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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., 
Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, 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 

 

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 

Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpora 

vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme ochrana zdravia, ľudských práv a iných 

humanitných cieľov sú už každoročne súčasťou vízie Nadácie EPH. 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 dosahuje 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 2019 

Poskytnuté príspevky 

z podielu zaplatenej dane 

Počet grantových 

programov 

Celkový počet 

podporených projektov 

1 659 049 EUR 12 775 

Názov programu Poskytnutá suma Počet podporených projektov 

Zúčastniť sa 50 000 EUR 30 

Pamätaj 60 000 EUR 14 

Šport na dosah 60 000 EUR 36 

Oporný bod 150 000 EUR 42 

Zo života 77 330 EUR 15 

Podpora jednotlivcov – APPA 40 000 EUR 43 

Podpora jednotlivcov – 

charity 
110 000 EUR 365 

Na prírodno 50 000 EUR 26 

V mojom okolí  60 000 EUR 52 

Energia, ktorá PomáHa 15 760 EUR 20 

Municipality 169 700 EUR 53 

Partnerské projekty Nadácie 

EPH 
816 259 EUR 79 

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

 

 

 
 

Vzdelávanie a inovácie 
 
 
 

 
 

Zúčastniť sa 
 
Ambiciózni žiaci a študenti mali šancu rozvíjať svoj talent s podporou Nadácie EPH v programe 

„Zúčastniť sa“. Cieľom programu bolo umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom 

zapojiť sa do školských či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom 

pokrytia časti nákladov spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach. 

O podporu sa uchádzali základné školy, stredné školy, či občianske združenia pri školách.  

V roku 2019 bola vyčlenená suma 50 000 EUR na podporu projektov, pričom jedna žiadosť 

mohla získať maximálne 2 500 EUR. 

 
Do uzávierky v roku 2019 sa do programu prihlásilo 54 predkladateľov žiadostí vo výške 

110 437,13 EUR. Správna rada schválila a zrealizovalo sa 30 projektov v celkovej sume 

podpory 50 000 EUR. 

 

 

 

 
 

Kultúra 
 
 

 

 

 

Pamätaj! 
 

Grantový program "Pamätaj!" bol zameraný na podporu obnovy, revitalizácie či rekonštrukcie 

kultúrnych pamiatok, historických objektov či oblastí. Program mal za cieľ podporiť projekty 

prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy kultúrnych 

pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a 

využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 

Žiadateľom o podporu mohli byť majitelia kultúrnych pamiatok: podnikateľské subjekty, len v 

spolupráci s mimovládnou organizáciou – predkladateľ; samosprávy miest a obcí; mimovládne 

organizácie; účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti. 

Celková suma vyčlenená na program v roku 2019 bola po rozhodnutí správnej rady 60 000 

EUR. Maximálna suma podpory na jeden projekt bola vo výške 8 000 EUR.  

 

Do programu sa prihlásilo 58 žiadateľov v celkovej sume 422 552,74 EUR, z toho 14 žiadostí 

bolo schválených v sume 60 000 EUR a všetky boli zrealizované v plnej výške podpory. 
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Zdravie a šport  
 
 

 

 

 

Šport na dosah 
 
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. To sa ľahko povie... Grantový  program "Šport na dosah" 

si ako cieľovú skupinu zvolil  mladých  talentovaných športovcov, ktorým športovanie sťažuje 

ich hendikep, postihnutie alebo nepriaznivá sociálna situácia. 

Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré 

svojimi aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo 

sociálne znevýhodnení. Do programu sa mohli zapojiť: športové kluby, ktoré sa venujú deťom 

a mladým ľuďom so znevýhodnením; mimovládne organizácie; školy a školské zariadenia. 

Na program bola vyčlenená celková suma 60 000 EUR, pričom jeden projekt mohol získať 

podporu do výšky 2 500 EUR. 

 

Do programu sa prihlásilo 109 predkladateľov žiadostí v celkovej sume 248 156,12 EUR, z toho 

36 žiadostí bolo schválených v sume 60 000 EUR a všetky boli zrealizované v plnej výške 

podpory. 

 

 

 

 
 

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 domy na pol ceste, neštátne detské domovy, krízové centrá, 

mimovládne organizácie, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi a poskytovatelia 

sociálnej pomoci. 

Celková suma vyčlenená na program bola v roku 2019 vo výške 150 000 EUR. Jeden projekt 

mohol získať maximálnu sumu 6 000 EUR.  

 

Do uzávierky sa do programu prihlásilo až 293 žiadateľov o celkovú podporu vo výške 

1 327 902,32 EUR. Správna rada schválila 42 projektov, ktoré sa podarilo úspešne zrealizovať, 

čím sa vyčerpala alokácia 150 000 EUR na program.  
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Zo života 

 

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej sám alebo niekto z blízkych bude potrebovať 

starostlivosť a podporu v posledných chvíľach života. Napriek tomu, že moderná doba ponúka 

rôzne výdobytky v oblasti medicíny, stále sa nájdu situácie, kedy diagnóza stanoví chorobu 

avšak s časovým obmedzeným prežívania. Každý má právo dôstojne a pokojne dožiť v 

podmienkach, ktoré si človek zaslúži. Nadácia EPH preto vyhlásila v roku 2019 nový program 

„Zo života“, ktorý mal za cieľ podporiť organizácie, venujúce sa hospicovej a paliatívnej 

starostlivosti , aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom ich pokojný odchod a 

zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov. O podporu sa 

mohli uchádzať len hospice, či mobilné hospice.  

Na program bola alokovaná suma 100 000 EUR s maximálnou výškou podpory 6 000 EUR na 

jeden projekt.  

 

Prihlásilo sa 22 žiadateľov o celkovú podporu vo výške 111 360,30 EUR. Formálne kritériá 

splnilo 15 predkladateľov, ktoré správna rada schválila v celkovej výške 77 330 EUR.  

 

 

Podpora jednotlivcov - APPA 

 

Program podpory jednotlivcov realizovala organizácia Asociácia pomoci postihnutým – APPA 

v spolupráci s Nadáciou EPH. Cieľom programu s názvom „Rehabilitáciou za zdravím“ bola 

finančná pomoc ťažko telesne postihnutým pacientom zo sociálne slabších rodín pri 

rehabilitáciách vo vybraných rehabilitačných strediskách a pri kúpe rehabilitačných pomôcok. 

