súčasťou by bol popis, kde ktorý odpad patrí a koľko 
sa rozkladá v prírode (ako edukačný prvok). Zostáva už len pár krokov, aby sme náš domov urobili 
krajším, aby sme boli bližšie k prírode a chránili ju pre ďalšie generácie. Veríme, že nám pomôžete a 
"Vyhliadka nad rybníkom" bude dôkazom, že môžeme žiť v súlade s prírodou. 

15 Pohodovo, o.z. Ekohuncútsva v Harmónii s prírodou                 2 500,00 EUR  

Projekt má dva základné ciele- vyčistiť a spropagovať náučné chodníky Devínskej Kobyly a cez 
zážitkové aktivity vytvoriť a viesť skupinu detských ekolídrov. Náučné chodníky po vyčistení nafotíme, 
natočíme krátke time laps videá a spropagujeme verejne ich krásy a príbehy krajiny, zaujímavé 
stratégie života jej vzácnych spoločenstiev - bylín a drevín formou krajinného storytellingu. (čo príroda 
hovorí tým, ktorí ju dokážu počúvať) . Následne skupinu detských ekolídrov, ktorú budeme cielene 
tvoriť počas týchto aktivít, vezmeme na týždennú Ekovýpravu s odborníkmi, kde každé jedno dieťa 
vytvorí svoj osobný mikroprojekt "eko" zlepšiť tento svet a postupne ho zrealizuje. Z mikroprojektov 
a realizácií vydáme verejný e-book Ekohuncútsva- detské návody na hravé ekoaktivity, ktorými oni 
zlepšili svet a ktoré môže ktokoľvek zopakovať. Na záver vytvoríme Eko-point - bod, ktorý bude 
existovať fyzicky aj na webe - miesto, kde bude môcť verejnosť pridávať svoje "miniprojekty"- nápady 
a skúsenosti, ktorými ktokoľvek akokoľvek urobil svet krajším a prírode priateľskejším miestom. 
Výsledkom projektu teda budú vyčistené, nafotené a reportážne spracované náučné chodníky 
Devínskej Kobyly, skupina detských ekolídrov , ktorá v e-booku Ekohuncútstva zverejní svoje 
zrealizované nápady na zlepšenie sveta, za ktoré nám príroda poďakuje a Ekopoint- miesto, kde si 
verejnosť zasúťaží o najlepší zverejnený zrealizovaný ekonápad. 
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16 Saola - ochrana prírody Voda - kameň - vzduch                 2 400,00 EUR  

Projektovým cieľom je spoločne s vybranými školami a prírodovedeckými krúžkami realizovať menšie 
ekologické aktivity, ktoré - okrem ochranárskeho zamerania - majú i edukačný charakter. V časti VODA 
to bude vytvorenie vtáčích a hmyzích napájadiel, pri KAMENI pôjde o postavenie úkrytov a liahnisk 
pre plazy, vytváranie informačných tabuliek o ochrane podzemných lokalít a posledná časť, VZDUCH 
bude venovaná lietajúcim tvorom. Pre vtáky, netopiere a hmyz deti zhotovia búdky, prípadne hmyzie 
domčeky. Pred každou z aktivít bude pre školy realizovaná prednáška, zameraná na uvedenú 
problematiku. 

17 Spojená škola 
Obnova informačných panelov 
CHKO Poľana 

                2 500,00 EUR  

V rámci projektu sa zameriavame sa obnovu informačných panelov pri vstupoch do Chránenej 
krajinnej oblasti Poľana. V projekte spolupracujeme so Správou CHKO, so zamestnancami ktorej sme 
spracovali aj potrebnú analýzu a identifikovali sme miesta, kde je potrebné tieto tabule vymeniť. 
Okrem tejto hlavnej aktivity chceme zorganizovať aj besedy, workshopy a exkurzie, ktoré žiakom 
priblížia región Podpoľanie a zvýšia ekologické povedomie. Projekt bude trvať približne 4 mesiace a 
budú na ňom participovať žiaci Spojenej školy v Detve. 

18 
Starohorský banícky cech 
RICHTERGRUND 

Regulácia banských vôd pri šachte 
Terézia - Staré Hory  

                2 500,00 EUR  

Zelená zóna ( rovina vytvorená historicky návažkov rúbaniny zo šachty Terézia vedľa šachty ) bola v 
minulosti vyčistená a pripravená na rekreačne účely v krásnom horskom prostredí dobre prístupná. 
Vody vytekajúce z blízkeho susedstva starých zavalených štôlní nad šachtou Terézia, majú devastačný 
účinok ( podľa intenzity dažďov a ročného obdobia) na uvedenú plochu a erózia ohrozuje aj banské 
dielo do ktorého povrchovo vteká uvedená voda. Zámerom je, upraviť výtok vody zvedením do nového 
odvodového žľabu 78 bm a to tak, že žľab bude zároveň expozíciou hrantov v rôznych dĺžkach starých 
mier ( siah ), ktoré sa používali pri evidencii prítoku k šachte za účelom pohybu vodného kolesa banskej 
šachty na prístup do hĺbky 96 metrov. Výver vody bude zdôraznený drevo-stavbou so šindľovou 
strieškou. Časti hrantov budú označené a popísané informačnými panelmi. Trasa odvodnenia plochy 
bude vedená cez cestu - podkopávaním cesty a vsadením nosného potrubia v dĺžke 6 m na bezpečný 
prechod ťažkou technikou a zvedený do prirodzeného historického výtoku vody z nádrže od vodného 
kolesa smerov do Richnavského potoka. Upravená plocha bude ochránená viacerými kusmi 
veľkorozmerného dreva, ktoré bude osadené po obvode a upravená zároveň na sedenie návštevníkov 
banskej čistinky. Aplikácia projektu tohoto verejnoprospešného priestoru prispeje k zmene postojov 
návštevníkov k minulým hodnotám našich predkov a jeho cieľom je nielen revitalizácia zóny šachty, 
ale aj motivácia k tráveniu voľného času v prírode s prirodzeným sprostredkovaním edukácie o histórii 
baníctva v starohorsko - špaňodolinskom priestore, ktorý má 1000 ročnú tradíciu. 

19 
Stredná odborná škola 
drevárska, Pílska 7, 
Topoľčany 

Drevo v meste                 2 500,00 EUR  

Ochrana a tvorba životného prostredia je jednou z aktivít, ktoré neustále opakujeme žiakom v rámci 
environmentálnej výchovy, kde ako prioritu uvádzame ochranu a tvorbu životného prostredia. V 
našom projekte sa budeme snažiť v jednotlivých aktivitách zapájať žiakov, zamestnancov školy a 
predstaviteľov mesta Topoľčany do čistenia priestoru, v ktorom žijeme, a to veľkým jesenným 
upratovaním verejných priestorov, vytvoriť a inštalovať drevené stojany na bicykle v oddychovej zóne, 
vyrobiť a osadiť hmyzí hotel v mestskom priestore a vzdelávať žiakov v oblasti včelárstva. 
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20 Včeloz 
Revitalizácia a modernizácia areálu 
na oddych a vzdelávanie II. etapa 

                2 000,00 EUR  

V roku 2013 sa začala prestavba a reorganizácia priestoru pre edukačné účely spojené s praktickými 
ukážkami zamerané na včelárstvo a ochranu prírody. V septembri 2013 sme slávnostne otvorili 
včelársky náučný chodník. Cesta k jeho terajšiemu vzhľadu nebola ľahká. Priestor bol značne zarastený 
krami a stromami, cez ktoré sa nedalo prejsť. Bolo potrebné vytvoriť chodníky a priechodzie cestičky. 
V nasledujúcich rokoch sa vytvorili ďalšie zariadenia a priestory pre včelárske účely. V posledných 
rokoch sa čiastočne začala obnova areálu po stránke dendrologickej a architektonickej, kde sa 
pozornosť sústreďuje na prvky spojené s tradičnou kultúrou vidieka a mikroregiónu a na prvky ľudovej 
architektúry. Priestor sa od roku 2013 rýchlo a dynamicky mení po stránke estetickej, funkčnej ale aj 
architektonickej. Riešené územie a areál je vyhľadávanou lokalitou mikroregiónu a priľahlých obcí. 
Najviac navštevovaný je deťmi materských, základných a stredných škôl, ale na svoje si prídu i dospelí 
návštevníci. V máji sa konal už tretí ročník súťaže „Mladý včelár“ určenej pre deti a dospelých z 
včelárskych krúžkov. V lete sa tu koná ochutnávka medu spojená so súťažou vo varení s medom. Areál 
je najmä počas letnej sezóny využívaný a je preto potrebné riešiť otázku zlepšenia podmienok nielen 
pre účely krátkodobé ale aj dlhodobé. Priestor sa stal za posledné roky atraktívny, vyhľadávaný a tým 
sa zvýšil jeho potenciál pre využitie. Nastavil sa trend, ktorý posúva priestor k lepšiemu využitiu, 
prispieva k rozvoju obce po stránke kultúrnej ale aj spoločenskej. Tento trend sa naša organizácia snaží 
udržať a ďalšie kroky smerovať k dokončeniu po vybraných stránkach. 

21 
Základná škola s 
materskou školou Hôrky 

Včely v školskej záhrade                 2 500,00 EUR  

Keď sa spomenie včela väčšinou nás napadne asociácia spojená s medom, veď med je sladký a ešte aj 
zdravý. V horšom prípade nás napadne asociácia s nepríjemným uštipnutím, prípadne alergie, bolesť 
a podobne. Skutočný význam včiel, však ale nespočíva v mede a aj to ojedinelé uštipnutie by sme im 
mali prepáčiť, pretože od včiel sme nepriamo závislí a máme im byť za čo vďační. Túto vedomosť by 
sme chceli dať našim žiakom základnej školy a komunite ľudí spádových obcí, ktorým nie je ľahostajná 
budúcnosť ľudstva. Vedľa školy máme vybudovanú školskú záhradu - Záhradu, ktorá učí. V rámci 
krúžkovej činnosti a predmetov Prírodoveda a Prírodopis chceme objavovať vzdelávaciu včelnicu, kde 
by sme ponúkali zážitkový program pre školákov aj iných návštevníkov s tematikou včiel. Pretože ako 
sa hovorí: „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť.“ Tak isto by sme chceli zaviesť apiresterapiu - 
dýchanie včelieho vzduchu. Tá pomáha pri mnohých alergiách, oslabení imunitného systému, astme, 
zápaloch. Na apires terapiu je potrebný api - domček, ktorý by sme chceli v školskej záhrade vybudovať 
a aktívne využívať. 

22 Združenie turizmu Levoča Okolo Levoči                 2 100,00 EUR  

Vyznačenie a propagácia cyklotrás a turistických chodníkov na okruhu Levoča - Spišské Podhradie - 
Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves - Levoča s dôrazom na všetky kultúrne, historické i prírodné 
zaujímavosti na tejto trase : Levoča, Spišská kapitula, Spišský hrad pamiatky UNESCO, Spišské 
Podhradie, Spišské Vlachy, Markušovce, Spišská Nová Ves - pamiatkové zóny, Dreveník, Sobotisko - 
národné prírodné rezervácie, Lokalita Za horou pri Spišských Vlachoch - oddychová zóny s možnosťou 
kúpania, 

                         50 000,00 €    
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V mojom okolí 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Budimírska banda o.z. Náučný chodník pre Budimír               1 000,00 EUR  

Cieľom projektu je vytvoriť a osadiť náučné tabule a interaktívne prvky popri plánovanom turistickom 
chodníku za obcou Budimír. Do celého procesu, od návrhu cez spracovanie po osadenie, zapojíme deti 
a rodičov z našej obce, návrhy skonzultujeme aj so samosprávou. Deti a rodičia budú na projekte 
pracovať ako partneri, rozvinieme ich tvorivosť, deti naučíme pracovať s drevom, pílkou či kladivom. 
Výsledkom bude spoločné dielo, pocit spoločného vlastníctva, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom, 
ale aj návštevníkom Budimíra. Veríme, že všetci sme spolutvorcami priestoru, v ktorom žijeme a takto 
k jeho zmysluplnosti a kráse prispejeme aj my. Osadenie náučného chodníka už máme dohodnuté so 
samosprávou, súhlas obce prikladáme ako prílohu tejto žiadosti. 

2 CDKL5 Slovakia 
Komunitné stretnutia a podpora 
rodinám detí s viacnásobným 
postihnutím 

              1 000,00 EUR  

Nová životná situácia, v ktorej sa ocitnú rodiny po narodení dieťaťa s viacnásobným postihnutím si 
vyžaduje špeciálny prístup spoločnosti. Pomoc, ktorú im chceme ponúknuť, spočíva v komunitných a 
riadených stretnutiach pod vedením psychológa, ako aj stretnutiach spolu s ich zdravými súrodencami 
za účasti školených canisterapeutov a canisterapeutických psov. Tieto aktivity v rámci projektu 
považujeme za dôležité vzhľadom na to, že správne fungujúca a vyrovnaná rodina je hlavným 
predpokladom zdravého vývoja dieťaťa, ale aj celej spoločnosti. Projekt má verejnoprospešný 
charakter so zameraním nielen na skupinu rodín, ktoré sa starajú o deti s viacnásobným postihnutím, 
ale aj na ich širšie rodiny, blízku komunitu a dobrovoľníkov - asistentov. Ide o ich zaktivizovanie nielen 
formou aktívnej činnosti - dobrovoľného stráženia, ale aj formou šírenia informácií a zvyšovania 
povedomia o týchto rodinách, ktoré sú žiaľ často ešte i v súčasnosti odsúvané na okraj spoločnosti. 
Zamestnanec spoločnosti eustream - pani Barbora Kovrižnych bude pomáhať pri organizovaní celého 
projektu formou komunikácie s jednotlivými rodinami detí s viacnásobným postihnutím a koncepčnej 
prípravy komunitných stretnutí. 

3 DLHOPOĽCI o. z. BEŽ A RIEŠ 2018                  920,00 EUR  

Športovo - vedomostné podujatie, ktorého sa zúčastňujú ako súťažiaci deti od 1,5 roka - 15 rokov. 
Počas prípravy a samotného podujatia je vytvorený priestor na rozšírenie komunitných aktivít a 
zlepšenie vzťahov, či aktívneho zapájania sa dobrovoľníkov do realizácie. Na piatich stanoviskách 
rozložených na väčšej ploche plnia jednotlivé zadania úloh. Tie sú rozdelené podľa náročnosti 
jednotlivých vekových kategórií. Testujú si svoje zemepisné vedomosti o Slovensku, o obci, 
matematické, logické aj pohybové úlohy v sprievode 2 inštruktorov na každom stanovisku. Deti do 4 
rokov aj v sprievode rodiča. Medzi stanoviskami bežia, aby bol dôležitý aj ich športový výkon a nielen 
vedomosti. Do organizácie sú zapojené detičky a tiež aj mládež, dospelí aj dôchodcovia. Súťažiaci pri 
štarte obdržia štartovací balík, v ktorom majú občerstvenie na posilnenie do plnenia úloh. Následne 
sú potom postupne štartované na trať v časových odstupoch, aby sa na jednotlivých stanoviskách 
nestretávali. Za jednotlivé úlohy majú pridelené body a tiež aj za odbehnutý čas. Počas voľného 
programu, keď ich kategória nesúťaží, povzbudzujú po trati ostatných, ale taktiež majú možnosť využiť 
aj maľovanie na tvár, detský kútik, občerstviť sa gulášom, či nápojmi a pochutinami a zatiaľ ich rodičia, 
starí rodičia a ostatní účastníci diskutujú alebo sa s deťmi hrajú rôzne hry s animátormi. 
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4 
Domov dôchodcov Dolné 
Saliby 

Rekonštrukcia Domova dôchodcov                1 000,00 EUR  

Cieľom projektu Rekonštrukcia Domova dôchodcov Dolné Saliby sú zmeny stavebného charakteru, 
ktoré by vo finálnej fáze zabezpečili skvalitnenie života prijímateľom sociálnej služby. Uchádzanie sa o 
podporu v programe „V mojom okolí“, prostredníctvom aplikácie Nadácie EPH v spolupráci: Meno 
zamestnanca: Mária Varečková Spoločnosť: Eustream, a. s. Účasť zamestnanca na projekte: 
fotodokumentácia priestorov pred a po stavebných úpravách 

5 
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 
Malacky 

Atletika pre radosť               1 000,00 EUR  

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky je aktívnou inštitúciou, ktorá sa neustále usiluje napĺňať svoje 
poslanie, ktorým je vychovávať slobodných, zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí. V 
škole má šport bohatú tradíciu, o čom svedčia výsledky v športových súťažiach regionálneho i 
celoslovenského charakteru predovšetkým z ľahkej atletiky. Atletické cvičenia prispievajú k 
všestrannému rozvoju jedinca a súčasne mu poskytujú alternatívu športového vyžitia. Nakoľko škola 
má atletický okruh a zároveň atletika je základom učebných osnov telesnej a športovej výchovy 
plánujeme v rámci projektu v spolupráci s rodičmi a miestnou komunitou realizovať rekonštrukciu 
zanedbaného atletického okruhu a bežeckej rovinky vrátane sektorov pre technické disciplíny. Účelom 
projektu je vytvorenie funkčného športoviska s bezpečným antukovým povrchom a v požadovanej 
kvalite, ktoré bude vhodné pre rozvoj organizovanej atletiky i na organizovanie atletických súťaží, 
športových podujatí a dní regionálneho charakteru. Meno zamestnanca: Ing. Ján Rybárik, SPP – 
distribúcia, a. s. Aktivity projektu, na ktorých sa zamestnanec bude aktívne podieľať: dobrovoľnícke 
aktivity čistenia okruhu, organizácia technickej rekonštrukcie atletickej dráhy, i účasť na športovom 
podujatí a pomoc pri zhodnotení projektu. 