Našim cieľom bolo, aby sme sprístupnili rehabilitáciu čo najväčšiemu počtu záujemcov a znížili 

ich náklady spojené s cestovaním a ubytovaním, a mohli si vybrať rehabilitačné centrum podľa 

ich vlastného výberu. Program organizácia APPA realizovala prostredníctvom financovania 

Nadáciou EPH v 3 výzvach (jarnej, letnej a jesennej).  

Program mal celkovú alokáciu 40 000 EUR. V rámci jarnej výzvy prišlo celkovo 120 žiadostí, z 

toho 16 žiadateľov získalo finančný príspevok. V rámci letnej výzvy prišlo spolu 47 žiadostí, z 

toho 13 žiadateľov bolo podporených a v rámci jesennej výzvy prišlo spolu 192 žiadostí a z 

toho bolo 14  podporených.  

V rámci grantového programu „Rehabilitáciou za zdravím“ bolo celkovo podporených 43 rodín 

s ťažko telesne postihnutým dieťaťom alebo členom rodiny z celého Slovenska. Maximálna 

výška finančného príspevku na jedného žiadateľa bola 1 000 EUR. 

 

 

Podpora jednotlivcov - charity 

 

Nadácia EPH v roku 2019 spustila nový program s názvom „Priama materiálna a potravinová 

pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ v spolupráci so Slovenskou katolíckou 

charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu farské 

charity a spolupracujúce charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne 

priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikovali a stručne zdokumentovali 

konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo 

krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostal priamo 

finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstaral 

spolupracovník charity.  

Celkovo bolo na program alokovaných 110 000 EUR. Každá z 10 charít bola podporená sumou 

11 000 EUR. Maximálna výška podpory jedného sociálneho prípadu bola v sume 400 EUR. 

V rámci programu sa podarilo po celom Slovenku podporiť až 365 rodín či jednotlivcov v núdzi.  
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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.  

 

Do programu sa prihlásilo 101 žiadostí v celkovej sume 285 130,5 EUR. Správna rada schválila 

a bolo zrealizovaných 26 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 a 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 v roku 2019 Nadácia EPH podporila 53 projektov a výška podpory dosiahla čiastku 

169 700 EUR.  

 

Zamestnanecký program „V mojom okolí“ 

Uzavretá grantová schéma, určená zamestnancom spoločností skupiny EPH s názvom „V 

mojom okolí“, bola po úspešnom predošlom ročníku vyhlásená aj v roku 2019. Cieľom 

programu bolo umožniť aktívnym zamestnancom spoločností Eustream, a.s.; SPP – distribúcia 
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a Nafta, a.s., ktorí sú súčasťou skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a 

aktivity  vo svojej komunite, ktoré v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii 

niečoho prospešného, užitočného a správneho. 

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 60 000 EUR, pričom jeden projekt mohol získať maximálnu 

podporu 1 500 EUR. 

V programe bolo podporených 52 projektov. Všetky sa podarilo úspešne zrealizovať v plnej 

výške.  

 

Zamestnanecký program „Energia, ktorá PomáHa“ 

Program „V mojom okolí“ mal medzi zamestnancami taký úspech, že sme ho rozšírili aj pre 

ďalšie spoločnosti skupiny EPH v rovnakom znení, no s novým menom. Program s názvom 

„Energia, ktorá PomáHa“, bol určený aktívnym zamestnancom skupiny SSE Holding, a.s., ktorí 

nominovali a dobrovoľnícky sa podieľali na projektoch a aktivitách vo svojom okolí, vo svojej 

komunite, a ktorí vlastným pričinením v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispeli k 

realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho. 

O grant sa opäť mohli uchádzať mimovládne organizácie, samosprávy, školy a školské 

zariadenia či komunitné centrá s komunitným projektom. Alokácia na program bola vo výške 

20 000 EUR s maximálnou výškou podpory jedného projektu vo výške 800 EUR.  

Do programu sa prihlásilo 31 žiadostí, z toho však len 21 splnilo formálne kritériá a boli 

podporené. Podarilo sa zrealizovať 20 projektov v celkovej výške podpory 15 760 EUR.  

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

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 2019 bolo podporených 

79 projektov s celkovou sumou 816 259 EUR, zrealizovať sa podarilo všetky v plnej výške. 

Zrealizované Partnerské projekty podľa oblastí podpory 

Oblasť podpory Počet Suma 

Vzdelávanie a inovácie 27 232 230 EUR 

Kultúra 11 93 143 EUR 

Zdravie a šport 16 162 110 EUR 

Znevýhodnené skupiny 20 270 781 EUR 

Regionálny rozvoj 2 42 995 EUR 

Životné prostredie 3 15 000 EUR 

Spolu 79 816 259  EUR 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Prehľad o darcoch 

Nadácia EPH v hodnotenom období prijala dary od právnických osôb:  

Darca Výška daru 

Spoločnosť Eustream, a.s. 163 830,77 EUR 

Spoločnosť EP Investment 357 000,00 EUR 

 

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

Zmeny vykonané v nadačnej listine 

V roku 2019 k zmenám v nadačnej listine nedošlo.  

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

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu 

V roku 2019 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie 

poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.  

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

Nadačné fondy 

V roku 2019 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond. 

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

 

Prehľad príjmov (výnosov) 

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 713 418,69 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2017, výnos r.2018) 1 679 166,00  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (prijaté v r.2018, výnos r.2018) 34 252,69 

Prijaté príspevky od iných organizácií 264 790,47 

Prijatý dar od spoločnosti Eustream, a.s. 158 840,00 

Prijatý dar od spoločnosti EP Investment 105 950,47 

Príjmy nadácie celkom 1 978 209,16  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 1 659 049,00 

Poskytnuté príspevky z prijatých darov od spoločnosti Eustream a EP 
Investment 

 168 620,00 

Návrat o.z. – projekt „Podpora aktivít Návratu“ 800,00 

BOZPO s.r.o. – projekt „Medzinárodná konferencia BOZP INCOBOZ“ 1 000,00 

Obec Budince – projekt „Deň obce v obci Budince“ 1 000,00 

Sféra, a.s. – projekt „Konferencia Trh s plynom 2019“ 1 440,00 

Obec Bušince – projekt „Deň obce Bušince“ 2 000,00 

Veslařský klub Blesk, z.s. – projekt „Head of Prague“ 2 000,00 

Obec Hankovce – projekt „Obnovenie kultúrnych tradícií v obci Hankovce“ 2 100,00 

Dream production, s.r.o. – projekt „Prešov Half Marathon“ 3 000,00 

Od Tatier k Schumanu o.z. – projekt „Stretnutie s prezidentkou SR 
Zuzanou Čaputovou“ 

3 000,00 

Obec Ruská – projekt „Medzinárodný festival V. Dobófest“ 3 000,00 

Dragon Boat Ostrava – projekt „Dračí loď s příslušenstvím“ 4 500,00 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku – projekt „Central European 
Energy Conference 2019 – Deň 2“ 

5 000,00 

Agentúra MCP, s.r.o. – projekt „Slovenský deň - 30. výročie Novembra 
1989“ 

5 000,00 

NF VERDA – projekt „Školní rok 2019/2020 Nadační fond Verda“ 9 780,00 

GLOBSEC o.z. – projekt „GLOBSEC Tatra Summit 2019“ 25 000,00 

Mesto Prešov – projekt „Pomoc  obyvateľom Mesta Prešov zasiahnutých 
explóziou plynu dňa 6.12.2019“ 

100 000,00 

Poskytnuté príspevky z prijatých darov od spoločnosti EUSTREAM a EP 
Investment fyzickým osobám 

96 170,47 

Náklady na správu nadácie 54 369,69 

Administrácia nadácie  39 000,00 

Doména a hosting 84,43 

Web aplikácia 11 760,00 

Bezpečnostný web certifikát 110,69 

Nájomné kancelárskych priestorov 2 483,32 

Audit 720,00 

Posudzovanie projektov 150,00 

Notár  57,75 

Ostatné poplatky 3,50 

Náklady nadácie celkom 1 978 209,16 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Rámcový rozpočet na rok 2019 

 

Správna rada prerokovala na prvom zasadnutí  dňa  2.1.2019, použitie finančných prostriedkov 

v roku 2019 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 € 39 000,00 

Audit nadácie, správne poplatky   € 1 600,00 

Prevádzkové náklady (nájom) € 2 484,00 

Grantové programy a partnerstvá 

Zamestnanecký grantový program € 50 000,00 

Regionálny a komunitný rozvoj € 300 000,00 

Vzdelávanie a inovácie € 100 000,00 

Znevýhodnené skupiny € 400 000,00 

Partnerské projekty € 787 443,74 

Propagácia verejnoprospešného účelu 

Reklama a propagačné materiály € 2 000,00 

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

Celkom náklady €  1 695 527,74 

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

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 2019 
2. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019 (Úč NUJ) 
3. Výrok audítora 

  

  

________________________ 

Ivana Štefunková 

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

1 
Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a.v. na Slovensku 
Banská Bystrica 

Pocta Teofilovi Stadlerovi – 
rekonštrukcia fasády 
historickej budovy bývalej 
Evanjelickej ľudovej 
chlapčenskej školy. 

                     
3 000,00 €  

Rekonštrukcia fasády historickej budovy býv. Evanjelickej ľudovej chlapčenskej školy. Dodávateľ - stavebná firma 
postupovala v súlade s navrhnutou technológiou a požiadavkami majiteľa objektu. Všetky práce boli zrealizované na 
odbornej úrovni za denného odborného dohľadu zo strany investora. Po skončení prác sa na upratovacích prácach podieľali 
aj členovia tunajšieho cirkevného zboru v rámci dobrovoľnej činnosti. Výsledok je veľmi pozitívne vnímaný nielen členmi 
zboru, ale aj početnými návštevníkmi farského areálu a priľahlého cintorína. 

2 Detská železnica Košice 
Záchrana parnej lokomotívy 
Katky 

                     
3 000,00 €  

Kompresor parného rušňa KATKA bol prevezený na uskutočnenie opravy do prevádzky spoločnosť Former spol. s r. o., 
kde bola postupne v auguste a v septembri vykonaná komplexná oprava parného kompresora. Oprava prebehla úspešne 
a kompresor bol následne dopravený späť do Košíc, kde sa uskutočnila jeho montáž na parnú lokomotívu. 

3 Kalvársky fond 
Oprava múrikov a zábradlia 
na Banskoštiavnickej 
kalvárii 

                     
5 000,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo v prvom rade riešiť bezpečnosť návštevníkov dobudovaním chýbajúceho zábradlia a 
spevnením cca 30 m narušených úsekov oporných múrikov. To sa podarilo. Aj vďaka projektu sme vybudovali dokonca 
väčší úsek zábradlia, ako bolo pôvodne plánované (cca 160 m) a spevnili sa chodníky a múriky na najviac vyťažených 
úsekoch. Okrem bezpečnosti prispel projekt aj k skrášleniu Kalvárie, nakoľko novým zábradlím bola zvýraznená symetria 
pamiatky a jej celkový krajinno-estetický ráz. 

4 Obec Dolné Dubové 
Obnova sochy Svätého 
kríža 

                     
2 500,00 €  

Socha svätého kríža, ktorá sa nachádza v extraviláne obce a tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva obce Dolné 
Dubové bola v dezolátnom stave. Vďaka dotácii od nadácie EPH sa ju podarilo rozobrať a zreštaurovať, následne bola 
osadená na pôvodné miesto a zakonzervovaná ochranným náterom. 

5 Obec Štítnik 
Zveľadenie Radnice 
v Štítniku 

                     
3 000,00 €  

V rámci projektu bola uskutočnená kompletná renovácia čelnej fasády budovy Radnice v Štítniku (NKP) vrátane 
klasicistickej výzdoby z konca 18. a začiatku 19. storočia. Boli prevedené výplne otvorov a stierky odbornými osobami. 
Následne bol uskutočnený náter s farebným odlíšením klasicistických prvkov. Renovácia Radnice bola realizovaná externou 
dodávateľskou firmou. 