6 
Združenie rodičov 
Súkromnej materskej školy 
Bilíkova 34 

Premaľba posprejovaných stien               1 000,00 EUR  

Naše jasličky sa nachádzajú v objekte školskej budovy Bílikova 34 v Dúbravke. Interiér a ihrisko jasličiek 
sme si vkusne zariadili a upravili. Čo nám však robí starosti, sú posprejované steny, ktoré pôsobia na 
deti nielen rušivo, ale priam odpudzujúco. Radi by sme tieto plochy zatreli a pomaľovali obrázkami, na 
ktoré by sa naše deti radi pozerali. Mestská časť – Dúbravka tento nápad víta, čo vyjadrila aj vo svojom 
podpornom stanovisku k projektu. Finančné zdroje na úpravu stien však nemá, a preto je na nás, aby 
sme si prostredie, v ktorom trávime väčšinu dňa, upravili svojpomocne. Pán Ing. Svetozár Moyzes bol 
jedným z rodičov našich detí. Do projektu je ochotný vložiť svoju prácu, konkrétne vymaľovanie stien 
základovou farbou. Finálnu maľbu alebo sprejový dizajn, by sme následne nechali na odborníka. 
Takéto zveľadenie okolia našej SMŠ by privítali nielen rodičia a deti, ale určite aj dúbravská verejnosť. 
Ing. Svetozár Moyzes, SPP-distribúcia 
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7 Lyžiarsky oddiel Mladosť 
LO Mladosť - preteky v Inline 
korčuliach v Banskej Bystrici 

              1 000,00 EUR  

Projektom chceme podporiť rozvoj športu v Banskej Bystrici a okolí, priblížiť lyžovanie ako šport, ktorý 
sa nevykonáva len počas zimného obdobia, ale ako celoročná aktivita zapojením ďalších športových 
činností ako sú inline korčule. Zároveň chceme túto aktivitu využiť aj ako nábor nových lyžiarskych 
nádejí a zároveň pre obyvateľov mesta Banskej Bystrice pripraviť príjemný rodinný športový deň. 1. 
Preteky sú určené pre vekovú kategóriu od 6 do 15 rokov 2. Preteky sa budú konať na Inline dráhe v 
Banskej Bystrici. Dráha má dĺžku cca. 460m. 3. Preteky sa budú konať na jedno kolo, meraním času 
pomocou časomiery. 4. Odmenených bude prvých šesť pretekárov v každej kategórii. Predpokladáme 
10 kategórií. Samostatne chlapci aj dievčatá. 5. Maximálny počet pretekárov bude obmedzení na 200 
účastníkov. 6. Na pretekoch bude zabezpečená zdravotná služba. Každý účastník bude mať 
zabezpečený pitný režim. Meno zamestnanca: Jana Halgašová, spoločnosť SSE, a.s. Pri realizácii 
projektu sa bude podieľať ako spoluorganizátor pretekov. 

8 Materská škola Zdravá škôlka               1 000,00 EUR  
Odstrániť zastaralé preliezky na šk. dvore a skvalitniť/vynoviť vybavenie na šk. dvore podľa najnovších 
bezpečnostných kritérií - skvalitniť možnosti trávenia detí na čerstvom vzduchu - viac zapájať rodičov 
a dobrovoľníkov pri starostlivosti o objekt MŠ - motivovať deti k aktívnemu pohybu 

9 Materská škola v Kútoch Ruky rúčkam                  800,00 EUR  

Projekt "Ruky rúčkam" je o pomoci veľkých a mocných rúk dospelých, ktoré by mohli pomôcť malým 
a slabým detským rúčkam pri zveľaďovaní prostredia. Je o možnosti vytvorenia krajšieho prostredia 
Materskej školy v Kútoch, na ktorom sa budú počas roka podieľať deti i zamestnanci. Pri vstupe do 
areálu školy bude vítať návštevníkov (deti, rodičov ...) zeleňou a kvetmi, ale bude upriamovať 
pozornosť aj na bylinky, ktoré budú môcť deti ochutnať v jedle, ktoré im pripravia kuchárky. Radi by 
sme v spolupráci s odborníkmi realizovali aj výsadbu takých rastlín, ktoré prilákajú hmyz - 
predovšetkým motýle. Výsadbu rastlín chceme uskutočniť v 7 betónových kvetináčoch (tri okrúhle a 
štyri podlhovasté). Zeminu v jednotlivých nádobách budeme prispôsobovať potrebám rastlín. Pri 
realizácii projektu bude pomáhať pán Ľubomír Knap, os.č. 4077, zamestnanec Nafta a.s. Bratislava. 
Jeho pomoc bude spočívať v príprave prostredia, dovoze zeminy a substrátu, organizovaní činností 
tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť detí a všetkých návštevníkov materskej školy. 

10 
Občianske združenie 
Šťastné kone 

Krásne chvíle v prírode                   800,00 EUR  

Sme kolektív nadšencov, ktorý sa snaží nezabudnuteľné zážitky v spoločnosti koní sprostredkovať 
širokej verejnosti. Občianske združenie funguje výlučne na dobrovoľníckej báze. OZ Šťastné kone 
združuje deti, mládež, dospelých, celé rodiny mestskej a vidieckej komunity s cieľom chrániť a 
obhajovať záujmy rodín a poskytnúť všestrannú pomoc pri uspokojovaní všetkých potrieb rodiny. 
Okrem tradičných aktivít sa pravidelne venujeme deťom a rodinám, ktoré chcú tráviť voľný čas v 
prírode, chcú sa naučiť starať o zvieratá (kone, kozy, mačky, pes), voziť sa na koni a chodiť na výlety. 
Navštevujú nás materské a základné školy v rámci školských výletov ale aj deti s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Spolupracujeme s Detským domovom v Michalovciach. Našimi partnermi sú folklórne 
skupiny Harčare, Harčarki, Harčarik, Hnojňane, obec Pozdišovce, Miestna akčná skupina Duša. V 
priebehu roka organizujeme množstvo akcií pre deti aj dospelých. Týmto projektom by sme chceli 
zrealizovať označenie náučného turistického chodníka širokej verejnosti a zriadenie detského ihriska 
pre deti a oddychovej zóny. 
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11 Obec Bušince Zo smetiska oáza oddychu                  800,00 EUR  

Cieľom projektu je vytvorenie a zatraktívnenie verejného priestranstva na mieste, na ktorom sa v 
súčasnosti nachádza čierna skládka. Smetisko je situované priamo pred budovou Základnej školy v 
našej obci. S touto nelegálnou skládkou bojujeme už viac rokov bez výsledku. Realizáciou projektu sa 
nielen výrazne zmení komplexný vzhľad centrálnej zóny obce, ale dôjde aj k likvidácii smetiska. 
Veríme, že do parku by už ľudia smeti nenosili, práve naopak užívali by si ponúknutý estetický zážitok 
a výrazne by sa zvýšila aj kvalita života občanov a detí Základnej školy. Do realizácie zapojíme aj deti 
základnej školy, ktorí nám v rámci predmetov vlastiveda a prírodoveda budú asistovať pri výsadbe 
zelene. Počas celej realizácie nám bude asistovať pani Mária Buššaiová (zamestnanec firmy eustream 
a.s.). Jej hlavnou úlohou bude návrh a vizualizácia parku, samotná výsadba zelene v spolupráci s deťmi 
a dobrovoľníkmi obce. 

12 Obec Divinka Vybudovanie športovo-aktívnej zóny               1 000,00 EUR  

Projektom by sme chceli riešiť športovo - aktívnu zónu v športovom areáli v Divinke. Ide o revitalizáciu 
priestranstva, kde by sme chceli dobudovať workoutové ihrisko tak pre športovcov ako aj širokú 
verejnosť. Je potrebné vyčistiť, vyrovnať a skrášliť tento priestor, pretože v súčasnosti je zanedbaný. 
Tento projekt odporúča zamestnanec Ľubomír Ťažký, zamestnanec SPP-distribúcia, ktorý bude pri 
projekte nápomocný pri čistení a vyrovnaní plochy, pri organizácií práce a pri propagácií projektu. 

13 Obec Dobrá Voda  Obnova parku Hlávka                   800,00 EUR  

Obec Dobrá Voda sa nachádza v Trnavskom okrese v Malých Karpatoch. Park Hlávka bol vybudovaný 
v roku 2008 v centre obce Dobrá Voda. Zub času a tiež aj poveternostné vplyvy si vyžiadali svoju daň 
a park je potrebné z uvedeného dôvodu obnoviť a zrevitalizovať, aby aj naďalej spĺňal hygienické a 
bezpečnostné podmienky pre jeho ďalšie využívanie. Trávnik je po zime zničený, je potrebné ho 
prevzdušniť, podsadiť a pohnojiť. Vedľa námestia sa nachádza park s detským ihriskom, ktoré je 
potrebné zrevitalizovať, opraviť poškodené súčasti a zabezpečiť nové nátery. Rovnako aj u lavičiek a 
pergoly je potrebná výmena drevených častí a ich náter. Podkladový materiál detského ihriska je 
nutné doplniť, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí. Do projektu bude zapojený aj zamestnanec 
spoločnosti SPP distribúcia a.s. - p. Benedikovičová Stanislava, ktorá sa bude spolupodieľať na celom 
projekte a bude sa zapájať do činností najmä pri obnove náterov, výsadbe zelene a úprave povrchu na 
detskom ihrisku a tiež zabezpečí foto dokumentáciu celého priebehu projektu. 

14 Obec Dolné Srnie 
Revitalizácia školskej záhrady a 
cintorína 

              1 000,00 EUR  

Cieľom nášho projektu je vysadiť živý plot z drevín na oddelenie záhrady Materskej školy v Obci Dolné 
Srnie od miestneho cintorína. Materská škola je spojená s cintorínom záhradou. V tejto činnosti nás 
podporuje i zamestnanec SPP - distribúcia v Novom Meste nad Váhom p. Boris Haruštiak, ktorý je 
občanom našej obce. Okrem toho, že nás oslovil s možnosťou zapojenia sa do grantového programu, 
aktívne sa zapojí a pomôže nám s výsadbou drevín.  
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15 Obec Plevník - Drienové 
Detské ihrisko v obci Plevník - 
Drienové 

              1 000,00 EUR  

Touto cestou žiadame o dotáciu na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli obce Plevník - 
Drienové, nakoľko sa tam pre deti vekovej kategórie od 3 do12 rokov takéto prvky nenachádzajú. 
Športový areál sa nachádza v centre obce a jeho súčasťou je veľké futbalové ihrisko, malé multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt, posilňovňa a zasypané priestory bývalého kúpaliska a práve na 
nich by sme chceli pre najmenšie deti vybudovať detské ihrisko. Schválením dotácie a realizáciou 
projektu by došlo k obnoveniu s rozšíreniu komplexu pozostávajúceho z oddychovej, hernej, športovej 
s voľnočasovej zóny, určenej rozmanitým komunitám pre pobyt vonku. Prvky detského ihriska sa budú 
nachádzať v areáli športového areálu, na ploche bývalého kúpaliska, ktoré susedí s areálom MŠ a po 
dohode bude využívané aj deťmi MŠ. Obec do budúcna plánuje vybudovať na tomto mieste (parcela 
KNC 596/3) oddychový areál vrátane pódia, posedenia, sociálnych zariadení a detského ihriska, kde sa 
budú konať rôzne kultúrno-športové a oddychové akcie. 

16 Obec Silická Jablonica Naše malé ihrisko               1 000,00 EUR  

Projekt podáva obec v spolupráci so zamestnancom spoločnosti eustream, a.s. Júliusom Csehom. 
Hlavným zámerom projektu je pridanie ďalšej funkčnosti parku pri obecnom úrade, vytvorenie 
oddychovej plochy pre menšie deti a tým samozrejme aj ich rodičom. V rámci projektu tu plánujeme 
osadiť 3 pružinové hojdačky, lavičky, vysadiť okrasné kríky. Do realizácie projektu plánujeme zapojiť 
formou dobrovoľníckych prác aj rodičov, ako ja pracovníkov na aktivačných činnostiach pri obecnom 
úrade. Zamestnanec pomôže pri osadení hracích elementov a bude koordinovať brigádnické práce. 

17 OZ DeD SLNIEČKO Dobre, keď sa hrajú               1 000,00 EUR  

Náš projekt je zameraný na zmysluplné vyplnenie voľného času detí z detského domova a obce v 
oddychovej zóne. Kúpou lezeckej a šplhacej zostavy deti získajú podnety na rozvoj ich lokomotoriky, 
vďaka veľkosti zostavy majú možnosť spolupráce, spoločnej hry. Do oddychovej zóny prichádzajú aj 
deti z obce, takže je miestom komunitných stretnutí a integrácie postihnutých detí do zdravej 
komunity. 

18 OZ Ježkove oči Komunitná cyklodielňa 2018                  975,00 EUR  

Sme skupina siedmych dobrovoľníkov, ktorá pomocou participatívneho rozpočtu (Bratislava Nové 
mesto) otvorila v roku 2014 komunitnú cyklodielňu, pri ústrednej knižnici na Pionierskej 12, v 
Bratislave. V Cyklodielni pravidelne raz do týždňa, poskytujeme priestor, náradie a pomoc pri oprave 
bicyklov, a tiež poradenstvo v oblasti cyklodopravy. Naše občianske združenie nie je zárobkovo činné, 
všetky prostriedky a náš čas poskytujeme pre ľudí zdarma. Naše služby teda využívajú okrem mladých 
a zručných ľudí ktorí si opravia bicykel samy aj sociálne znevýhodnený a hendikepovaní občania, 
ktorým pomáhame s opravami. Našim cieľom a cieľom tohto projektu je pokračovať v prevádzke 
Cyklodielne aj v nasledujúcej cyklosezóne a týmto, pomáhať na lokálnej úrovni so zvyšovaním 
používania bicyklov ako plnohodnotnej alternatívy k individuálnej automobilovej doprave. Zároveň 
máme v pláne rozšíriť naše služby o tieto činnosti: komunitnú požičovňu náradia a cyklokomponentov 
tvorivé dielne pre deti (ako funguje bicykel, práca s drevom a náradím, elektrotechnické zručnosti, 
vyvolávanie fotografií servis lyží, bežiek a snowboardov všeobecnú komunitnú dielňu Zamestnanec 
Robert Pajer, eustream, a.s. sa podieľa na realizácii projektu nasledovne: - dobrovoľník pri príprave a 
realizácii detských DIY workshopov (urob si sám dielničiek), základné opravy bicyklov a iné. 
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19 OZ S3eŠKa Týždeň plný priateľov a hier               1 000,00 EUR  

Projekt Týždeň plný priateľov a hier je letným táborom pre deti od predškolákov po deviatakov. V 
tomto roku už pripravujeme 22. ročník. Vedúci v tábore sú dobrovoľníci, ktorí sa budú čase vlastnej 
dovolenky venovať približne 80 deťom, rozvíjať ich súťaživosť, spoznávanie sa a vzájomnú úctu. 
Tematicky bude tábor v tomto roku zameraný na to, ako niekedy žili ľudia, museli si vyrobiť oblečenie, 
potreby do domácnosti, dopestovať potravu, prežiť v prírode. Dôraz kladieme na statočnosť, 
úprimnosť, lásku, spolupatričnosť, odvahu, poslušnosť, jednotu osady - súťažného družstva. V našom 
tábore deti nemajú mobilné telefóny. Komplikujú naše vzájomné vzťahy, deti nie sú naučené 
komunikovať medzi sebou, s dospelými ľuďmi, čo sa snažíme aspoň v čase tábora rozvíjať. 
Očakávaným výsledkom bude plnohodnotne strávený táborový čas, spokojné deti a rodičia, zlepšenie 
komunikácie medzi deťmi, v ich rodinách. 

20 
Rodičovské združenie - 
Borkáčik 

Enviroučebňa v našej škôlke               1 000,00 EUR  

Cieľom projektu je vybudovať v areáli materskej školy enviroučebňu v prírodnom prostredí. 
Realizáciou nášho projektu by sme posunuli vyučovanie za hranice bežného sedenia v triede alebo 
edukačnej miestnosti. Vyučovací proces a vzdelávanie detí, ale aj krúžková činnosť, by v materskej 
škole mohli prebiehať priamo na čerstvom vzduchu, bez ohľadu na počasie. Prispelo by to najmä k: - 
zmene prostredia vyučovacieho procesu - rozvoju a podpore vzdelávania všeobecne, - zlepšeniu 
vzdelávania v oblasti životného prostredia a botaniky, - zvýšenej sústredenosti a kreativite detí, - 
zvýšenej kultúrnosti, - rozvoju hier a zábavy vo vyučovacom procese vo voľnej prírode, - skrášleniu a 
zatraktívneniu areálu MŠ. 