6 
Otvor  dvor, občianske 
združenie 

Posledná večera v Kláštore 
                     
7 800,00 €  

Cieľom projektu bolo reštaurovanie refektára v budove bývalého františkánskeho kláštora v Rožňave, s dôrazom na maľbu 
s názvom Posledná večera. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, je majetkom Mesta Rožňava a naše o.z. ju má v 
dlhodobom prenájme (20 rokov). 

7 Po futuro hradu Čičva 
Záchrana obrannej veže 
s britom 

                     
3 000,00 €  

Projekt “Záchrana obrannej veže s britom“ bol realizovaný ako súčasť balíka projektov Obnovy hradu Čičva v roku 2019. V 
rámci projektu bolo spolu vymurovaných cca 12 m3 muriva z lomového tufového kameňa, ktorým sa najmä vyplnil otvor 
okna v 3.NP, čím sa vytvorila staticky dôležitá podporná konštrukcia pod narušeným nadpražím okna a mohutného bloku 
muriva nad ním. Taktiež sa začalo s domurovaním chýbajúcej časti kupoly v miestnosti v 2.NP, ktorá sa ale kvôli pomalšiemu 
postupu prác pri murovaní vstupného otvoru a pokročilému ročnému obdobiu nepodarilo celé domurovať a na odporúčanie 
pracovníkov KPÚ Prešov bolo jej dokončenie pre zabezpečenie dosiahnutia požadovanej kvality výslednej práce nechané 
na nasledujúcu sezónu 2020. Vďaka finančnej podpore nadácie EPH sa výrazným spôsobom posunuli práce na záchrane 
a obnove najstaršej a najvzácnejšej časti hradu Čičva - obrannej veže s britom. 
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8 
Pro Castello Comaromiensi, 
n.o. 

Okná Kasárne v Novej 
pevnosti v Komárne 

                     
5 000,00 €  

Vďaka poskytnutej dotácii, vedela naša nezisková organizácia prispieť k obnove národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v 
Komárne. Počas prác, ktorá sa začali 3. septembra 2019, bola odstránená narušená a zvetraná omietka a sekundárne 
nátery, boli doplnené chýbajúce kamenné šambrány (okenné rámy) pri dvoch okenných otvoroch, zamurované sekundárne 
otvory, umiestnené nové kované mreže a nakoniec nové drevené okenné výplne. Obnova, hoci len čiastočná, prispela k 
lepšej „vizáži“ pamiatky, a umiestnenie okenných výplní zaistí ochranu vnútorných priestorov, v ktorých sa nachádza 
dočasná výstava spríjemní prehliadku Pevnosti pre návštevníkov. 

9 
Renesančný Vinohradnícky 
Dom 

Renesančné okná - oči do 
duše domu 

5 000,00 €  
Vďaka podpore z Nadácie EPH sa nám podarilo zrekonštruovať priestor pre dielničky, zorganizovať workshop na vápenné 
omietky a zároveň zabezpečiť repliku 3 renesančných okien zničených v povojnovom období.  

10 
Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí v SR 

Záchrana Malej synagógy 
v Bardejove 

 5 000,00 €  

Projekt predložil Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR - vlastník objektu Malej Synagógy v Bardejove. Objekt 
je poškodený, no takmer v intaktnom stave interiéru. Krajský pamiatkový úrad Prešov už musel riešiť havarijný stav a 
fajermúrov. Potrebovali sme zabezpečiť vyhotovenie technickej dokumentácie a prieskumov, ktoré by viedli k realizácii 
ďalších prác. 

11 Vita in suburbium, o. z. 
Obnov s nami vzácny 
technický klenot! 

6 000,00 €  

Prostredníctvom projektu sa podarilo dosiahnuť hlavný cieľ obnoviť národnú technickú pamiatku – parný kotol v 
bardejovskom Židovskom suburbiu. Zrealizované projektové aktivity mali aj komunitný charakter, pretože do obnovy sa 
zapojili odborníci (reštaurátori, remeselníci, pamiatkari), stredoškoláci, dobrovoľníci a občianski aktivisti. Osobitný dôraz bol 
kladený na zážitkové vzdelávanie mladých ľudí v nadväznosti na záchranné a stabilizačné práce. Súčasne sa uskutočnili 
opakované prehliadky areálu židovských rituálnych budov, pri ktorých boli študenti (vrátane návštevníkov) oboznámení s 
cieľmi projektu. Súčasnú generáciu mladých ľudí totiž považujeme za nositeľa posolstva, že židovské kultúrne dedičstvo 
nepatrí len židovskej komunite, ale tvorí súčasť nášho spoločného kultúrneho dedičstva. 

12 
Združenie na záchranu hradu 
Revište 

Záchrana delovej bašty, 
murív severnej veže a 
severného paláca hradu 
Revište 

3 700,00 €  

Projekt významne prispel k ďalšiemu prinavráteniu niekdajšej monumentálnosti hradu ako celku s prihliadnutím na 
zachovanie jeho torzálneho charakteru čím sa zároveň zvýšila bezpečnosť návštevníkov hradu. Dobrovoľníci prispeli 
záchrannými prácami k obnove historicko-architektonicky cenných detailov jednotlivých objektov. Realizáciou projektu sa  
výraznou mierou prispelo k záchrane murív severnej veže, východnej a západnej steny severného paláca a čiastočne aj 
objektu delovej bašty. V prípade murív delovej bašty došlo ku konzervácii v miestach výpadkov murív, tzv. kaverien. V 
prípade východnej a západnej steny severného paláca išlo o zavŕšenie konzervačných prác osadením tzv. biologickej 
ochrany na korunách týchto murív. Naopak, na objekte severnej veže boli realizované záverečne práce spojené s izoláciou 
a odvodením, čím sme mohli pristúpiť o otvoreniu rozhľadne aj pre verejnosť. 