21 Rodinný park Dedinka, o.z. 
Náučné tabule do lesoparku v areáli 
Rodinný park Dedinka 

              1 000,00 EUR  

Občianske združenie Rodinný park Dedinka o.z. získalo v obci Nová Dedinka (okres Senec) za 
symbolické nájomné 1 Euro výnimočný areál s výmerou takmer 13 tisíc m2 na ktorom sa nachádza 
jazero a les. Tento areál je výnimočný svojím výborným prístupom, lebo sa nachádza priamo v obci a 
nachádza a v nádhernom prostredí pri rieke Čierna voda priamo pri novobudovanej cyklotrase v smere 
do Bernolákova. Cieľom združenia je tento areál zrevitalizovať, sprístupniť a vykonávať aktivity 
smerujúce k skvalitňovaniu životnej úrovne obyvateľov obce Nová Dedinka a okolitých obcí 
vybudovaním, zveľaďovaním a prevádzkovaním rodinného parku s areálom športu a oddychu, ktorého 
súčasťou bude jazero, lesopark s náučným chodníkom, oddychové zóny, námestie, detské ihrisko, 
multifunkčné ihrisko a ďalšie atrakcie. Park Dedinka má podnecovať hlavne deti a rodičov k tráveniu 
voľného času na čerstvom vzduchu a taktiež bude miestom na utváranie nových vzťahov a sociálnych 
väzieb medzi pôvodnými a novými obyvateľmi Novej Dedinky. Nový rodinný park v atraktívnej lokalite 
bude mať zábavno-vzdelávací, oddychovo-rekreačný charakter, bude klásť dôraz na životné prostredie 
či ekológiu. Združenie chce pomáhať poskytnúť rodičom, deťom a mládeži možnosti na trávenie 
voľného času, motivovať ich k športovaniu, tráveniu času na čerstvom vzduchu, vzdelávať ich a viesť k 
záujmu o životné prostredie. 
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22 
Slovenský skauting 41. 
zbor T.G.Masaryka, 
Topoľčianky 

Vybudovanie skautského tábora v 
Kozárovciach. 

              1 000,00 EUR  

Ako prvý v Levickom okrese bol v Kozárovciach založený skautský oddiel Orol Kozárovce, ktorý si ako 
hl. úlohu stanovil vybudovať kompletný skautský tábor v časti Kucina, Kozárovce, tak aby už v týchto 
letných mesiacoch mohol organizovať letný tábor pre deti v Kozárovciach. Náš skautský tábor by mal 
byť vybudovaní na území nevyužitých urbárskych pozemkov, ktoré nám poskytol urbárske 
spoločenstvo Slance Kozárovce. Ako protihodnotu náš oddiel tieto pozemky zrevitalizuje. 
Nevyhnutnou súčasťou každého letného tábora je zabezpečenie táborovej kuchyne , časť ktorej by 
sme chceli vybudovať z peňazí vášho projektu. Meno zamestnanca, ktorý odporúča náš projekt je 
Viktor Krajči, ktorý robí v spoločnosti SPP - Distribúcia. Pán Krajči je zároveň hospodárom 
spomínaného urbárskeho spoločenstva Slance a bude sa podieľať na našom projekte poskytnutím 
palivového dreva a urbárskych pozemkov aj pre iné skautské aktivity. 

23 Spojená škola internátna Náučný chodník aj pre drobcov                  800,00 EUR  

V súčasnej dobe je v exteriéri našej školy už piaty rok vybudovaný náučný chodník so siedmimi 
stanovišťami pre našich (170tich) žiakov. Medzi časom sa však naša škola rozšírila o organizačnú zložku 
"Špeciálnu materskú školu" (pre deti s autizmom) a medzi našich malých žiakov pribudli aj ďalší noví 
autisti (v počte 40). Preto sme sa rozhodli prispôsobiť časti náučného chodníka práve pre našich 
najmenších a to tak, aby sa u nich rozvíjali handicapované funkcie a aby aj oni našli v exteriéri školy 
podmienky, ktoré im umožnia tráviť VONKU plnohodnotne čas, prípadne ho využiť na relax, ktorý 
denne pre svoje fungovanie v škole nevyhnutne potrebujú. Našu školu si vybral Fabiankovič - 
zamestnanec SPP. Na realizácii projektu sa bude podieľať aj so svojimi kolegami aktívnou pomocou pri 
osádzaní jednotlivých prvkov, úpravou trávnatej časti plochy, náterom tabúľ a panelov. Spomínaní 
dospeláci budú aktívne zapojení aj do konkrétnych aktivít s našimi deťmi "Vitaj škola" a "Spolupráca s 
Borinkou". 

24 
Spojená škola Svätej 
Rodiny 

Ihrisko pre deti               1 000,00 EUR  

Cieľom projektu je vybudovanie bezpečného detského ihriska s outdoorovými prvkami. Ihrisko by 
malo slúžiť počas dňa pre deti, ktoré navštevujú Spojenú školu Svätej rodiny (základná škola a 
gymnázium), ale nakoľko je areál školy otvorený a prístupný, tak by bolo využívané aj v poobedňajších 
hodinách a počas víkendov obyvateľmi z okolia. Projekt detského ihriska pozostáva z viacerých 
herných a športových prvkov. Ihrisko pomôže k rozvoju pohybových návykov u detí, čo má za následok 
predchádzanie rôznym civilizačným ochoreniam a v konečnom dôsledku vedie k výchove zdravej 
generácie – menej návštev u lekára, menej liekov pre deti, menej vymeškaných hodín v škole i v práci. 
Finančné prostriedky vložené do rozvoja pohybu detí sú najlepšou zárukou toho, že z detí vyrastú 
zdraví jedinci – ide o najefektívnejšiu investíciu, ktorá má dlhodobý efekt. Meno zamestnanca: Ing. 
Natália Kerekešová, eustream a.s., strategický nákupca. V rámci pripravovaného projektu sa 
zamestnanec zapojí najmä vo fáze príprav, konkrétne do príprav podkladu (spodná vrstva) na detské 
ihrisko, nakoľko bude k tomuto účelu zorganizovaná brigáda rodičov žiakov navštevujúcich Spojenú 
školu Svätej rodiny. 
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25 
Spojená škola, 
Budovateľská 1309, 
Vranov nad Topľou 

Zelená trieda               1 000,00 EUR  

Projekt Zelená trieda zmobilizuje žiakov so zdravotným postihnutím, ich rodičov, učiteľov a priateľov 
školy k vybudovaniu a skrášleniu prostredia určeného k aktívnemu učeniu v prírode. Cieľom projektu 
je rekonštrukcia a vynovenie vonkajších priestorov školského dvora, ktoré budú využívané ako 
vzdelávacia i oddychová zóna. Zámerom Zelenej triedy je smerovať k zdravšej a aktívnejšej škole 
vybudovaním pocitového chodníka, bylinkovej špirály, vyvýšeného záhonu, aj obnovou nefunkčného 
altánku. Formou zážitkového učenia si žiaci budú môcť rozvíjať senzorické vnímanie, upevňovať 
nadobudnuté vedomosti a poznatky v praxi, precvičovať plynulé čítanie a pod. Učenie v Zelenej triede 
bude pre žiakov výnimočné, hravé, motivujúce, zaujímavé. Imobilní žiaci budú mať príležitosť k 
činnostiam, ktoré im neboli prístupné ako sadenie, pestovanie, starostlivosť o záhon, reálne 
spoznávanie a využívanie bylín a pod. Zamestnanec: Mgr. Františka Rohaľová, eustream, a.s. sa bude 
podieľať na realizácii projektu Zelená trieda osobným zaangažovaním (výsadbou rastlín, upratovaním, 
skrášľovaním prostredia). 

26 Stará Jedáleň 
Nízkoprahový klub pre deti a mládež 
Stará Jedáleň  

              1 000,00 EUR  

Stará Jedáleň bude neobyčajné centrum pre trávenie voľného času detí a mladých na obyčajnom 
bratislavskom sídlisku. Unikátnosť komunitného centra bude spočívať v tom, že jej služby budú 
prístupné deťom na sídlisku na tzv. nízkoprahových princípoch a zadarmo. Prečo to robíme? Pretože 
si myslíme, že bezpečný priestor a ponuka aktivít od streetworkerov z Mládeže ulice je to najlepšie, 
čo vieme dať deťom na sídlisku, aby z nich vyrástli dobrí a čestní ľudia. Keďže sa k žiadosti nedali 
pripojiť žiadne fotky, budeme veľmi radi, ak si prezriete čo sme už urobili a ako úžasne vyzerajú naše 
decká a komunita. Ďakujeme. Projekt odporúča a podieľať sa na ňom vlastnou dobrovoľníckou prácou 
bude pán Jaroslav Kohút, právnik, zamestnanec spoločnosti eustream, a.s. Nakoľko rekonštrukcia 
objektu budúceho komunitného centra Stará Jedáleň, resp. jednotlivé stavebné práce sa realizujú z 
dôvodu bezpečnosti a riadnych záruk cez dodávateľské organizácie, pán Kohút sa do projektu sa zapojí 
pri oslovovaní a výbere dodávateľov jednotlivých stavebných prvkov s cieľom pomôcť vyrokovať čo 
najlepšie cenové podmienky.  

27 
Súkromná základná 
umelecká škola 

Záhradná terasa - pódium                  800,00 EUR  

Zrekonštruovať a rozšíriť existujúcu terasu vo dvore Súkromnej základnej umeleckej školy v Martine - 
Záturčí a poskytnúť tak priestor žiakom školy na výučbu a organizovanie absolventských koncertov a 
divadelných predstavení žiakov školy, ako aj iných kultúrnych podujatí v mestskej časti Záturčie. Do 
projektu sa zapojí zamestnankyňa Stredoslovenskej energetiky, a. s. - pani Lýdia Kalafutová - pomocou 
pri spísaní žiadosti a pomocou pri samotnej realizácii projektu (najmä vyčistení pôvodných priestorov 
a odstránenie pôvodnej, dnes už nefunkčnej a aj nebezpečnej terasy). Súčasne veríme, že sa zapoja aj 
ďalší dobrovoľníci. 

28 
Športový futbalový club 
Kalinkovo 

Dobudovanie detského futbalového 
ihriska v Kalinkove 

              1 000,00 EUR  

Projekt je určený na dobudovanie nového detského futbalového ihriska ochrannými sieťami v obci 
Kalinkovo, za protipovodňovou hrádzou v blízkosti futbalového areálu. Umiestnené je vedľa detského 
ihriska pre najmenšie deti a vedľa cestičky k futbalovému areálu SFC Kalinkovo. Z dôvodu bezpečnosti 
malých futbalistov, hrajúcich sa detí v okolí, cyklistov, návštevníkov futbalového ihriska, ale aj z 
dôvodov nerušeného tréningu, je nutné ho opatriť zachytávajúcimi sieťami. Zamestnanec spoločnosti 
SPP - distribúcia, a.s. p. Jozef Astrab, sa na projekte bude podieľať organizovaním a vykonávaním 
fyzických prác a prisľúbil aj finančnú pomoc pri jeho realizácii. Tak sito zdokumentuje fázy projektu a 
bude spolupracovať pri spracovaní záverečnej správy a vyúčtovania. 
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29 T+P tvorivý priestor Tvorivý priestor                  800,00 EUR  

Záhradnícke práce, úprava vonkajších priestorov výsadbou nových rastlín a vytvoriť tak krásnu 
oddychovú zónu pre obyvateľov mestskej časti a priľahlého sídliska a tvorivý priestor pre žiakov 
umeleckej školy v areáli dvora Súkromnej základnej umeleckej školy. S realizáciou projektu sa nám 
podujala pomôcť pani Elena Kollárová – zamestnankyňa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. 
najmä pomocou pri vyplnení žiadosti ako aj pomocou pri samotnej realizácii projektu, výsadbe rastlín 
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. 

30 Základná škola Šport na školskom dvore               1 000,00 EUR  

Základnú školu Budatínska navštevuje v tomto školskom roku 560 žiakov. Škola sa vo svojom programe 
zameriava aj na podporu športovania svojich žiakov, rozvoj vzájomnej spolupráce detí aj 
prostredníctvom pohybu bez ohľadu na sociálne zázemie našich žiakov. Pripravovaný projekt zapadá 
do koncepcie školy – jeho predmetom je osadenie vybraných trvácnych herných prvkov, ktoré sú 
atraktívne pre deti, podnecujú kolektívne športovanie mimo rozsahu hodín predpísanej telesnej 
výchovy, sú jednoduché na využitie a tiež jednoduché na celkovú údržbu a starostlivosť. Projekt ráta s 
aktívnym zapojením samotných detí ako aj ich rodičov a ostatných priateľov školy. Financovanie 
projektu je viaczdrojové, okrem príspevku od nadácie EPH, využijeme prostriedky školy ako aj 
prostriedky od rodičov (2% dane, príspevky zo ZRPŠ, a pod.) Projekt aktívne podporujú nasledovní 
zamestnanci spoločnosti eustream: Sylvia Angyalová, Mário Kadlec, Kvetoslava Serdelová, Lucia 
Kristlová a Jozef Šmelko, ktorí nám pomôžu vlastnou prácou pri úpravách terénu a inštalácii 
športových zariadení. 

31 Základná škola Zážitkové učenie v školskej záhrade                  800,00 EUR  

Našim cieľom je zefektívniť a spestriť environmentálnu výchovu vybudovaním učebne v školskej 
záhrade, kde budú môcť žiaci využívať všetky zmysly. Priamo vonku budú pozorovať, experimentovať 
a zaznamenávať svoje poznatky o životnom prostredí. Zážitkovou a názornou výučbou si svoje 
poznatky rýchlejšie osvoja a zapamätajú. Meno zamestnanca: Mária Horková, SPP - distribúcia, a.s. Pri 
realizácii sa zapojí do vyhotovenia záhonov a o projekte napíše článok do regionálnych novín a do 
časopisu pre obyvateľov obce. 

32 Základná škola Zelená pre všetkých               1 000,00 EUR  

Základná škola ako jediná škola v obci i jej areál tvorí prostredie pre všetky školopovinné deti. Slúži aj 
pre širokú verejnosť, napriek tomu ponúka a poskytuje iba tenisový kurt a dopravné ihrisko. Naším 
cieľom je, aby areál mohol slúžiť širokej verejnosti, každej vekovej kategórii, rôznym záujmom a 
záľubám. Členovia Slovenského zväzu záhradkárov a včelárov každoročne v rámci dňa otvorených 
dverí prednášajú žiakom o význame ovocinárstva a včelárstva a po vytvorení oddychových kútikov by 
mohli prednášky realizovať prakticky, čo je nenahraditeľné - lepšie raz vidieť ako dva razy počuť. 
Zamestnanec podieľajúci sa na realizácii projektu: Ing. Renáta Filípková, Nafta a.s. sa bude na realizácii 
projektu podieľať týmito aktivitami: aktívna pomoc pri výsadbe stromčekov, krov, bylín, trvaliek, 
pomoc pri úprave terénu a vytvorenie fotodokumentácie z realizácie projektu. 
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33 
Základná škola Mojzesovo-
Černík 

Vybudovanie oddychových zón s 
lavičkami  v ZŠ Mojzesovo-Černík 

              1 000,00 EUR  

ZŠ Mojzesovo-Černík je vidiecka škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Mojzesovo. Nachádza medzi obcami Mojzesovo a Černík v pokojnom prostredí v bezprostrednej 
blízkosti rieky Nitra. V súčasnosti školu navštevuje 200 žiakov z 3 obcí (Mojzesovo, Černík, Vinodol). 
Meno zamestnanca, spoločnosť, v ktorej pracuje: Jozef Vilkovský, autorizovaný projektant - VTZ 
elektro, Nitra, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava Ako sa bude zamestnanec p.Jozef 
Vilkovský podieľať na realizácii projektu: - inštalácia, montáž a rozmiestňovanie parkových lavičiek do 
oddychových zón, - bude sa podieľať pri údržbe a revitalizácii existujúcich záhonov, - bude vysádzať 
stromčeky. 

34 
Základná škola 
s materskou školou Veľký 
Grob 

Skrášlime si školský dvor               1 000,00 EUR  

Deti, rodičia a učitelia Základnej školy s materskou školou Veľký Grob (v škole približne 50 rodičov a 
starých rodičov, 50 detí, 7 zamestnancov školy) chcú skrášliť školský dvor podľa návrhu, ktorý 
pripravila dobrovoľníčka, bývalá žiačka, záhradná architektka. Vysadíme stromy a kry, v ich tieni sa 
neskôr budeme učiť a hrať. Vyrobíme vyvýšené záhony, ktoré využijeme na pracovnom vyučovaní, 
prvouke a prírodovede. Všetkým rastlinám v záhrade vyrobíme tabuľky s popisom, hravou formou sa 
veľa naučíme. Do projektu sa zapojí aj stará mama Jana Popovičová (SPP – distribúcia). Pomôže hlavne 
s výrobou záhonov a so sadením rastlín. 