13 
Združenie na záchranu 
Lietavského hradu 

Hrad Lietava – stabilizácia 
havarijného stavu paláca 

4 000,00 €  
Projekt sa zrealizoval úspešne, dobrovoľnícke workshopy prebehli podľa očakávaní a zrekonštruované murivo je na 
nerozoznanie od originálu. Statika tejto časti paláca bola vyriešená úspešne. 
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14 

Združenie na záchranu 
stredovekého 
architektonického dedičstva 
nitrianskeho kraja - 
LEUSTACH 

Tradičné tesárske, 
kováčske a murárske 
remeslá pri obnove južnej 
delovej bašty hradu Hrušov 

4 000,00 €  

Počas realizácie projektu sa uskutočnili workshopy zamerané na tradičné tesárske, kováčske a murárske remeslá. 
Workshopov za zúčastnili dobrovoľníci vo veku od 14 – 30 rokov. V priebehu nich zhotovovali drevené roštové konštrukcie 
a lavičky, kovové mreže do okenných a dverových otvorov a základné murárske práce pri osadzovaní drevených roštov, 
mreží vchodových a okenných otvorov a osadení podláh vzniknutého interiéru južnej delovej bašty. Výsledkom bolo 
prekrytie južnej delovej bašty a vytvorenie tak prvej strechy a pochôdznej úrovne, ktorá slúži ako vyhliadková a oddychová 
zóna pre návštevníkov hradu. Zároveň vznikol exteriér delovej bašty, v ktorom sa prezentuje činnosť a výsledky súvisiace 
s obnovou hradu Hrušov. Priebeh obnovy bol prezentovaný aj na otvorenom dni, ktorý sa uskutočnil 5. októbra 2019. aj 
napriek nepriazni počasia sa ho zúčastnilo viac ako 300 návštevníkov. Ďakujeme Vám za podporu, bez Vás by delová bašta 
nedostala svoju novú príležitosť na obnovu a vytvorenie tak prezentačného a edukačného priestoru. 

      60 000,00 €    
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Zúčastniť sa 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 
Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku 

Medzinárodná súťaž 
RoboRAVE International 
2019 v Číne 

2 060,00 €  

Nášho autonómneho robota sa podarilo zostrojiť. Podarilo sa nám podľa medzinárodných pravidiel skrátiť čas na nájdenie 
ohňa a jeho hasenie pod jednu minútu. Experimentálne sme si jeho funkčnosť overili pri rôznych podmienkach. Zúčastnili 
sme sa aj medzinárodnej súťaže RoboRave International v Číne. No tam sme robota museli zas prestavovať. Domáci 
organizátor zmenil podmienky súťaže. To sa nám už tak nedarilo. Chýbali nám nejaké súčiastky, ktoré nám pôvodne 
nebolo potrebné. Nakoniec sme sa s tým vysporiadali a v rámci 40tich tímov zložených z vysokoškolákov a stredoškolákov 
sme skončili na 13 mieste. Robota sme prezentovali aj pred našimi spolužiakmi a členmi Amavet klubu, ktorí sa venujú 
robotike. Na základe získaných skúseností pri konštrukcii robota a počas súťaže ideme robota prestaviť a tak dosiahnuť 
vyššiu šancu úspešnejšie reprezentovať našu krajinu. Projekt ma pokračovanie naďalej s cieľom vyhrať slovenské kolo a 
postúpiť do Japonska. Momentálne skúšame použiť nové technológie, ako sú kamery a nové senzory. Plánujeme nášho 
robota predstaviť aj na našej škole, v Centre voľného času a počas Dňa otvorených dverí. Začiatkom septembra 2019 
budeme realizovať školenie pre žiakov v Amavet klube, kde chceme ďalej posunúť nami získané skúsenosti a vedomosti. 

2 
Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku, AMAVET 

Expo Sciences International 
v Abu Dhabi, SAE 

2 080,00 €  
Víťazi Festivalu vedy a techniky boli nominovaní na svetovú, vedeckú výstavu žiakov stredných škôl Expo Sciences 
International 2019 v Abu Dhabi, kde výsledky žiackeho výskumu prezentovalo takmer 1200 študentov z 55 krajín, ktorí sú 
víťazmi národných kôl. 

3 FLL Slovensko o.z. 
Podpora tímov v súťaži 
FIRST LEGO League 

2 000,00 €  
Projekt je zameraný na zníženie nákladov tímov na účasť na medzinárodnej súťaži FLL ktorej cieľom je nadchnúť deti a 
mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť deti a mládež ku kreativite 
pri riešení komplexných úloh. Počas realizácie projektu sa úspešne zapojilo 27 tímov. 

4 Hexadron o.z. 
Podpora vedecko 
vzdelávacieho krúžku 
Hexadron 

1 000,00 €  
Pri realizácii projektu sa podarilo podporiť vzdelávanie nových aj existujúcich členov robotického krúžku Hexadron. Pri 
príprave na súťaž si osvojili deti nové prezentačné zručnosti, naučili sa vyhľadať informácie k projektom a zlepšili svoje 
zručnosti pri programovaní robota. 

5 
Katolícka spojená škola sv. 
Mikuláša 

Bádateľské aktivity 
nadaných žiakov školy ich 
prezentácia na súťažiach a 
tvorivých aktivitách 

2 500,00 €  

Projekt „Bádateľské aktivity nadaných žiakov školy ich prezentácia na súťažiach a tvorivých aktivitách“ bol realizovaný v 
stanovenom časovom rozsahu máj-október 2019 v súlade so schválenou žiadosťou. Splnil svoj účel nad očakávania a 
schválené finančné prostriedky boli využité na realizáciu vytýčených cieľov.  Projekt obsiahol nielen žiakov a učiteľov 
Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša (ZŠ a Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove), ale aj žiakov a učiteľov iných ZŠ a 
stredných škôl Prešovského a Košického kraja prostredníctvom Krajskej súťaže študentských vedeckých projektov 
Festival vedy a techniky AMAVET (október 2019) u nás v škole (390 účastníkov), ako aj odbornú obec (vysokoškolskí 
pedagógovia UPJŠ a TU v Košiciach, PU v Prešove a predstavitelia vedeckých inštitúcii SAV, VVICB, MPC) ako aj 
zástupcovia samosprávy (mesto Prešov a PSK- VÚC). Pomôcky boli využité aj v rámci projektu PRF Uk- Genetika na 
kolesách, ktorá nás v septembri navštívila na našej škole, aby našim študentom ako víťazom celoštátnej súťaže v rámci 
vyučovania umožnila realizovať tvorivé dielne, cvičenia a prednášky o epigenetike e využití genetiky v praktickom živote. 
Zakúpené pomôcky, materiál, technika, literatúra a prístroje budú ďalej využívané v rámci krúžkovej činnosti aj bežných 
vyučovacích hodín žiakmi a vyučujúcimi na škole. 

6 

Klub priateľov zrakovo 
postihnutej mládeže pri SOŠ 
pre žiakov so zrakovým 
postihnutím 

Handicap nebráni nášmu 
podnikaniu 

2 500,00 €  

Realizovaný projekt „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“ pomohol našim zrakovo a telesne postihnutým študentom 
prezentovať výsledky práce cvičnej firmy na medzinárodnom podujatí. Cvičná firma je praktickým doplnkom vzdelávania 
našich študentov, v ktorej sa realizujú všetky činnosti  ako v reálnej firme. Tak sa im sprostredkúva ich budúci každodenný 
život ako zamestnanca reálnej firmy, či všetky práva a povinnosti vlastného podnikania. Ešte v júni 2019 v rámci 
inovačného workshopu si žiaci osvojovali pozitívne a kreatívne myslenie, precvičovali prezentačné zručnosti, naučili sa 
techniku generovania nových nápadov a ich aplikáciu na príkladoch z praxe. Smerovali k jedinému cieľu – mať raz vlastné 
podnikanie.  
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7 
Občianske združenie 
EDUJOY 

Keď ochotníci vyčaria 
úsmev... 

1 000,00 €  

Projektom Keď ochotníci vyčaria úsmev sme s dramatickým krúžkom zahrali a potešili rôznorodé a rôzne vekové kategórie 
divákov od najmladších detí po seniorov, dospelých so zdravotným znevýhodnením. V tomto školskom roku nacvičujeme 
adaptáciu divadelnej hry  Kým kohút nezaspieva. Chceme sa zúčastniť okresných súťaží – Dieťa v divadle a Vajanského 
Martin. Cez improvizácie stavané na vlastných zážitkoch a skúsenostiach sa divadelníci dostávajú k ucelenému 
divadelnému útvaru, ktorý prezentujú na verejnosti. Deti od prímy až po sextu vytvorili skvelý tím amatérskych hercov - 
ochotníkov a v priebehu minulého školského roka  vyčarili úsmev svojim spolužiakom, seniorom z DSS, deťom z MŠ 
Lienka, klientom ZPMP a sociálne slabším spoluobčanom, ktorí žijú v kempe Priestor pre život. Minulý školský rok im 
tlieskalo viac ako päťsto divákov. Na začiatku tohto školského roka predstavili svoj talent študentom z Mendelovho 
gymnázia v Opave, družobnej škole. 

8 
Občianske združenie 
Gymnázia Viliama Paulínyho-
Tótha 

Účasť na robotickej súťaži 
Roborave 

                  
985,00 €  

Projekt Účasť na robotickej súťaži Roborave prebiehal podľa stanoveného plánu. Príprava na účasť na robotickej súťaži 
Roborave sa skladala z dvoch častí: 1. konštrukcia a programovanie robota, 2. dolaďovanie detailov, odskúšanie 
funkčnosti robota na Festivale vedy a techniky. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť autonómneho robota, s ktorým by 
sme sa mohli zúčastniť robotickej súťaže Roborave. Správne fungovanie robota sme overili v praxi v rámci Festivalu vedy 
a techniky a kvalifikovali sme sa na Science Expo do Belgicka. Tým sa potvrdilo, že s takto skonštruovaným a 
naprogramovaným robotom sú žiaci Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine schopní zúčastniť sa celoslovenskej 
robotickej súťaže Roborave. 

9 
Občianske združenie 
ROBOT-IT 

Podpora mládeže v oblasti 
robotiky a IT 

2 000,00 €  

Na celosvetovej robotickej súťaži som viedla tím OZRIT, pod záštitou Občianskeho združenia ROBOT- IT (ďalej len OZ 
ROBOT-IT), ktorí súťažili v kategórii OnStage – Preliminary (tanec robotov). V tejto kategórii žiaci musia vymyslieť 
„divadelné predstavenie“ robotov na určitú tému. Dôraz sa kládol najmä na vzájomnú komunikáciu medzi robotmi a 
taktiež na bohaté využitie rôznych typov senzorov a motorov. Súťaž bola náročná, tímy museli niektoré časti robotov 
poskladať a doprogramovať priamo na mieste. Prínos tejto súťaže: 1.miesto SuperTeam v kategórií OnStage Preliminary 
League a ocenenie Best Poster Presentation. Tím OZRIT úspešne reprezentoval svoju krajinu na medzinárodnom fóre. 
Študenti mali možnosť komunikovať s predstaviteľmi popredných austrálskych univerzít o možnostiach štúdia, so 
zameraním na robotiku a IT. 

10 Pohodovo o.z. Mladí reportéri 2 499,00 €  

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, www.yre.global) je medzinárodný program 
Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental Education) so sídlom v Kodani, www.fee.global. 
V súčasnosti sa je doň zapojených viac ako 350 000 študentov  vo veku 11-25 rokov, z  38 krajín sveta. Reportéri zo 
Slovenska každoročne v celosvetovej súťaži  YRE v kategóriách článok, fotografia a video získavajú popredné miesta. 
Slovensko bolo pôvodne zahrnuté do podporovaného programu Litter less Campaign, v rámci ktorej malo Slovensko 
zabezpečenú aj finančnú podporu na nákup techniky, ktorá je pre tvorenie mediálnych výstupov do súťaže nevyhnutná, 
no keďže je 'Slovensko malou krajinou', prestalo byť zo zahraničia v tomto finančne podporované a bolo nahradené inou 
krajinou. Preto sme hľadali pre naše reportérske  tímy ( z dvoch škôl- CZŠ Narnia a SZŠW ), ktorých práce postúpili do 
medzinárodnej súťaže, možnosť zabezpečenia finančnej podpory na prípravu a vzdelávanie sa priamou reportérskou 
prácou  'v teréne' , kde boli sprevádzaní odborníkmi (režisér, fotograf, ekológ) a tvorenie reportáží. To sa podarilo a oba 
naše tímy aj vďaka tejto finančnej podpore boli neuveriteľne úspešné- získali hneď dve prvé miesta v svetovej súťaži YRE 
- jedno v kategórii reportážny článok a druhé v kategórii reportážna fotografia spomedzi 38 krajín sveta! Vďaka 
výnimočnému úspechu zažili aj prijatie u p. prezidentky a v aktivitách ďalej pokračujú, rozširujú ich a učia aj iných žiakov. 