35 
Združenie chatárov 
DIELNICE 

Dokončovacie úpravy cyklotrasy 
medzi Rajeckými Teplicami a 
Zbyňovom 

              1 000,00 EUR  

Navrhovaný projekt je možné definovať ako dokončovacie úpravy na cyklotrase z Rajeckých Teplíc do 
Zbyňova vedúcej popri Rajčianke tak, aby sa zabezpečila dlhodobo udržateľná kvalita tejto trasy. To je 
možno zabezpečiť zaplnením poklesnutých častí (výmoľov) kamenivom a vybudovaním prahov 
odvádzajúcich vodu na svahovitých úsekoch, ktoré zabránia vymieľaniu pri prívalových a 
dlhotrvajúcich dažďoch. K skvalitneniu ďalej prispeje vysypanie štrkom úzkej časti lesného chodníka, 
ktorý bol pri predošlom projekte rozšírený a spevnený, ale v dôsledku týchto úprav je povrch chodníka 
nehomogénny, úseky s tvrdým povrchom striedajú časti, ktoré sú pri daždi mäkké, blatisté. 

36 
ZŠ s MŠ Rakovec nad 
Ondavou 

Zdravá strava pod oknami                  905,00 EUR  

V rámci rozvoja pracovnej výchovy, rozvoja polytechnickej výchovy, environmentálnej výchovy a 
propagácie biopotravín sme sa rozhodli vytvoriť pod oknami našej školy malú záhradu na pestovanie 
zeleniny. Nakoľko sa už naša škola venuje chovu včiel už niekoľko rokov chceme výučbu rozšíriť o 
pestovanie bio zeleniny a starostlivosť o ňu. Do projektu sa zapojí Ing.Miroslav Kidala / zamestnanec 
spoločnosti Nafta a.s./, ktorý bude pomáhať školníkovi a žiakom pri inštalácii prírodnej záhrady / 
gabiónovej zostavy/. Ako člen Zväzu Včelárov bude prednášať/besedovať so žiakmi o živote a význame 
včiel pre ľudí. 
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37 
Žilinská mestská 
basketbalová liga 

STREETBALL PROTI RAKOVINE 2018                  800,00 EUR  

STREETBALL PROTI RAKOVINE 2018 je sériou streetballových turnajov, ktoré sú spojené myšlienkou 
podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu (3×3 basketbalu) v regióne Žilinského kraja a na 
Slovensku. Hlavným cieľom projektu je spojiť protirakovinovú osvetu a prevenciu so športom, 
rozhýbať streetballom, čo najviac ľudí bez rozdielu veku a popri tom upriamiť ich pozornosť na 
celospoločenský problém, ktorým je rakovina. Výťažok zo série je každoročne venovaný žilinskej 
pobočke Ligy proti rakovine a darované finančné prostriedky sú použité na zlepšenie podmienok pre 
pacientov onkologických ambulancií FNsP Žilina. Projekt odporúča podporiť zamestnankyňa 
spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Ing. Gabriela Tupá, MPH, ktorá sa na realizácii projektu 
bude podieľať ako členka organizačného tímu projektu tým, že bude zabezpečovať - bezproblémový 
priebeh turnajov, - prípravu hracích kurtov pred turnajmi, - zapisovanie priebehu jednotlivých zápasov 
a výsledkov zápasov do výsledkových tabuliek, - odovzdávanie cien najlepším tímom. 

                       35 000,00 €    

 
  



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

Municipality 
P.č Predkladateľ Názov projektu  Suma  Stručný popis 

1 Obec Gajary 
Chodník pre všetkých na Hlavnej 
ulici 

                   5 000,00 EUR  

Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníka v centre našej obce. Chodník je v nevyhovujúcom technickom 
stave. Jeho rekonštrukciou dosiahneme vyššiu bezpečnosť v rámci našich miestnych komunikácií, vyššiu 
kvalitu života zdravotne znevýhodnených občanov, mamičiek s kočíkmi a prispejeme k budovaniu 
dobrého mena našej obce.  

2 Mesto Košice „Športovisko v škôlke“                  10 000,00 EUR  

Pohybové aktivity detí v predškolskom období tvoria základ zdravého celostného rozvoja osobnosti 
dieťaťa. Zdravé dieťa je adaptované na pohyb, preto je dôležité vytvárať podmienky pre rozmanité 
športové aktivity detí už v predškolskom veku. Podstatným predpokladom  je preto budovanie 
športovísk s kompaktným multifunkčným príslušenstvom pre všestranný telesný rozvoj detí. 
Prostredníctvom projektu "Športovisko v škôlke" sa uchádzame o zrealizovanie detského športového 
ihriska v spoločnom areáli materských škôl Turgenevova 38 a elokovaného pracoviska Materskej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským Óvoda - Žižkova 4, Košice. 

3 Bratislava - Staré Mesto 
Detské ihrisko MŠ Brnianska – II. 
Etapa 

                   3 391,26 EUR  

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa v rámci predkladaného projektu „Detské ihrisko MŠ Brnianska – 
II. etapa„ zameriava na realizáciu druhej fázy dobudovania detského ihriska, ktorá spočíva vo 
vybudovaní dopadovej plochy tlmiacej pád pod existujúce hracie prvky, čo sa ukázalo ako nevyhnutná 
potreba z praktického ale aj bezpečnostného hľadiska . Výsledkom  tohto projektu bude bezpečné 
detské ihrisko, ktoré bude spĺňať požiadavky a potreby detí predškolského veku Materskej školy 
Brnianska 47,  pričom ho budú môcť zároveň využívať aj žiaci I. ročníka Základnej školy Dubová 1. 
Zabezpečí sa pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí najmladšej vekovej skupiny a  vytvoria sa čo 
najvhodnejšie podmienky pre upevnenie ich zdravého psycho-motorického vývinu a ich bezpečnosť. 

4 Mesto Hlohovec 
Zámok Hlohovec – obnova 
empírovej výmaľby v miestnosti č. 
3.09 

                 10 000,00 EUR  

Cieľom predkladaného projektu  je komplexná obnova maľby historickej miestnosti č. 3.09 
nachádzajúcej sa na 3. nadzemnom podlaží národnej kultúrnej pamiatky Zámok v Hlohovci. Projekt bude 
pozostávať z hlavnej aktivity: Retuš miestnosti č. 3.09 = obnova pôvodných malieb a dekoračných 
motívov 

5 Mesto Myjava 
Pokrytie jestvujúceho ,, 
PUMPTRACK OKRUHU “ asfaltovým 
povrchom 

                 10 000,00 EUR  

Priaznivci terénnej cyklistiky nájdu na Novomestskej ulici  v Myjave BMX/MTB dráhu, Dirt Jumps - dráhu 
pre freestylové skákanie a tiež pumptrack určený pre deti. Je to bicyklová dráha navrhnutá tak, že sa po 
nej jazdí bez šliapania a rýchlosť sa generuje iba pohybmi tela a zmenou ťažiska, tzv. „pumpovaním“. 
Takáto dráha je veľmi zábavná a zároveň veľmi efektívna na tréning techniky na bicykli, ako aj tréning 
svalstva celého tela.  
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6 Mesto Martin Rekonštrukcia VIP zóny amfiteátra                  10 000,00 EUR  

Martinský amfiteáter je najväčší (20 000 miest) a najstarší (1941) amfiteáter na Slovensku . Naším 
projektom chceme doplniť existujúce iniciatívy mesta a plánujeme sa zamerať na zatiaľ 
nezrekonštruovaný priestor tribúny, označovaný aj ako VIP zóna. Priestor ohraničený dvoma 
schodiskami je veľmi schátralý a potrebuje opraviť ale tak, aby zároveň okrem funkčnosti bol zaujímavý 
svojím riešením a zároveň dopĺňal príjemnú atmosféru amfiteátra. 

7 BA - MČ Karlova Ves 
Revitalizácia parku na 
Kempelenovej ulici v Karlovej Vsi 

                 10 000,00 EUR  

Hlavným cieľom je revitalizovať verejný priestor – park na Kempelenovej ulici v Karlovej Vsi, ktorý sa 
nachádza takmer v strede Karlovej Vsi, neďaleko hlavnej dopravnej trasy, uprostred sídliska a zároveň v 
blízkosti občianskej vybavenosti. Ide o starší verejný priestor so zatrávneným povrchom so štandardnou 
údržbou a vzrastlými stromami, ktorý je významným komunikačným uzlom pre mnohých Karlovešťanov. 
Požiadavka na jeho revitalizáciu vzišla z podnetov občanov. Tento park bol identifikovaný ako verejný 
priestor, ktorý potrebuje doplnenie chodníkov ako aj skrášlenie novými záhonmi okrasných kríkov a 
trvaliek. Súčasťou revitalizácie je zdravotný orez stromov a kompletná výmena trávnika. 

8 
Obec Bánovce nad 
Ondavou 

Vytvorenie exteriérového fitness 
parku 

                   1 000,00 EUR  
Projekt komunitného rozvoja a športových aktivít v obci  - vytvorenie exteriérového fitness parku pre 
obyvateľov obce v súčasných priestoroch obecného parku. 

9 Obec Malé Leváre 
Výmena okien na budove 
Materskej školy v obci Malé Leváre 

                   1 000,00 EUR  
Projekt podpory komunitného rozvoja a vzdelávania detí v materskej škole, zvýšenie kvality vzdelávania 
realizáciou výmeny okien a dverí v pôvodnom stave. 

10 Obec Jakubov 
Zreštaurovanie kultúrnych 
pamiatok a KD v obci Jakubov 

                   5 000,00 EUR  

Podpora ochrany kultúrnych hodnôt, zrekonštruovaním dvoch významných kultúrnych  pamiatok v obci 
- kríž pri kostole  a ústredný kríž na cintoríne alebo projekt podpory komunitného a regionálneho 
rozvoja, výmenou okien a dverí v Kultúrnom dome, kde sa celoročne organizujú rôzne podujatia (detské 
koncerty, vzdelávacie aktivity a i.). 

11 Obec Veľké Leváre 
Výmena okien na budove 
telocvične v Základnej škole v obci 
Veľké Leváre 

                   1 000,00 EUR  
Rozvoj vzdelávania žiakov základnej školy, podpora zvýšenia kvality ich vzdelávania výmenou okien 
havarijného stavu. 

12 Obec Gajary 
Revitalizácia a dobudovanie 
chodníkov v obci Gajary 

                 18 450,00 EUR  
Podpora komunitného a regionálneho rozvoja rekonštrukciou a dobudovaním chodníkov v 
nevyhovujúcom technickom stave. Projekt dosiahnutia vyššej bezpečnosti a kvality života občanov v 
obci. 

13 Mesto Gbely 
Výstavba detského dopravného 
ihriska v meste Gbely 

                   5 000,00 EUR  
Podpora projektu rozvoja obce, zameraného na vzdelávanie a bezpečnosť detí  - realizácia detského 
dopravného ihriska v meste Gbely. 

14 Obec Laškovce 
Kultúrne podujatie pri príležitosti 
úcty k starším 

                   1 500,00 EUR  
Projekt podpory komunitného rozvoja a kultúrnych hodnôt organizáciou kultúrneho programu pre 
občanov obce. 

15 Obec Lastomír 
Rozšírenie priestorov obecného 
úradu o sklad depozitu 

                   2 500,00 EUR  
Podpora pre komunitný a regionálny rozvoj, rozšírením priestorov obecného úradu o sklad kde je 
potrebné uskladňovať inventár súvisiaci s kultúrnymi či športovými podujatiami obce. 
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16 Mesto Michalovce 
Vybudovanie detského ihriska na 
sídlisku JUH v Michalovciach 

                   5 000,00 EUR  
Podpora projektu rozvoja športu a ochrany zdravia, vybudovaním detského ihriska na sídlisku JUH v 
Michalovciach. Cieľom projektu je vytvorenie príťažlivého prostredia pri obytných celkoch a podpora 
rozvoja osobností u detí a mládeže. 

17 Obec Moravany 
Prestrešenie amfiteátra v obci 
Moravany 

                   4 500,00 EUR  
Podpora komunity a kultúry v obci, revitalizáciu verejného priestoru (prestrešenie amfiteátra v obci) a 
dotvorenie zóny k usporadúvaniu kultúrno-spoločenských podujatí pre obyvateľov. 

18 
Klub dôchodcov Nafta Gas 
Malacky 

Kultúra pre seniorov                    1 000,00 EUR  Podpora kultúrnych a spoločenských akcií pre seniorov - bývalých zamestnancov spoločnosti NAFTA. 

19 Obec Bučany 
Obecný futbalový klub - 
rekonštrukcia ústredného kúrenia v 
športových kabínach 

                   1 000,00 EUR  
Podpora rozvoja telesnej kultúry a ochrana zdravia, rekonštrukciou ústredného kúrenia v športových 
kabínach Obecného futbalového klubu. 

20 Obec Palín Rekonštrukcia športového areálu                    1 500,00 EUR  
Projekt podpory kultúrnospoločenských podujatí v obci alebo na podporu športu rozvoja pohybových 
aktivít detí - rekonštrukcia športového areálu. 

21 Obec Unín 
Vybudovanie detského ihriska v 
parku 

                   1 000,00 EUR  
Projekt podpory komunitného rozvoja a telesnej kultúry v obci Unín, vybudovaním detského ihriska v 
obecnom parku pre deti z obce. Projekt je zameraný na fyzický a mentálny rozvoj detí. 

22 Obec Zemplínska Široká Prekrytie športového zariadenia                    1 500,00 EUR  
Projekt rozvoja športových aktivít v obci - prekrytie a výmena strešnej krytiny športového zariadenia, 
ktoré slúži pre obyvateľov na rôzne športové aktivity. Prínosom projektu je zachovanie rôznorodého 
športového vyžitia občanov obce všetkých vekových kategórií. 

23 Obec Pavlovce nad Uhom 
Oprava strechy na budove 
kultúrneho domu a športovo-
oddychová zóna 

                   1 500,00 EUR  

Podpora komunitného rozvoja rekonštrukciou strechy na budove kultúrneho domu v obci, kde sa 
pravidelne organizujú kultúrne a spoločenské akcie pre občanov obce a žiakov základnej a materskej 
školy alebo podpora rozvoja športu pre všetky vekové kategórie vytvorením športovo-oddychovej zóny 
v Miestnom parku Pavlovce nad Uhom. 

24 Obec Pozdišovce 
Deň obce a XXVIII.ročník 
folklórnych slávností 

                   1 500,00 EUR  
Podpora kultúrnych hodnôt v obci - podujatia deň obce a XXVIII ročníka folklórnych slávností v obci. 
Cieľom podujatia je šíriť a uchovávať umenie. 

25 Obec Ptrukša 16.ročník národnostného festivalu                    1 500,00 EUR  
Podpora komunity a kultúrnych hodnôt obce pri organizácii tradičného festivalu národností Sirén s 
dôrazom na nadregionálny rozvoj spojený prezentovaním folklóru slovenskej, maďarskej, ukrajinskej a 
rusínskej národnostnej kultúry. 

26 
Obec Rakovec nad 
Ondavou 

Fitness park - doplnenie zariadení                    1 000,00 EUR  
Projekt podpory športových aktivít v obci - doplnením zariadení do exteriérového fitness parku pre 
obyvateľov obce a zvýšiť tým pozitívny záujem o šport u mládeže a širokej verejnosti. 

27 Obec Ruská IV. Dni Istvána Dobóa-Dobófeszt                    1 000,00 EUR  Podpora kultúrneho podujatia IV. Dni Istvána Dobóa-Dobófeszt v obci. 
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28 Obec Senné 
Rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia v obce Senné 

                   2 000,00 EUR  
Podpora komunitného a regionálneho rozvoja rekonštrukciou sociálneho zariadenie v obci Senné, ktoré 
je využívané občanmi na konanie spoločenských  a kultúrnych udalostí. 

29 Obec Stretava Stretnutie rodákov obce Stretava                    1 000,00 EUR  
Podpora rozvoja kultúrnych hodnôt organizáciou tradičného, spoločenského podujatia obci- "Stretnutie 
rodákov obce Stretava. 

30 Obec Suchohrad Kultúrne leto 2018                    1 000,00 EUR  Rozvoj kultúrnych hodnôt a komunity v obci organizáciou spoločenských a kultúrnych podujatí. 

31 Obec Trakovice 
Vybudovanie detského ihriska MŠ 
Trakovice 

                   1 000,00 EUR  Projekt podpory športových aktivít u detí - vytvorenie detského ihriska pri materskej škole v obci. 

32 Mesto Trebišov Detské ihrisko JUH                    2 500,00 EUR  
Projekt podpory rozvoja športových aktivít ú detí a podpora komunity v obci, pomocou revitalizácie 
verejného priestranstva a vytvorenie detského ihriska JUH v meste Trebišov. 

33 Obec Tušice 

Výmena hlavných vchodových dverí 
a fasády budovy šatní, sociálnych 
zariadení a spoločenských 
miestností na Štadióne Jozefa 
Gazdu st. II etapa 

                   1 200,00 EUR  
Podpora udržateľného rozvoja športových aktivít občanov - výmenou hlavných vchodových dverí a 
fasády budovy šatní a spoločenských miestností zabezpečiť na Štadióne Jozefa Gazdu lepšiu ochrannú 
funkciu budovy - II. Etapa. 

34 Obec Vysoká nad Uhom 
Rekonštrukcia zasadacej miestnosti 
- výmena okien - v obci Vysoká nad 
Uhom 

                   1 000,00 EUR  
Podpora rozvoja kultúrnych hodnôt v obci - rekonštrukcia zasadacej miestnosti využívanej na rôzne 
obecné podujatia. 

35 Obec Závod 
Komplexná rekonštrukcia miestnej 
ľudovej knižnice 

                  3 000,00 EUR  Podpora projektu vzdelávania obyvateľov obce - rekonštrukcia miestnej ľudovej knižnice. 

36 Obec Záhorská Ves Detské ihrisko Záhorská Ves                   4 000,00 EUR  
Podpora komunitného rozvoja a športovej aktivity u detí, vybudovaním nového detského ihriska s 
rôznymi komponentami pre deti v obci. 

37 OZ ŠTVRTČAN Materské centrum Včielka                       500,00 EUR  
Projekt podpory komunitného a regionálneho rozvoja - Materské centrum Včielka (založené za účelom 
vytvorenia miesta, kde sa môžu stretávať mamičky s deťmi, prehlbovať sociálne kontakty, deti  zlepšovať 
svoje zručnosti, motoriku a pod.). 

38 Marek Kujan Rehabilitácia                    2 100,00 EUR  
Finančný príspevok na liečebný a rehabilitačný pobyt Adeli v Piešťany pre Mareka pripútaného na 
invalidný vozík, z dôvodu havárie osobného auta. 

39 OZ ŠTVRTČAN Kultúra nás spája                    3 500,00 EUR  
Podpora kultúrneho a komunitného rozvoja v obci - Projekt Kultúra nás spája - organizácia festivalu 
Mravenec a ďalších kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce. 

40 
Občianske združenie OŠK 
Plavecký Štvrtok 

Športom k rozvoju zdravia                    8 000,00 EUR  
Podpora športu k rozvoju zdravia - zabezpečenie trénerov, športových potrieb pre rozvoj športových 
aktivít v obci a organizácia podujatia Mravenčárska míla. 
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41 Obec Plavecký Štvrtok Hodové slávnosti 2018                    2 500,00 EUR  
Projekt podpory kultúrneho rozvoja, organizáciou tradičných hodových slávností v obci a možnosť 
vytvorenia spoločného kultúrneho podujatia pre občanov. 

42 Obec Plavecký Štvrtok Zlepšenie prostredia okolo OcÚ                  14 040,00 EUR  
Komunálny rozvoj  - skrášlenie okolia obecného úradu obce, ktorý je centrom aktivít v obci  - 
vybudovanie nového oplotenia, výmena zámkovej dlažby. 

43 Jana Puškáčová Filip Puškáč                    2 700,00 EUR  
Finančný príspevok na rehabilitácie, špeciálny bicykel, stacionárny bicykel a pod. pre 11-ročného Filipka 
a jeho podpora postavenia sa na vlastné nohy. 

44 Marián Várka Margarétka Várková                   2 450,00 EUR  

Finančný príspevok na nákup zdravotníckych pomôcok (sieťky na obväzy tg fixy z ČR. obväzový mat., 
špeciálne masti,...) pre Margarétku, ktorá trpí vrodeným a neliečiteľným ochorením Epidermolyssis 
bullosa - choroba motýlích krídiel prejavujúca sa nadmernou tvorbou rán pri akomkoľvek dotyku alebo 
kontakte s kožou. 

                   168 331,26 EUR    
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Partnerské projekty 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 OZ FOTOFO Mesiac fotografie                      10 000,00 EUR  

Ide o 28. 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 (Paríž, Luxemburg, Berlín, Viedeň, Ľubľana, Atény a Budapešť) a 
od roku 2017 je práve Bratislava vedúcim partnerom tejto medzinárodnej siete fotografických 
festivalov. 

2 

Kalvársky fond Združenie 
za záchranu a obnovu 
Kalvárie v Banskej 
Štiavnici 

Podpora obnovy Kalvárie                        5 800,00 EUR  

Projekt obnovy najkrajšej barokovej kalvárie na Slovensku - Kalvárie v Banskej Štiavnici, sa začal v 
roku 2007. V tomto roku bola táto pamiatka UNESCO v takom dezolátnom stave, že sa dostala na 
zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento neslávny zápis predchádzal založeniu 
občianskeho združenia Kalvársky fond, ktorý sa od roku 2008 stará o jej celkovú obnovu a jej návrat 
do kultúrneho, náboženského a rekreačného života. Za 10 rokov obnovy sa podarilo obnoviť už viac 
ako polovicu areálu a dnes sa pamiatka stáva opäť jednou z najväčších atrakcií Banskej Štiavnice. 
Kým v roku 2009 ju navštívilo približne 20 tis. návštevníkov, dnes je to už 60 tisíc ročne. Cieľom tohto 
projektu je v roku 2018 elektrifikovať ďalšie dve kaplnky a opraviť hromozvod na najväčšej 
dominante - Hornom kostole. 

3 Trienale textilu bez hraníc Textile art of today                        5 000,00 EUR  

Projekt Textile Art of Today 2018 – 2019 je viacročná putujúca výstava, ktorá prezentuje súčasné 
výtvarné textilné umenie z krajín celého sveta. Výstava má spojiť svetových výtvarníkov a dať im 
možnosť konfrontácie súčasných výtvarných prístupov a trendov. Jej zámerom je ukázať 
progresívny posun v oblasti textilnej tvorby a tiež možnosti spájania textilu s inými výtvarnými 
technikami. Motto výstavy je ukázať textilnú tvorbu v nových dimenziách nielen klasického 
závesného textilného obrazu, ale aj iných možnostiach a kontextoch ako textilná socha, koncept, 
objekt, inštalácia, video, módne artefakty, i scénografické motívy. Podujatie prebieha v trojročných 
cykloch a tento rok pripravujeme už V. ročník výstavy, ktorý nadväzuje na mimoriadne úspešné 
predchádzajúce dva ročníky, ktorými sa výstava stala jedinečným a ojedinelým podujatím, ktoré 
nemá vo svete obdobu – putujúcou textilnou výstavnou prehliadkou. Výstava putuje po 
stredoeurópskych krajinách: Slovensko - Bratislava, Poprad, Česká republika - Uherské Hradiště, 
Poľsko - Bielsko - Biala a Maďarsko - Budapešť. 
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4 
V.I.A.C. - Inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže 

Nezabudnime                        3 000,00 EUR  

Projekt chceme realizovať v Ústí nad Priehradou (mestská časť Trstenej), ktorého história je spojená 
so stavbou Oravskej priehrady. Je to miesto so silným odkazom, pretože práve kvôli stavbe Oravskej 
priehrady veľa ľudí muselo obetovať pre spoločné dobro a opustiť svoje domovy, ktoré boli následne 
počas stavby priehrady zaplavené. Naším zámerom je udržať spomienku na týchto ľudí a ich obetu, 
pretože sa na to zabúda a mladí ľudia už o tejto histórii vedia veľmi málo. Hlavným cieľom projektu 
je rozšíriť spomienkovú expozíciu na zaplavené oravské obce a pripomenúť miestnej komunite aj 
návštevníkom Ústia nad Priehradou obetu ľudí, ktorí kvôli stavbe priehrady prišli o svoje domovy. 
Zároveň chceme vybudovať drevené prístrešky a podstavce pre keramické 3D modely jednotlivých 
zaplavených obcí. Takto sa v Ůstí zmení nevyužívaný verejný priestor na „oddychovú zónu“ so silným 
odkazom, a tak aj zveľadí životné prostredie tejto lokality.  

5 Obec Ruská Dobófeszt                           500,00 EUR  
Podpora kultúrneho podujatia s názvom "IV. Dni Istvána Dobóa - Dobófeszt", ktoré sa uskutoční 
1.júla 2018.  

7 OZ LEUSTACH 
„Obnova kultúrnej pamiatky Hrad 
Hrušov" 

                       3 000,00 EUR  

Projekt obnovy kultúrnej pamiatky hradu Hrušov je zameraný na sanáciu južnej delovej bašty, ktorá 
patrí medzi najohrozenejšie objektu hradu. Jej narušená koruna a statická deštrukcia ohrozuje 
bezpečný prechod turistov, nakoľko okolo nej vedie jediná prístupová cesta. Obnovou tohto objektu 
chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre návštevníkov a dobrovoľníkov a zároveň zachrániť južnú 
delovú baštu pred ďalšou deštrukciou. V rámci projektu bude obnovené cimburie južnej delovej 
bašty, koruna nadstavby delovej bašty, uskutoční sa preškárovanie muriva a obnova strieľní. 

9 FOTOFO Claude Carret                        5 200,00 EUR  

Francúzsky fotograf Claude Carret časť svojej tvorby venoval dokumentárnemu projektu o živote 
slovenských Rómov. Viacero návštev na Slovensku vyústilo v pomerne rozsiahly súbor reportážnych 
čierno-bielych fotografií, ktoré v duchu humanistickej  tvorby a v línii tzv.  rozhodujúceho okamžiku 
Henri Cartiera Bressona prinášajú autentickú správu o chudobnom etniku. Výstava fotografií vo 
Františkánskej kaplnke v Bratislave prinesie výber 50 diel.  

10 
Klub vojenskej histórie 
Beskydy 

Vojnový cintorín Veľkrop – kríže na 
hroby vojakov 

                       8 000,00 EUR  

Vojnový cintorín Veľkrop je najväčší vojnový cintorín z I. svetovej vojny na Slovensku. Je na ňom 
pochovaných až 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Toto monumentálne pietne miesto 
sa nachádza pri obci Veľkrop v okrese Stropkov. Dlhé roky chátralo a v roku 2009 bolo na pokraji 
zániku. V roku 2010 spojili sily obec Veľkrop a  Klub vojenskej histórie Beskydy a pustili sa do 
záchrany tohto jedinečného historického miesta. V súčasnej dobe finišuje obnova tohto pietneho 
miesta. V rámci predkladaného projektu žiadame o finančnú pomoc, ktorá by bola použitá na výrobu 
a osadenie krížov na masové hroby. 
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11 Ján Štrasser 

Kniha rozhovorov s názvom 
JÁN ŠTRASSER: CHIRURG – 
ROZHOVORY S MUDr. JÁNOM 
KOLLEROM 

                       3 000,00 EUR  

Ide o knihu rozhovorov s prof. MUDR. Jánom Kollerom, prednostom Kliniky popálenín a 
rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB. Prof. Koller (1946) túto kliniku zakladal a stojí 
na jej čele už 32 rokov. Je špičkový odborník vo svojej oblasti, hlavný odborník MZ SR, uznávaný aj 
na medzinárodnom poli.       Na Slovensku v poslednom čase vyšlo veľa knižných rozhovorov, 
poväčšine s umelcami – hercami, prípadne spisovateľmi. Domnievam sa, že predstaviť širšej 
verejnosti špičkového lekára je veľmi dôležité z hľadiska spoločenského ocenenia jeho náročnej a 
život zachraňujúcej práce. 

12 OZ LEUSTACH 
Obnova kultúrnej pamiatky Hrad 
Hrušov 

                       5 000,00 EUR  

Projekt obnovy kultúrnej pamiatky hradu Hrušov je zameraný na dokúpenie lešenia pre obnovu 
delovej južnej bašty v jej druhej etape a juhovýchodného paláca. Ich narušená koruna a statická 
deštrukcia ohrozuje bezpečný prechod turistov, nakoľko okolo nej vedie jediná prístupová cesta. 
Obnovou týchto objektov chceme vytvoriť bezpečné prostredie pre návštevníkov a dobrovoľníkov a 
zároveň zachrániť južnú delovú baštu pred ďalšou deštrukciou. V rámci projektu bude prestavané a 
nadstavené lešenie do druhej polovice južnej delovej bašty, aby sa mohla uskutočniť obnova 
cimburia, koruna nadstavby a strieľní delovej bašty, uskutočniť preškárovanie muriva a postavenie 
lešenia pri juhovýchodný palác, ktorého vysoké deštruované murivá ohrozujú bezpečný pohyb 
návštevníkov. Lešenie je nevyhnutné pre realizáciu obnovy daného paláca a uskutočnenie 
architektonicko-historického výskumu. 

13 
Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Bratislava - 
Blumentál 

Rekonštrukcia strechy veže 
farského kostola Nanebovzatia 
Panny Márie (Blumentál) 

                     15 000,00 EUR  
Havarijný stav krytiny veže kostola nastal po silnej víchrici. V októbri 2017 sa odtrhlo oplechovanie 
veže kostola a hrozil pád dolu na námestie. Oprava poškodenej omietky a náter fasády je 
nevyhnutný.  

1 Nadácia SPP Nadačný fond Municipality                      34 988,00 EUR  
Cieľom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo 
všetkých regiónoch Slovenska, ktorých bližšia špecifikácia je v projekte. 

2 Obec Koválovec 
Oprava cesty ku Koválovskym a 
Radošovským vinohradom v katastri 
obce Koválovec 

                       6 000,00 EUR  

V katastri obcí Koválovec a Radošovce sa nachádzajú vinohrady s dlhou historickou tradíciou, s 
množstvom architektonicky zaujímavých búd a stavieb. Do vinohradov vedie cca 2km dlhá cesta 
spevnená štrkom a asfaltovým recyklátom, ktoré je vo veľmi zlom stave s množstvom jám a 
nerovností a stáva sa tak nebezpečnou. Cesta je zároveň aj turistický chodník, ktorý vedie k 
východiskovým bodom trás CHKO Biele Karpaty. Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty – 
vyfrézovanie ujazdenej drte, navezenie nového štrku, pokládka asfaltového recyklátu a zhutnenie. 



Výročná správa 2018                      Podporené projekty 

 

3 
Stará Jedáleň, občianske 
združenie 

Stará Jedáleň – neobyčajné centrum 
pre deti a mladých na obyčajnom 
bratislavskom sídlisku 

                       1 000,00 EUR  

Komunitné centrum Stará Jedáleň v Bratislave, v Rači: Tvoríme bezpečný priestor pre trávenie 
voľného času pre obyčajné sídliskové deti s cieľom previesť ich cez úskalia dospievania. Voľne 
dostupný program a poradenstvo v krízových situáciách pre deti 11+ pod vedením profesionálnych 
sociálnych pracovníkov z Mládeže ulice. Pred plánovaným otvorením centra na jar 2019 musíme 
prestavať priestory, ktoré sme získali od municipality do 25 ročného nájmu. Popri tom organizujeme 
kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a 
budúcich užívateľov služieb centra.  

4 
Pastoračné centrum Anny 
Kolesárovej 

Prístavba Centrum pre mládež                        4 000,00 EUR  

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej je centrum prevažne pre mladých, kde prichádzajú na prijatie, 
neformálne vzdelávanie prostredníctvom rôznych podujatí, ktoré pre nich organizujeme. Keďže 
mladý človek je vo veku dospievania aj hľadajúcim človekom, ktorému sa „otvára“ svet, je dobré sa 
mu v tomto kritickom období venovať, sprevádzať ho a poukázať na hodnoty, ktoré dávajú ľudskému 
životu krásu a zmysel. Mladí sa potrebujú stretávať či už s rovesníkmi alebo so staršími a pýtať si o 
rady, naberať skúsenosti a tak si voliť to, čo ich urobí šťastnými. Veľmi nám záleží na pravých 
hodnotách ako je úcta, dobro, krása, preto ich vedieme k dobrovoľníctvu a ponúkame im možnosť 
slúžiť iným. Doposiaľ sme fungovali v Domčeku, ktorý je už malý, preto sme sa rozhodli pre prístavbu. 
Chceme ju realizovať svojpomocne za pomoci dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí chcú tiež pomôcť 
nezištne.  

5 
Stará jedáleň, občianske 
združenie 

Stará jedáleň – neobyčajné centrum 
pre deti a mladých na obyčajnom 
bratislavskom sídlisku 

                     10 000,00 EUR  

Komunitné centrum Stará Jedáleň v Bratislave, v Rači: Vytvárame bezpečný priestor pre trávenie 
voľného času pre obyčajné sídliskové deti s cieľom previesť ich cez úskalia dospievania. Voľne 
dostupný program a poradenstvo v krízových situáciách pre deti 11+ pod vedením profesionálnych 
sociálnych pracovníkov z Mládeže ulice. Spoločný projekt niekoľkých aktívnych rodičov a organizácii 
Rodinné centrum Ráčik a Mládež ulice, ktorí viac ako desať rokov pôsobia v bratislavskej Rači a tvoria 
program pre deti a celú miestnu komunitu. Pred plánovaným otvorením centra na jar 2019 musíme 
prestavať priestory, ktoré sme získali od municipality do 25 ročného nájmu. Popri tom organizujeme 
kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a 
budúcich užívateľov služieb centra.  