11 Progres 2000 
Robocup 2019 - zo 
Sabinova do Sydney 

2 000,00 €  

Súťaže Robocup 2019 v austrálskom Sydney sme sa zúčastnili podľa pôvodného zámeru. V našej kategórii Rescue 
simulation bolo nakoniec 15 tímov z celého sveta (viď príloha). V úvodnej disciplíne Technical challenge sme zopakovali 
výsledok z minulého roka - 4.miesto. V hlavnej tímovej súťaži sme vyhrali jednu z troch 5-členných skupín a postúpili tak 
do 6-členného semifinále. Tam nám postup do finále unikol o vlások a skončili sme nakoniec na 4.mieste (zlepšenie o 7 
miest oproti minulému roku). Aj v poslednej disciplíne - súťaž super tímov sme zopakovali výsledok z minulého roka - 
3.miesto. V sumáre zrealizovaný projekt naplnil naše očakávania po všetkých stránkach (akurát pohár za víťazstvo chýba, 
čo už). Podrobnejší priebeh nájdete na našom webe www.lycrea.itp.sk. 
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12 
Rodičovské združenie pri ZŠ 
Jakubov 

Jakubovskí roboti na FLL 
                       
500,00 €  

Robotická súťaž First Lego League (FLL www.fll.sk ) je najväčšia svetová súťaž programovateľných LEGO robotov. V 
súťaži si žiaci preveria svoje schopnosti nielen z programovania a skladania pomocou lega, ale aj z tímovej práce, 
plánovania a prezentačných zručnostiach a (v medzinárodných kolách) v angličtine. Z okresu Malacky sme boli vo FLL 
2018 jediný tím, ale prostredníctvom partnerstiev s okolitými školami môžu aj ony čerpať z našich skúseností. Naším 
cieľom na FLL 2019 je dosiahnuť úspech v niektorej z disciplín (Robot Design, Teamwork, Research Project, Robot Game) 
a celkovo sa umiestniť v prvej polovici. 

13 
Rodičovské združenie pri ZŠ 
Jakubov 

Turnaj LEGO robotov 
v Jakubove 

1 200,00 €  
11.októbra sme zrealizovali 1.ročník turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl 'Záhorácky 
robot'. Turnaja sa zúčastnilo 9 tímov z Bratislavy, Jakubova, Skalice a Veľkých Levár.  

14 Slovenská debatná asociácia 

Slovenský národný tím na 
Stredoškolské majstrovstvá 
sveta v debate 2019 na Srí 
Lanke 

2 500,00 €  

Slovenská debatná asociácia vyslala tím 5 stredoškolských debatérov a debatérok reprezentovať Slovensko na 
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debate (World Schools Debating Championship - WSDC). Kvôli teroristickým útokom, 
ktoré sa udiali na Srí Lanke na jar tohto roku, boli majstrovstvá presunuté do Bangkoku v Thajsku. Spolu s piatimi 
debatérmi sa Majstrovstiev v rámci Slovenskej delegácie zúčastnil jeden tréner a dvaja rozhodcovia. Debatérom sa 
podarilo získať päť výhier v ôsmich základných kolách a poraziť silných súperov ako Nový Zéland. Po debate s 
Pakistanom, ktorá skončila pomerom 2:1 náš tím skončil na 24. mieste zo 67. 

15 sobi, o.z. 
Študentská súťaž o 
najlepšie eko dizajny zo 
Slovenska 

1 500,00 €  

Úvodnú fázu súťaže ECOidea, podporenej týmto grantom, sa podarilo zrealizovať na veľmi dobrej úrovni. Otvorenie 
súťaže prebehlo 26.9.2019 v priestoroch Satori Stage a od tohto momentu prebiehalo prihlasovanie pomocou online 
formuláru. To bolo aj mediálne podporené a taktiež ponúknuté počas prezentácií pre mladých. Prednášky sa uskutočnili 
na rôznych školách v regiónoch Slovenska a priniesli inovatívne vzdelávanie pre študentov stredných i vysokých škôl. 

16 Spojená škola 
Medzinárodná ekonomická 
súťaž 

1 400,00 €  

Tri žiačky druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili medzinárodnej ekonomickej súťaže, ktorá sa uskutočnila 
na pôde poľskej školy Regionálne centrum odborného vzdelávania v Nisku. Okrem nášho tímu sa do súťaže zapojili ďalší 
žiaci z poľských škôl z regiónu. Naše trojčlenné družstvo obsadilo skvelé druhé miesto. Malo dokonca rovnaký počet 
bodov ako víťazná tím,  o druhom mieste rozhodlo pravidlo o vyššom bode v prvej úlohe. Predmetom súťaže bola 
prezentácia a hodnotenie podnikateľských a prezentačných zručností žiakov stredných škôl. Súťaž mala tri zložky, a to 
prípravu životopisu a motivačného listu, prijímací pohovor pred komisiou a spracovanie pozvánky na deň otvorených dverí 
a podnikovej vizitky. Celá súťaž prebiehala v anglickom jazyku a bola hodnotená odbornou komisiou zloženou z učiteľov 
odborných predmetov i anglického jazyka. Okrem súťaže sa mohli naši žiaci oboznámiť aj s kultúrou a pamiatkami 
regiónu. Spolu s poľskými žiakmi navštívili historické mesto Sandomierz ako aj múzeum Vianoc v Novej Debe. 