1 
Základná umelecká škola, 
Bošany 

Projekt záhradného altánku                        5 524,00 EUR  
Vybudovanie záhradného altánku v areáli základnej umeleckej školy v Bošanoch pre verejné 
vystúpenia  žiakov a učiteľov hudobného odboru (cca 250 žiakov). Altánok má slúžiť pre verejné 
koncerty. Celková suma projektu je 5524 EUR s termínom realizácie 8/2018 
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2 INESS Ekonomická olympiáda                        5 000,00 EUR  

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spustil v tomto roku vôbec prvú celoslovenskú 
súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov – Ekonomickú olympiádu. Tá je určená pre študentov 
všetkých ročníkov stredných škôl a vyšších ročníkov osemročných gymnázií (kvinta – oktáva). Do 
prvého ročníka sa v januári zapojilo 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska a v školskom kole sa 
zúčastnilo 4200 študentov. Vo februári sa uskutočnia krajské kolá a v apríli celoslovenské finále. 
Cieľom Ekonomickej olympiády je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi 
slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporiť v rozvoji a 
záujme o túto oblasť. Súťaž si tiež kladie za cieľ "mobilizáciu" učiteľov a tlak na zvýšenie podielu 
ekonomického vzdelávania v kurikule stredných škôl. Zároveň súťaž prispeje k zlepšeniu celkovej 
finančnej a ekonomickej gramotnosti študentov a v dlhodobom horizonte významnej časti 
populácie. 

3 Branislav Viliam Hakala 
Magisterské štúdium na Univerzite 
v Edinburghu 

                       9 000,00 EUR  

Pán Hakala končí magisterský stupeň na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. 
V rámci svojho štúdia sa venuje výskumu úpravy oxidu titaničitého tak, aby vykazoval fotokatalytické 
vlastnosti aj pod viditeľným svetlom. Úprava vlastností tohto materiálu sa dá využiť pri rozklade 
organických molekúl a pri produkcií vodíka, ako čistého paliva. Spolupracuje s profesorom Yangom 
z Čínskej akadémie vied, ktorý mu ponúkol možnosť študovať magisterský stupeň na univerzite v 
Edinburgu. Štúdium s internátom a ostatnými nákladmi však predstavujú 16 000 GPB, preto žiada o 
finančnú pomoc, akúkoľvek. (oslovuje nadácie v GB aj na Slovensku) 

4 Turnaj mladých fyzikov 
Podpora aktivít pre študentov 
nadaných v prírodných vedách 

                       4 500,00 EUR  

Cieľom projektu je podpora dvoch aktivít, Turnaja mladých fyzikov pre stredoškolských študentov 
(TMF, www.tmfsr.sk) a Olympiády mladých vedcov pre žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií (IJSO, www.ijso.sk). Pre TMF bude v roku 2018 zabezpečené Úvodné sústredenie TMF v 
novembri 2018. Jedná sa o úvodné podujatie k súťaži, na ktorom budú študentov poskytnuté 
informácie o súťaže a vzdelávacie prednášky k jednotlivým úlohám. Akcia prebehne na Slovenskej 
akadémii vied v Bratislave a zúčastní sa jej cca 100-150 študentov. Bude zabezpečené tiež pred-
odletové sústredenie v júli 2018 pre reprezentačné družstvo. Pre IJSO bude zabezpečené pred-
odletové sústredenie pre šesťčlenné reprezentačné družstvo v dňoch 28.11.-1.12. Počas sústredenia 
budú žiaci ešte školení a bude vyladená ich forma pred medzinárodnou súťažou. 
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5 
Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu Janka Matúšku 
Galanta 

Bilingválne štúdium - nemecký 
jazyk  

                       3 000,00 EUR  

Gymnázium Janka Matúšku v Galante od školského roku 2017/2018 začalo s vyučovaním 
bilingválneho päťročného štúdia so zameraním na nemecký jazyk. V tejto bilingválnej sekcii sa 
vyučuje nemecký jazyk, nemecký jazyk - písanie, nemecký jazyk - gramatika, nemecký jazyk - reálie 
a konverzácia v nemeckom jazyku. V druhom až piatom ročníku budeme v nemeckom jazyku 
vyučovať fyziku, chémiu, matematiku, geografiu a umenie a kultúru. Práve na vyučovanie 
predmetov v nemeckom jazyku by sme potrebovali finančnú pomoc a podporu z dôvodu nákupu 
učebníc, slovníkov, interaktívnej tabule atď. Naši študenti dosahujú výborné výsledky i v 
mimoškolskej činnosti, zúčastňujú sa jazykových olympiád a iných súťaží a sú úspešnými 
absolventami vysokých škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viacerí naši študenti sa snažia 
uberať cestou svojho ďalšieho rozvoja i tým, že odchádzajú študovať, resp. pracovať do zahraničia. 
Sú to často prírodovedne a techniky nadaní jednotlivci a krajiny, v ktorých pracujú sú napr. 
Rakúsko, či Nemecko. Takisto región - Trnavský kraj, v ktorom sa nachádza naše gymnázium je 
priamo naviazaný na susediacu krajinu - Rakúsko, resp. spoločnosti a firmy pôsobiace v neďalekom 
hlavnom meste, v Bratislave. Tým, že zavedieme bilingválne štúdium na našej škole prehĺbime 
jazykové schopnosti a zručnosti našich absolventov a umožníme im tak študovať aj na univerzitách 
v zahraničí. Verím, že zavedenie takéhoto typu štúdia na našom gymnáziu zvýši šance a schopnosť 
absolventov gymnázia uplatniť sa na trhu práce a budú tak prínosom nielen pre náš región, ale 
zároveň vyjadrí opodstatnenosť existencie našej školy a budú tým šíriť dobré meno zriaďovateľa - 
Trnavského samosprávneho kraja. 

6 

Výskumné centrum 
Slovenskej spoločnosti 
pre zahraničnú politiku, 
n.o. 

Výskumné centrum Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku, 
n.o. 

                       1 000,00 EUR  

Medzinárodná konferencia: Cezhraničné dialógy IV. je už tradičné podujatie prešovskej pobočky 
RC SFPA, ktorého cieľom je podnecovať budovanie sietí pre spoločné cezhraničné projekty, 
diskutovať o problémoch a možných riešeniach týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce a zároveň 
prezentovať príklady úspešných projektov. Súčasťou tém Cezhraničných dialógov IV. bude aj téma 
migrácie. 

7 
Rada rodičov pri ZŠ A. 
Dubčeka 

Podpora nadaných detí v robotike                        2 000,00 EUR  
Podpora nadaných detí zo ZŠ A. Dubčeka z Martina, v oblasti robotiky. Účasť na celosvetovom 
robotickom podujatí  RoboCup 2018 Montréal-Kanada, ktorý sa bude konať v júni 2018. 
http://www.robocup2018.com/ 

8 Súkromná spojená škola Revitalizácia počítačovej učebne                        2 800,00 EUR  

Predmetom projektu je inovovanie zariadenia učebne pre výučbu počítačovej grafiky, navrhovania 
a praktických cvičení študentov grafického a priestorového dizajnu. Vzhľadom na to, že sa v tejto 
učebni vyučujú najmä praktické predmety, na ktorých sa študenti pripravujú na svoje budúce 
povolanie grafika, radi by sme ju doplnili o tlačiareň formátu A3 a rezací ploter na fólie. Tieto 
zariadenia nám budú pomáhať pri realizácii ročníkových študentských prác, maturitných prác, 
súťažných prác (napr. pre študentské súťaže „Mladý obal“, „Kruhy na vode“, „Ekoplagát“, „Kreativita 
mladých grafikov“, „DigiPlagát“ , ...). Tlačiareň bude slúžiť aj na tlač plagátov pre predstavenia 
študentov konzervatória.  
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9 
ASSR - Asociácia 
samaritánov SR 

Podpora budovania Vzdelávacieho 
a tréningového centra ASSR 

                       4 200,00 EUR  

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len ASSR), 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. (plynový kotol, sociálne zariadenie, klimatizácia pre server) 

10 INESS Ekonómia za 31 hodín                        5 000,00 EUR  

Zabezpečenie prekladu a vydania ocenenej učebnice ekonómie pre stredné školy a jej distribúcia na 
stredné školy. Učebnica  pútavým spôsobom vysvetľuje podstatu ekonómie ako vedy, jej prepojenie 
na praktický život a takto pomáha žiakom pri ich každodennom ekonomickom rozhodovaní. Rovnako 
bude slúžiť ako podporný materiál pri príprave na Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov, ktorú 
organizuje INESS. Súčasťou projektu je aj preklad učiteľského manuálu, ktorý pedagógom uľahčí 
prácu s učebnicou pri vyučovaní, obsahuje kľúč k cvičeniam v učebnici, zaujímavosti z praxe či 
vysvetlenie základných pojmov. 

11 Veronika Matuseková 
Financovanie dvojitého diplomu na 
Lotrinskej Univerzite 

                       2 356,69 EUR  

Ako vynikajúci študent som získala možnosť v inžinierskom stupni štúdia študovať dva rozličné 
študijné zamerania na dvoch univerzitách naraz – marketingový manažment na Univerzite Mateja 
Bela a finančný manažment na Lotrinskej Univerzite. V rámci tohto dvojitého študijného programu 
študujem pol roka vo Francúzsku, kde sú náklady na život niekoľkonásobne vyššie než na Slovensku. 
Cieľom projektu je úspešné ukončenie štúdia v roku 2019 a získanie kvalitného vzdelania v oboch 
oboroch, ktoré bude relevantné pre budúcu prax. Obdobie trvania: 6 mesiacov, september 2018 - 
február 2019. 

12 
Slovenská Orffova 
spoločnosť, o. z. 

Martina Janegová - štipendium                        3 000,00 EUR  

Po úspešne vykonaných prijímacích skúškach bola prijatá na Mozarteum mladá pedagogička a 
klaviristka Mgr. Martina Janegová, na tzv. Special Course určený absolventom vysokých umelecko-
pedagogických škôl z celého sveta, ktorí majú za sebou min. trojročnú pedagogickú prax. Trvá dva 
semestre (jeden rok), začína 1. októbra 2018. Vzhľadom k tomu, že poznáme ľudské, umelecké i 
pedagogické kvality Mgr. Martiny Janegovej, Slovenská Orffova spoločnosť  túto nádejnú 
pedagogičku podporuje a snaží sa jej pomôcť, aby mohla štúdium na univerzite Mozarteum skutočne 
aj realizovať. Podľa našich predbežných odhadov náklady na jednoročné štúdium v Salzburgu by 
mohli činiť asi 16 000,- €. Z toho 5 200 € školné + 500 € registračný poplatok = 5 700 €. 
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13 GLOBSEC o.z. GLOBSEC Tatra Summit 2018                      25 000,00 EUR  

GLOBSEC Tatra Summit 2018 sa uskutoční v dňoch 5.-6. októbra vo Vysokých Tatrách. Toto podujatie 
sa za uplynulých šesť rokov stalo dôležitou platformou pre diskusiu o budúcnosti Európskej únie v 
strednej Európe. GLOBSEC Tatra Summit je dnes uznávanou a rešpektovanou značkou nielen v 
našom regióne, ale i v širšej Európe. Významne prispieva k formovaniu regionálnej ako aj európskej 
agendy, a je neodmysliteľným miestom stretnutí vplyvných európskych lídrov. Stovky významných 
odborníkov z popredných európskych inštitúcií, think-tankov, podnikateľského sektora, vlád a 
akademickej obce sa pravidelne stretávajú na pôde GLOBSEC Tatra Summit-u a vymieňajú si názory 
na najpálčivejšie otázky európskej politiky.  

14 
Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové 
aktivity, o.z. 

Festival vedy Európska noc 
výskumníkov 2018 

                       5 000,00 EUR  

Hlavným cieľom Festivalu vedy Európska noci výskumníkov je zlepšovať kvalitu vzdelávania a 
výskumu, a to najmä v technických a prírodovedných oblastiach, zvyšovať informovanosť verejnosti 
o výskume a inováciách a zároveň posilňovať postavenie vedcov v spoločnosti. Vedci prezentujú 
výsledky svojho výskumu interaktívnou formou (vedecké stánky, diskusie, prednášky, workshopy). 
Tento rok organizujeme už 12. ročník tohto celoeurópskeho podujatia. Slovenská edícia sa koná vo 
voľne dostupných verejných priestoroch a obchodných centrách, kde je veda a výskum oveľa bližšie 
ľuďom, ako v prípade dňa otvorených dverí vo výskumnom ústave či na univerzite. Európska noc 
výskumníkov inšpiruje mladých ale aj starých k skúmaniu, a zároveň podnecuje vedcov 
k popularizácií vedy – pretože veda, ktorá nie je popularizovaná, nie je vedou.  Podujatie sa bude 
konať počas celého dňa 28.9.2018 (žiadosť predložená 11.9.2018) 

15 
Kolégium Antona 
Neuwirtha 

Great Works Academy                      10 000,00 EUR  

Great Works Academy má za cieľ dokázať efektívnosť klasického vzdelávania na vzorke študentov 
(1000 študentov v priebehu troch rokov) a vďaka tomu predostrieť kľúčovým hráčom v slovenskom 
školstve relevantné empirické argumenty pre reformy vo vzdelávacom systéme. V Great Works 
Academy ide o kombináciu online a offline vzdelávania, kde stredoškoláci študujú a pracujú s 
veľkými dielami histórie ľudstva, testujú sa a následne o dielach a svojich názoroch diskutujú spolu 
s ostatnými spolužiakmi s vedením vyškoleného pedagóga. Great Works Academy je projekt v 
rozsahu trvania minimálne 3 roky, pričom v prvom roku prebieha pilotný program, testovaný na 
vzorke štyroch skupín stredoškolákov. Do konca roka 2018 bude zrealizovaná prípravná fáza celého 
projektu, ktorej súčasťou je aj organizovanie samotného pilotného programu. 

16 
Združenie priateľov 
Denníka N 

Magazín o prvej ČSR do slovenských 
škôl 

                       7 500,00 EUR  

Časopis vysvetlí, ako vtedajšia éra ovplyvňuje tieto aspekty nášho dneška: systém štátnych orgánov, 
ekonomiku a priemysel, školstvo, štátne symboly, politický radikalizmus, železnice, cesty, diaľnice, 
postavenie menšín, interpretáciu dávnejšej histórie. Publikácia bude mať najmenej 76 strán formátu 
A4. Zostavuje ju tím novinárov Denníka N, ktorí sa dlhodobo venujú československým vzťahom, 
politike a ekonomike – Tomáš Gális, Roman Pataj a Peter Morvay. Celý dokument bude zdarma 
dostupný na stiahnutie na internete. (Tlač  distribúcia 9000 ks) 
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17 Hexadron o.z. 
Príprava na vedeckú súťaž FIRST 
Lego League 

                       1 180,00 EUR  

Cieľom tímu detí vo veku 10-16 rokov je pripraviť výskumný projekt na tému INTO ORBIT (analýza 
problému, vytvorenie inovatívneho riešenia a prezentácia) rovnako ako navrhnúť, skonštruovať a 
naprogramovať LEGO® robota tak, aby vedel splniť tohtoročné zadanie. Súťaž FIRST Lego League 
patrí medzi 10 najlepších vedeckých súťaží na svete pre deti. Za týmto účelom potrebujeme výkonný 
notebook pre realizáciu štatistík a modelovania.  

18 
Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu Janka Matúšku 
Galanta 

Historicko-dejepisná súťaž gymnázií 
Českej a Slovenskej republiky 

                       4 000,00 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 26 ročníkov. Tradičným organizátorom je Gymnázium Cheb v Českej republike. Zúčastňujú 
sa jej i gymnáziá zo Slovenskej republiky. Úlohy, testy pripravuje tím odborníkov – väčšinou 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 2018 
rovnako v jeden deň v Čechách aj na Slovensku. Medzinárodné finále sa uskutoční v mesiaci 
november 2018. Rok 2018 je ešte špecifický aj tým, že práce v tomto roku oslavujeme v obidvoch 
republikách, tak v Českej ako aj v Slovenskej 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, 
ktoré je potrebné si pripomenúť aj u mladej generácie. 

19 
Slovenská spoločnosť pre 
zahraničnú politiku 

Central European Energy 
Conference 2018 

                     10 000,00 EUR  

12. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (Central European Energy Conference - CEEC 
XII) sa uskutoční v Bratislave (Hotel Sheraton) v dňoch 18. – 20. novembra 2018. Konferencia je 
súčasťou oficiálneho programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine a počas nej sa uskutoční 
v Bratislave rokovanie ministrov energetiky krajín V4. Na konferencii bude prezentovaný hĺbkový 
audit energetiky SR, ktorý vypracovala Medzinárodná energetická agentúra. Témami 12. ročníka 
konferencie budú okrem iného investície do energetického sektora, transformácia uhoľných 
regiónov, dizajn trhu s energiami, inovácie a smart riešenia v energetike a kvalita ovzdušia.  

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

                       2 000,00 EUR  
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 
13.12.2018. 
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VÝSKUMNÉ CENTRUM 
SLOVENSKEJ 
SPOLOČNOSTI PRE 
ZAHRANIČNÚ POLITIKU, 
N.O. 

International Issues & Slovak 
Foreign Policy Affairs, Vol. XXVII, 
No. 3-4/2018 

                       9 865,00 EUR  

Výstupom projektu bude tematické číslo časopisu International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 
Vol. XXVII, No. 3-4/2018 zamerané na problematiku energetiky, ktoré bude pozostávať zo 6 
odborných  textov v anglickom, ktoré budú analyzovať nasledovné aspekty: 
1. Major achievements in building the Energy Union and challenges ahead 
2. The V4: A trend-setter, main streamer or an old-time regional exception in EU27? 
3. Social acceptability of the energy transition until 2050: citizens-oriented energy transition to a 
low-carbon EU energy system – notes from Ukraine 
4. Decreasing emissions in industry and transport: the way forward 
5. Nuclear energy as a solution: the challenges in the European regulatory and market environment 
6. Energy security: from stable gas supplies to stable electricity grid 
Rozsah časopisu bude cca 100 tlačených strán v náklade 500 kusov. Všetky texty budú k dispozícii aj 
v elektronickej podobe. 

22 
Kolégium Antona 
Neuwirtha 

Semestrálny rezidenčný program 
pre talentovaných vysokoškolákov  

                     11 500,00 EUR  

Vysokoškoláci potrebujú poctivé a kvalitné vzdelávanie, tréningy praktických zručností aj príklady 
inšpirujúcich osobností. Nemenej dôležité je i to, aby boli takí vysokoškoláci navzájom prepojení a 
vďaka tomu spolu budovali dobré projekty a diela. Semestrálny rezidenčný program Kolégia Antona 
Neuwirtha pre talentovaných vysokoškolákov je presne tým programom, v ktorom šikovní 
vysokoškoláci spolu študujú, formujú svoje kritické myslenie, absolvujú „soft-skills“ tréningy, 
stretávajú sa s verejne známymi osobnosťami a budujú medzi sebou pevné priateľstvá, keďže spolu 
aj bývajú v jednom komplexe. Dostávajú tak potrebnú „výbavu“ na to, aby sa charakternými lídrami 
mohli stať.   

23 
Asociácia samaritánov 
Slovenskej republiky 

Projekt postupného budovanie 
Vzdelávacieho a tréningového 
centra ASSR 

                       6 500,00 EUR  

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len ASSR), 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. 

24 Divadlo Hotel Maria  Plasťáci v Lese                        1 200,00 EUR  

Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia, kreativitu detí a ich vzdelanie v oblasti 
Environmentálnej problematiky. Určený pre žiakov prvého stupňa, škôlky a učiteľov v okrajovejších 
častiach Slovenska, ekonomicko- aj kultúrne menej rozvinutých a podporovaných. Týmto projektom 
chceme pestovať u detí vzťah k svojmu okoliu, životnému prostrediu a prírode. Zároveň ku 
kreativite, rozvoju fantázie a praktickému využívaniu informácii. Inšpirovať ich, aby neboli pasívni 
voči svojmu životnému priestoru. Aby odniesli z prírody, alebo svojho okolia odpad, ktorý tam 
nepatrí. A možno z neho aj niečo pekné vytvorili. 
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1 Slovenský futbalový zväz 
Energia do  ženského futbalu s EPH 
( 2.ročník ) 

                     20 000,00 EUR  

Projekt je zameraný na  propagáciu partnera v Slovenskom pohári   žien a festival  futbalu pre mladé 
dievčatá do 12 rokov.  Finále mužov sa každoročne odohrá 1.mája na Deň práce a súbežne v ten deň, 
ale o pár hodín skôr sa  vo vedľajšom meste odohrá finále  žien. Týmto krokom  chce SFZ docieliť čo 
najväčšiu účasť , prepojiteľnosť a symbiózu oboch projektov. Finále žien Slovenského pohára a 
dievčenský festival  sa  bude konať 1.5.2018 v Jaslovských Bohuniciach ( Trnava ) , kde klub disponuje  
krásnym zázemím, kvalitným ihriskom s prírodnou aj umelou trávou.  Finále  mužov Slovnaft Cup  je 
naplánovaný na 1.5.2018 na štadióne  Antona Malatinského  v Trnave.  

2 ZŠ Senica 
Renovácia palubovky telocvične 
základnej školy 

                       4 500,00 EUR  

Základná škola prevádzkuje telocvičňu, ktorej priestory sa využívajú pre pohybové aktivity a šport 
nielen žiakmi našej školy, ale aj širokej verejnosti (využitie telocvične je súčasťou prílohy). Podlaha 
telocvične v súčasnej dobe nevykazuje známky najvyššej ani dobrej kondície, ba naopak jej stav je 
nevyhovujúci, čím sa zvyšuje  riziko úrazov. V zmysle  týchto skutočností je potrebná jej renovácia. 

3 
Tenisový klub združených 
závodov a organizácií – 
Čadca 

Tenis do základných škôl v Čadci - 
rozvoj mladých talentov  

                       4 000,00 EUR  

V rámci nášho projektu boli v okrese Čadca pre rok 2018 definované pilotné ZŠ – Rázusová a 
Komenského a to žiaci na prvom stupni. Výučba základov tenisu prebieha počas vyučovacích hodín 
priamo na školách pod odborným dohľadom kvalifikovaných trénerov TK ZZO Čadca. Po ukončení 
týchto základov bude všetkým deťom zapojeným do projektu ponúknutá možnosť  pokračovania 
trénovania a ďalšieho rozvoja v našom OZ - TK ZZO Čadca čo je činnosť a predmet nášho projektu - 
Tenis do základných škôl v Čadci - rozvoj mladých talentov. Predpokladaný počet zapojených detí – 
100. 

4 OZ Múdry pes Pohár Karola Poláka                        4 980,00 EUR  

Futbalová súťaž detských domovov vo futbale - Pohár Karola Poláka. Vyše 50 detských domovov a 
500 detí vo veku 14 až 18 rokov vytvárajú reprezentácie svojich krajov a súťažia vo vyraďovacích 
zápasoch o postup na finálový turnaj na Štrbe. Semifinálové zápasy sa hrajú na NTC v Poprade a na 
NTC v Senci. 4 najlepšie družstvá hrajú potom na Štrbe. Súťaž je profesionálne organizovaná, 
garantom súťaže sú UPSVaR a SFZ. Hrá sa na kvalitných trávnikoch a zápasy pískajú profesionálni 
súčasní alebo bývalí rozhodcovia. Najlepšie družstvo získa putovný pohár. V tomto roku budú v 
spolupráci s fair play klubom SOV odmeňované aj fair play činy hráčov alebo družstiev - bude sa 
používať tzv. zelená karta. tento prvok pozitívnej motivácie bude na Slovensku využitý prvý krát. 

5 Zlatý kľúčik n.f. 
Lôžka pre Detskú kliniku LF UK a 
NÚDCH 

                       5 628,00 EUR  

Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava disponuje 96-timi lôžkami, na ktorých poskytuje 
vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a mladistvých vo veku od narodenia do 18 
rokov a 364 dní zo spádovej oblasti Bratislavského kraja a vo vybraných odboroch, akými sú 
diabetológia, dedičné metabolické poruchy, endokrinológia, imuno-alergológia, gastroenterológia, 
nefrológia, poruchy príjmu potravy pre pacientov z celého Slovenska. Lôžka všeobecnej pediatrie sú 
určené na hospitalizáciu detských pacientov najmä pre akútne prebiehajúcu infekciu alebo za 
účelom diagnostiky akútnych, či chronických ťažkostí neinfekčného charakteru. Pre potreby Detskej 
kliniky by sme potrebovali od Nadácie EPH zakúpiť 4 lôžka - dve pre veľké deti a dve pre malé 
deti/dojčatá. 
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6 
Plynárenský športový 
klub, občianske združenie 

Tour de Gas 2018                      10 000,00 EUR  

Plynárenská cyklotúra Tour de Gas 2018 je športové podujatie určené pre zamestnancov 
plynárenských spoločností EUSTREAM, NAFTA, SPP a SPP-D. Tour de Gas poskytuje jedinečnú 
príležitosť na posilnenia nielen športových, ale aj pracovných vzťahov medzi zamestnancami 
plynárenských spoločností. Cyklotúra Tour de Gas 2018 sa uskutoční v termíne od 8. do 12.9.2018. 
Ide už v poradí o 11. ročník a tohtoročné trasy sú naplánované v prostredí Hornej Nitry s 
ubytovaním v Bojniaciach v Hoteli Športcentrum Bojnice. Pôvodná myšlienka organizácie Tour de 
Gas bola prejsť na bicykli po cestách vedúcich pozdĺž tranzitných plynovodov od ukrajinských 
hraníc (TU 01 Ruská) po hranice s Rakúskom (TU Vysoká pri Morave). Následne bola trasa prejdená 
aj opačným smerom a postupne sa cyklotúra koná každý rok v inej lokalite Slovenska. Okrem 
zástupcov slovenských plynárenských spoločností sa podujatia pravidelne zúčastňujú aj hostia z 
plynárenských spoločností z Čiech, Maďarska a Ukrajiny. Informácie o možnostiach účasti sú pre 
všetkých zamestnancov uverejnené na firemných intranetoch. Rovnako budú na intranetoch 
uverejnené výsledky, fotodokumentácia a videozáznam z cyklotúry. 

7 Mesto Veľké Kapušany 
Rekonštrukcia športového ihriska - 
výstavba korčuliarskej dráhy 

                     20 000,00 EUR  
Športové ihrisko s bežeckou dráhou je súčasťou areálu Základnej školy P.O.Hviezdoslava vo 
V.Kapušanoch. V súčasnosti by sme chceli vybudovať popri bežeckej dráhe aj asfaltovú korčuliarsku 
dráhu, ktorá bude slúžiť aj verejnosti.  

8 Svetielko nádeje, o.z. 
Spolufinancovanie prístrojového 
vybavenia DFNsP 

                       4 500,00 EUR  

Jedná sa o nákup nového, moderného, funkčného a praktického vybavenia do nemocnice. Šetrné a 
komfortné EKG kvalitne zobrazuje srdcovú frekvenciu a pravidelnosť srdcového rytmu. Infúzne 
pumpy (Perfusor® Space: injekčný dávkovač a PCA kit Space – ovládanie PCA + softvér) slúžia na 
presné podávanie intravenóznych liekov, chemoterapií. Je na ňom možné nastaviť čas podania lieku, 
aj množstvo v mililitroch, ako aj dĺžku podávania lieku.  

9 SDM DOMINO, Bratislava  Veľké ihrisko s umelou trávou                       10 000,00 EUR  

Futbalový klub SDM DOMINO bol založený v roku 1993. Za túto relatívne krátku dobu sa nám 
podarilo vybudovať klub so 17-timi družstvami, ktoré združuje 445 hráčov. V klube máme 44 
trénerov a veľký počet dobrovoľníkov. Spoločne sa snažíme aby klub napredoval ako po športovej 
tak aj po ľudskej úrovni. Veľké množstvo tréningov ako aj súťaže ktoré hráme vyžadujú nové hracie 
plochy. Nové veľké ihrisko s umelou trávou by nám pomohlo skvalitniť tréningový proces, zimnú 
prípravu a vytvoriť priestor na prípravné zápasy a turnaje pre deti. Chceli by sme Vašu nadáciu EPH 
žiadať o podporu 10 000 eur pre realizáciu ihriska s veľkou umelou trávou.  

10 
Združenie rekreačných 
športov  

Vonkajšie fitnes centrum                            700,00 EUR  

V našej obci nám dorastá silne populačný ročník rómskej mládeže , ktorú by sme chceli „naučiť“ 
rekreačne športovať . Naše združenie už postavilo v našej obci statickú tenisovú stenu , ktorá je 
dobrá pre rekreačných tenistov začiatočníkov. Ďalej sme zakúpili solídne vybavenie do plánovanej 
obecnej posilňovne , ktorá bude otvorená všetkým občanom , ktorí chcú začať rekreačne športovať. 
V prípade poskytnutia finančnej podpory budú zakúpené - 1 kus veslár, 1 kus výťah dolný, 1 kus 
odťahovač horný 
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11 Golf Club WELTEN 
CENTRUM TALENTOVANEJ 
MLÁDEŽE 

                     10 000,00 EUR  

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. 

12 
Združenie na pomoc 
onkologickým pacientom 

Rekonštrukcia Onkologickej kliniky                        2 000,00 EUR  
V záujme skvalitnenia zdravotníckej starostlivosti o onkologických pacientov sa naša klinika snaží 
vylepšiť prostredie pacientom, ktorí absolvujú onkologickú liečbu. Z uvedeného dôvodu sme sa 
rozhodli zrealizovať projekt rekonštrukcie oddelenia Klinickej onkológie FN Trnava.  

13 
Nadácia slovenského 
karate 

Podpora karate                      14 000,00 EUR  

S podporou Nadácie EPH by sme chceli podporiť viaceré projekty mládežníckeho aj seniorského 
karate. Išlo by o žiacke súťaže karate – zakúpenie vecných cien, pohárov a medailí. Máme záujem 
podporiť dotáciami regionálne zväzy a ich činnosť, ktorá súvisí s usporadúvaním  turnajov v roku 
2018. Zároveň by sme chceli podporiť i reprezentačné výjazdy Slovenského karate na Svetových 
pohároch v Chile, Tokiu a Shanghai - konkrétne realizačný tím na týchto akciách.  

14 Nadácia TV JOJ 
Floorball Challenge Team U18 - 
chlapci 

                     15 000,00 EUR  

Celonárodný športový projekt floorball SK LIGA zapája po celom Slovensku už takmer 100.000 žiakov 
základných a stredných škôl do školských krúžkov floorballu. Súčasťou projektu floorball SK LIGA je 
výberový tím talentovaných chlapcov do 18 rokov (v šk. roku 2019/20 už aj tím dievčat) z celého 
Slovenska (Floorball Challenge Team), ktorí účasťou v tíme dostali príležitosť uchádzať sa o miesto v 
reprezentácii SR a zdokonaľovať svoje športové schopnosti. Tento tím pod vedením skúseného 
trénera, ktorý dlhodobo spolupracuje s Nadáciou TV JOJ,  absolvuje v rámci prípravy 
najvýznamnejšie turnaje na Slovensku, v Česku a v zahraničí a absolvuje domáce sústredenia v 
rôznych regiónoch Slovenska, pričom v týchto regiónoch nielenže medzi žiakmi škôl popularizuje 
floorball a propaguje školskú súťaž floorball SK LIGA, ale vždy zapája do prípravných zápasov 
regionálne stredné školy a klubové tímy v kategórii U18 do lokálnych mini turnajov - v súlade s 
filozofiou slova challenge - výzva. 

15 
Nadácia Detského 
kardiocentra 

Zakúpenie EKG prístroja GE 
Healthcare MAC 2000 

                       5 000,00 EUR  

1 x pristroj EKG alebo EEG prístroj cca 3 500 - 3 700 € s DPH; 2 x EKG monitor, Prince 180D cca 1 300 
€ s DPH; EKG GE Healthcare MAC 2000 je špeciálny prístroj na monitorovanie funkcie srdca pri 
diagnostikovaní, ale aj pri kontrolných analýzach funkčnosti srdca po invazívnych i neinvazívnych 
zákrokoch u pacientov s vrodeným ochorením srdca. 

16 
Zlatá rybka, občianske 
združenie 

Finančný dar od Nadácie EPH                      16 500,00 EUR  
Finančný dar Nadácie EPH bude použitý na nákup zdravotníckeho prístroja Digitrapper® pH-Z 
System, ktorý umožní diagnostiku gastroezofageálneho refluxu u detí. Vďaka modernému prístroju 
bude diagnostika ukončená za 24 hodín. 
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1 Bohumír Budzel Pomoc s víťazstvom nad rakovinou                           700,00 EUR  

Onkologický pacient so zhubným nádorovým ochorením pľúc a metastázami do ich pravej časti. 
Ochorenie si bude vyžadovať dlhodobú PN, čo znamená pokles príjmov. Manželka je psychiatrický 
pacient a poberá len invalidný dôchodok. Od lekárov mu bola doporučená podporná vitamínová a 
enzymatická liečba, s ktorou má dobré výsledky pri kombinácií s podávaním chemoterapeutík. Táto 
liečba však nie je hradená zdravotnou poisťovňou, pacient si ju hradí sám. Vzhľadom na obmedzené 
finančné možnosti si preto dovoľuje žiadať o  podporu formou finančného príspevku na túto 
podpornú liečbu. 

2 
Drahuška a my..., 
občianske združenie 

Drahuškovo - na ceste k 
samostatnosti 

                     17 000,00 EUR  

Drahuškovo dáva príležitosť mladým dospelým z detských domovov a náhradných rodín pracovať 
na pozícii „asistenta vychovávateľa“. Svojim zameraním tak vytvára príležitosti k vytvoreniu 
životných a pracovných návykov svojich zamestnancov – „domovákov“ tak, aby konečným cieľom 
ich pobytu bolo ich osamostatnenie. Absolvujú akreditovaný kurz, dostanú možnosť rozvoja 
pracovných zručností, nadobudnú prax a získajú príjem a čas potrebný na osamostatnenie. 
Prostredníctvom Domova na pol ceste ponúka Drahuškovo aj možnosť ubytovania a stravy. 
Drahuškovo svojim zameraním vytvára príležitosti k vytvoreniu životných a pracovných návykov 
svojich zamestnancov/„domovákov“ tak, aby konečným cieľom ich pobytu bolo ich osamostatnenie 
a získanie aj iných pracovných príležitostí. Rozpočet projektu je určený na financovanie mzdy 4 
domovákom počas 12 mesiacov. 

3 
DOBRÝ PASTIER – LAČHO 
PASTIRIS, o. z. 

Misijné a komunitné centrum 
DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS 
v rómskej osade Strelník 

                       4 000,00 EUR  

Snažíme sa slúžiť v rómskej komunite konkrétne v osade Strelník, kde žije cca 1000 Rómov. Kvôli 
tomu sme aj vytvorili občianske združenie s názvom Dobrý pastier – Lačho pastiris. Naším mottom 
je: Láska je obeta. A láska bez obety nie je skutočnou láskou. V súčasnosti budujeme v strede osady 
Misijné a komunitné centrum pod rovnakým názvom, ako občianske združenie. Na výstavbe 
pracujeme spolu s miestnymi Rómami. Už máme hotovú hrubú stavbu, priečky, elektrické rozvody, 
vodu a kanál. V súčasnosti pracujeme na kúrení a sadrokartónových konštrukciách. Prosíme o 
podporu v našom snažení   

4 
Modrý anjel / tím krízovej 
intervencie n.o. 

„Prídeme k tebe“                      20 000,00 EUR  

Primárnym cieľom projektu je zabezpečiť v období 09-2018/08-2019 dlhodobý rozvoj organizácie a 
podporiť tak udržateľnosť našej primárnej činnosti krízovej intervencie. Od roku 2012 
zabezpečujeme 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.  
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5 OKRAJ, o.z. Na pOKRAJi síl                        2 700,00 EUR  

OKRAJ prevádzkuje chránenú dielňu, 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. Projektom chceme vyriešiť momentálnu nepriaznivú situáciu, ktorá nastala z dvoch 
dôvodov: Jedným je náhle zrušenie veľkej zákazky objednávateľom, čo nám do značnej miery 
naštrbilo plánovanie rozpočtu do konca roka 2018. Druhým dôvodom sú problémy s priestormi 
chránenej dielne, ktoré boli poškodené vplyvom silných prívalových dažďov, ktoré zasiahli Bratislavu 
v nedávnej minulosti. Vzhľadom na tieto neočakávané udalosti sme nútení požiadať o podporu, aby 
sme nemuseli prerušovať prevádzku do konca roka 2018. 

6 sobi o.z. 

Podpora zdravotne a sociálne 
znevýhodnených ľudí skrze výrobu 
ekologických výrobkov v dielňach 
na Slovensku 

                       2 300,00 EUR  

Naše občianske združenie sobi vytvorilo značku sobi.eco, cez ktorú chceme rozširovať povedomie o 
ekologických aspektoch výroby a podporovať zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí na 
Slovensku. V spolupráci s módnou návrhárkou sme pripravili výrobky z recyklovaných textílií a 
plastov a pripravujeme ich výrobu v dvoch chránených dielňach a jednej dielni pre sociálne 
znevýhodnených ľudí. Týmto spôsobom chceme poskytnúť znevýhodneným ľuďom prístup k 
dôstojnej práci a zvyšovať povedomie o eko-sociálnych možnostiach výroby. Nakoľko sme sa 
rozhodli podporiť ľudí, ktorí nie sú profesionáli a nemajú k dispozícii plne vybavené výrobné 
prostredie, ako zabehnuté dielne, potrebujeme dofinancovať najmä technologické vybavenie dielní, 
ako aj pripraviť proces distribúcie výrobkov, aby sme mohli týchto ľudí podporovať dlhodobo. 
Úvodná podpora má iba pripraviť celý proces, ktorým sa následne budú môcť ľudia v dielňach živiť, 
alebo si aspoň prilepšiť v ich neľahkej životnej situácii.   

7 
Centrum včasnej 
intervencie Žilina, n.o. 

Podpora terénnej služby včasnej 
intervencie 

                     12 000,00 EUR  

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. poskytuje sociálnu službu včasnej  intervencie rodinám, 
ktoré vychovávajú dieťa so zdravotným postihnutím alebo rizikom vo vývine v ranom veku, t.j. už od 
narodenia do 7 rokov života. Nakoľko sme terénna služba, denne využívame automobil, ktorý je 
našou nevyhnutnou pracovnou pomôckou. Prostredníctvom projektu chceme získať ďalší 
automobil, aby sme mohli službu včasnej intervencie poskytovať efektívne, navštevovať rodiny v 
domácom prostredí podľa ich potrieb a tým napĺňať najhlavnejší cieľ našej služby, t.j. rodina so 
znevýhodneným dieťaťom začlenená v spoločnosti. 

8 
Asociácia pomoci 
postihnutým - APPA 

Rehabilitáciou za zdravím                      16 500,00 EUR  

APPA od začiatku roka 2017 ako samostatná nezávislá organizácia rozšírila spektrum podpory pre 
telesne postihnutých - zabezpečovanie finančnej pomoci pri nákupe vozíkov a ďalších zdravotných 
problémov, pri riešení bezbariérového riešenia domu a bytu, nákupe automobilov a jeho 
bezbariérových úprav, špeciálnych operácií, liekov a rehabilitácií. Cieľom tohto projektu je finančná 
pomoc ťažko telesne postihnutým pacientom zo sociálne slabších rodín pri rehabilitáciách vo 
vybraných rehabilitačných strediskách a pri kúpe rehabilitačných pomôcok. Aby sme sprístupnili 
rehabilitáciu čo najväčšiemu počtu záujemcov a znížili ich náklady spojené s cestovaním a 
ubytovaním, budú si môcť vybrať rehabilitačné centrum podľa ich vlastného výberu. Projekt je 
určený len pre členov klubu APPA. 
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9 
SOCIA – Nadácia na 
podporu sociálnych zmien 

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

                     19 290,00 EUR  

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 sprevádzanie (súčasťou tímu 
je psychológ, sociálny pracovník, špeciálny/liečebný pedagóg a fyzioterapeut). Doteraz sa nám 
podarilo zriadiť 7 CVI (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina). Vzhľadom 
k rastúcemu počtu nových prevádzkovateľov služieb včasnej intervencie vzrastá potreba 
kontinuálneho vzdelávania nových pracovníkov. Samotný predkladaný projekt je spustenie prvých 
troch modulov vzdelávania v roku 2018 v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov 
včasnej intervencie. Ide o akreditovaný kurz Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. 

10 Návrat, o.z. Jediný domov pre dieťa je rodina                      20 000,00 EUR  

Cieľom projektu je poskytovať intenzívnu dlhodobú pomoc 100 až 150 rodinám, v ktorých žijú 
ohrozené deti. Celkovo v 11 lokalitách 30 pracovníkov Návratu (sociálnych pracovníkov, špeciálnych 
pedagógov, psychológov) bude poskytovať komplexné sociálne a psychologické služby pre rodiny v 
kríze s cieľom rozvoja vzťahov rodičov a detí a aktivizácie zodpovednosti rodičov za starostlivosť o 
deti. Vďaka podpore profesionálov sa rodičom zvýšia kapacity, aby sa venovali deťom a zlepšili 
starostlivosť o ne natoľko, aby deti nemuseli byť umiestnené v inštitúcii. Návrat rozšíri ponuku 
špecializovaných služieb hlavne v regiónoch s najvyšším podielom rodín ovplyvnených chudobou a 
sociálnym vylúčením (EU-SILC). 

11 Fascinujúce deti o.z. Diagnostika FASD                        4 000,00 EUR  

Cieľom je poskytovať rodinám s deťmi s FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders): odbornú 
diagnostiku, špecializované terapie, psychologické a pedagogické poradenstvo. Momentálne 
potrebujeme najviac finančnú podporu na odborné diagnostiky, lebo tie nie je možné celé pokryť 
priamymi platbami od rodičov. Diagnostika  je prvá a základná vec, ktorú treba spraviť, aby sa mohlo 
pracovať úspešne s rodinou. Mnohé náhradné rodiny si často nemôžu dovoliť túto komplexnú 
diagnostiku. 

12 
Hospic Milosrdných 
sestier v Trenčíne 

Denní pomocníci                           998,72 EUR  

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne sa obracia na Vás s prosbou o pomoc pri zakúpení: 2x 
upratovací vozík, 2x vozík na biologický odpad (použité plienky) a použitú bielizeň. 
V súlade s Politikou kvality nášho hospicu sa usilujeme vytvárať pre pacientov v konečnom štádiu 
ochorenia (zväčša onkologického) prostredie, čo najviac dýchajúce domovom – voňavé, čisté a k 
tomu potrebujeme i také pomôcky, ktoré som opísala vyššie a s kúpou ktorých by sme pomoc radi 
prijali. Tie, ktoré používame teraz sa už postupom času opotrebovali; sú to denní pomocníci. 
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13 
Liga za duševné zdravie 
SR, o.z. 

DUŠA A FILM                        1 200,00 EUR  

Projekt DUŠA A FILM je séria premietaní hraných filmov zaoberajúcich sa problematikou z oblasti 
duševných porúch alebo duševnými problémami v každodennom živote. Po skončení filmu s divákmi 
besedujú dvaja odborníci a prípadne aj človek, ktorý sa s takouto poruchou alebo problémom musel 
vysporiadať. Frekvencia premietania je 1x mesačne v spolupráci s Kino FILM EU-ROPE, ktoré 
zastrešilo projekt technicky (premietacia sála, práva na filmy). Cieľom projektu je priblížiť verejnosti 
rôzne aspekty duševných stavov, i porúch, podaných prostredníctvom hraného filmu. Následná 
diskusia s odborníkmi ponúka verejnosti možnosť dozvedieť sa viac o pozadí duševných ťažkostí, 
znížiť stigmu duševných porúch, odbúravanie predsudkov voči ľuďom so skúsenosťou s duševnou 
poruchou, zmierniť obavy z návštevy odborníka. Pre časť verejnosti sú diskusie s odborníkmi aj 
možnosťou posilnenia sociálnych zručností či upevnenie pozitívnej starostlivosti o vlastné duševné 
zdravie v každodennom živote. 

14 
SPOJENÁ ŠKOLA sv. 
FRANTIŠKA ASSISKÉHO 

Projekt muzikoterapia – 
starostlivosť o deti s poruchami 
správania 

                       4 000,00 EUR  
Cieľom projektu je vybudovanie technického zázemia pre terapeutické zámery muzikoterapie, ktorá 
je doporučovaným nástrojom pre inklúziu detí s poruchami správania. 

15 
Pod krídlami Dominiky, 
n.o. 

Vianoce pre rodiny z detskej 
onkológie 

                       5 000,00 EUR  

Materiálna pomoc rodinám s detským onkologickým pacientom a zabezpečenie vianočných 
darčekov pre deti z onkológie a ich súrodencov. Naša pomoc rodinám je priama. Nikdy pomoc 
neodovzdávame oddeleniu ani 3 osobám. Rodiny si u nás vždy vyberajú sami a pomoc nie je ničím 
podmieňovaná ako napríklad fotografovaním aby sme získali súcit kde sú choré deti. Fotky 
zverejňujeme iba po výhradnom súhlase rodiny. 

 
 
 
 
 

Zrealizované Partnerské projekty podľa oblastí podpory 

Oblasť podpory Počet projektov Suma 

Vzdelávanie a inovácie 24                     141 125,69 €  

Kultúra 11                        63 500,00 €  

Zdravie a šport 16                     146 808,00 €  

Znevýhodnené skupiny 15                     129 688,72 €  

Regionálny rozvoj 5                        55 988,00 €  

Spolu 71                   537 110,41 €  
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Partnerské projekty - Poskytnuté príspevky z prijatých darov od spoločnosti Eustream a EP Investment 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 
Slovenský plynárenský a 
naftový zväz 

Cena prof. Nemessányiho                          1 100,00 EUR  
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s plynárenskou problematikou s názvom „Cena prof. 
Nemessányiho“, ktorú každoročne organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz. Oslovuje so 
súťažou 24 fakúlt a 7 univerzít.  

2 Obec Palota Tradičné stretnutie rodákov                             500,00 EUR  
Stretnutie rodákov sa uskutočňuje každé 4 roky v obci Palota. Stretávajú sa tam rodáci žijúci v 
zahraničí, obyvatelia obce, priatelia, chalupári, starostovia okolitých obcí a miestni podnikatelia. 
Príspevok sa použije na zabezpečenie stravy a nealko nápojov 

3 AGENTÚRA MCP, s.r.o. Slávnostný koncert v Bruseli                        10 000,00 EUR  

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, členka Európskej komisie Věra Jourová, veľvyslanec 
SR pri EÚ Peter Javorčík a veľvyslanec ČR pri EÚ Jakub Dürr uskutočnia v Bruseli pri príležitosti 100. 
výročia vzniku ČSR slávnostný československý koncert. Na tomto významnom medzinárodnom 
podujatí sa zúčastnia čelní predstavitelia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, europoslanci, 
veľvyslanci a ďalšie významné osobnosti z politickej, podnikateľskej a kultúrnej oblasti. Slávnostný 
koncert, ktorý dramaturgicky a produkčne zabezpečuje Agentúra MCP, s.r.o., Žilina sa uskutoční 5. 
novembra 2018 v koncertnej sále Flagey, 27/5 Rue du Belvédère, 1050 Brusel.  

4 Agentúra MCP, s.r.o. Slávnostný novoročný koncert 2019                        10 000,00 EUR  

V roku 2019 pokračujeme v úspešnej tradícií „slovenských Novoročných koncertov“. Uskutoční sa 
už po 15. krát. Záštitu nad podujatím prijali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, 
veľvyslanec SR pri EÚ Peter Javorčík, veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve Peter Kormúth a 
veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík. Na tomto významnom medzinárodnom podujatí, ktoré 
sa každoročne stretáva so širokým spoločenským ohlasom a patrí medzi najprestížnejšie v Bruseli, 
sa zúčastňujú čelní predstavitelia Európskej únie, Európskeho parlamentu, europoslanci, veľvyslanci 
a ďalšie  významné osobnosti z politickej, podnikateľskej a kultúrnej oblasti. Novoročný koncert, 
ktorý dramaturgicky a produkčne zabezpečuje Agentúra MCP s.r.o., sa uskutoční 24. januára 2019. 

5 
CARPATHIAN RACE Sp. z 
o.o. 

Carpathian Couriers Race 2019                          3 000,00 EUR  

Carpathian Couriers Race je pretek pre jazdcov do 23 rokov pod záštitou UCI (Medzinárodnej 
cyklistickej únie), ktorý bol založený v roku 1975. Celý pretek trvá maximálne 7 dní (30.4. - 5.5.2019) 
a jednotlivé etapy preteku sú vedené v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku. (v spolupráci s GAZ-
SYSTEM) 
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6 Mesto Trenčín 
Vybudovanie lávky pri Farskom 
kostole 

                      10 000,00 EUR  

Mesto Trenčín pripravuje dokumentácie trás v lesoparku Brezina tak, aby bol možný pohyb chodcov, 
kočíkov, bicyklov, imobilných (s pomocou druhej osoby) a pod. bez prekonávania výrazných bariér, 
hlavne schodísk. Cieľom je prepojiť centrum mesta so sídliskom Juh, s ulicou Pod Brezinou a s ulicou 
Gen. M. R. Štefánika systémom pohodlných bezpečných chodníkov a cyklotrás s potrebným 
vybavením (odpočívadlá, lavičky, odpadkové koše, infotabule a pod.), vybrané trasy aj s verejným 
osvetlením. Ako jednu z priorít „debarierizácie“ Breziny mesto plánuje realizáciu šikmej lávky medzi 
otvorom v opevnení nad Karnerom a priestorom pred Farským kostolom.  

7 
Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Zelený vzdelávací fond                        15 000,00 EUR  

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych 
organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej 
verejnosti v Slovenskej republike. Podporované aktivity: Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a 
mládež, Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú 
verejnosť, Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných 
pedagogických pracovníkov. 

                            49 600,00 EUR    
 