17 
Súkromná stredná odborná 
škola hotelierstva a 
gastronómie Mladosť 

Vzdelávanie a inovácie v 
odborných činnostiach 
žiakov 

2 000,00 €  

Projekt“ Vzdelávanie a inovácie v činnostiach žiakov“ bol zameraný na  prípravu  žiakov v odbore barista, barman, ale aj 
na účasti v súťažiach a realizáciu celoslovenskej súťaže  v našej odbornej škole. Taktiež na zakúpenie  surovín a 
materiálno-technického vybavenia /materiál je evidovaný školou/ , prostredníctvom ktorých bude možné  pripravovať , 
trénovať  žiakov v daných odboroch na zvyšovanie ich sebarealizácie a úspechov nielen počas štúdia ,ale aj v budúcnosti 

18 
Stredná odborná škola 
chemická, Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava 

Dizajn, syntéza a štruktúra 
peptidov a proteínov 

2 500,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo vzdelávanie a výskum tímu žiakov v oblasti dizajnu, syntézy a štruktúry proteínov. Cieľovou 
skupinou bol tím troch žiakov Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorí navštevujú 3. ročník 
štúdia v odboroch biotechnológia a farmakológia a technológia kozmetiky a chemických liečiv. Tím tvorili Tomáš Ptačin, 
Sabína Frűhaufová a Flóra Schvikkerová. Vzdelávací a výskumný pobyt trval 13 dní, z toho prvý deň bol plánovaný len 
na cestu a posledný deň na prácu aj na cestu.  
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19 Súkromná spojená škola Chceme víťaziť! 
                 
400,00 €  

Dňa 14.06.2019 sa žiaci Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice, zúčastnili celoslovenského finále 
prednesovej súťaže v cudzích jazykoch – Jazykový kvet 2019. Vzhľadom na vzdialené miesto realizácie súťaže v Nitre 
žiaci cestovali na súťaž 1 deň vopred. Registrácia súťažiacich bola realizovaná v čase 08.55 hod. v ranných hodinách, a 
preto by bolo pre žiakov mimoriadne náročné cestovať priamo v daný deň z Košíc do Nitry. Žiaci cestovali v sprievode 
svojich zákonných zástupcov. Na súťaž sa zodpovedne pripravovali aj zapožičaním rekvizít a masiek, ktoré po návrate z 
podujatia uhradili. V konkurencii žiakov z celého Slovenska vo svojej kategórii  žiaci  dramatizáciou v španielskom jazyku 
získali  1.miesto. Podarilo sa im  naplniť svoje predsavzatie uvedené v názve projektu Chceme víťaziť!  Ďalšia žiačka  
vystúpila  s prózou v slovenskom jazyku a  získala  2.miesto, aj keď  slovenský jazyk  nie jej materinským jazykom. S 
výsledkami žiakov sme boli veľmi spokojní a sme presvedčení, že aj v budúcnosti nadviažu na svoje úspechy a budú sa 
naďalej rozvíjať. Účasť  žiakov v súťaži sa uskutočnila s finančnou  podporou  Nadácie EPH. Keďže  kolektív  žiakov 
vystupoval so scénkou, bolo preto potrebné, aby sa zúčastnili všetci nielen vybraní jedinci. Ďakujeme  Nadácii EPH, že 
finančnou podporou umožnila účasť našich žiakov v celoslovenskom kole súťaže. 

20 
Súkromná základná škola, 
Gorkého 4, Skalica 

Máme radi Lego 1 000,00 €  

Projekt Máme radi Lego mal vzbudiť a rozšíriť medzi žiakmi  záujem o technológie a programovanie hravou formou 
prostredníctvom stavebníc LEGO MINDSTORMS EV3. Žiaci získavali počas realizácie projektu základné zručnosti pri 
programovaní jednoduchých robotov. Zručnosti si musia neustále rozširovať, aby sa v budúcnosti mohli zúčastniť súťaže 
First Lego league alebo iných robotických súťaží. Projekt prebiehal podľa daného harmonogramu, plnili sa stanovené 
ciele. S realizáciou projektu dobrovoľnícky pomáhali dvaja rodičia našich žiakov. K naplneniu cieľov projektu nám veľmi 
pomohla podpora Nadácie EPH, čo sme nezabudli pripomínať pri mediálnych výstupoch projektu. 

21 Základná škola Holubyho Mladý vedec 2 500,00 €  

Na škole sa nám podarilo vytvoriť špecializované IT Laboratórium, kde žiaci môžu pomocou špecializovaných prístrojov 
pozorovať mikroskopické objekty. Zakúpili sme pomôcky na pozorovanie a prípravu preparátov, dva binokulárne 
mikroskopy, vďaka ktorým sa žiaci približujú k vedeckej činnosti na škole. Vytvorili sme niekoľko záberov z oblasti 
mikrosveta, ktoré budú podkladom pre tvorbu prvého vedeckého kalendára na škole. Mikrozábery budú použité aj na 
zapojenie sa do projektu Nikon Small World 

22 Základná škola Janka Kráľa S Legom na turnaj 
                        
266,00 €  

Zo strany nadácie EPH sme získali sumu 266 € ktorú sme využili na nasledovné aktivity: jún 2019 registrácia do robotickej 
súťaže First Lego League, júl 2019 obdržanie Challenge setu ihriska, september 2019 zostavenie Challenge setu, október 
- november 2019 príprava žiakov na súťaž, december 2019 účasť žiakov na súťaži. 

23 Rajčianska 3 Lego robotika vo Vrakuni 2 000,00 €  

V šk. roku 2019/2020 sme mohli na náš krúžok LEGO robotic  prijať viac detí vo veku od 8-16 , spolu 37 detí. Prípravné 
skupiny sú rozdelené podľa ročníkov. Ostatné deti, ktoré sa zúčastňujú súťaže sú delené a pracujú podľa tímov. Súťažné 
tímy: Star WATCH, TOMATO Team, RDS Team. Vďaka možnosti rozšírenia materiálovej základne sa môžu nové deti v 
menších skupinkách súbežne učiť a trénovať so svojimi robotmi, čo je veľmi dôležité, nakoľko súťažné roboty sú vždy 
mimo bežného používania na krúžku. Takže bez podpory by sme rozhodne nemohli prijať nové deti. Dve Regionálne kolá 
FLL už prebehli. Deti sa poctivo pripravovali aj vo svojom mimoškolskom voľnom čase aj nad rámec času v školskom 
klube /družine/ a tak sa dostavili úžasné výsledky!  Tím STAR WATCH sa na súťaži zúčastnil prvýkrát, Reg. kolo FLL v 
Žiline 6.12.2019. Náš tím nováčikov skončil na celkovom druhom mieste. Získal 2. miesto v Robot Game, 2. miesto v 
Inovatívnom projekte, 3. miesto v Robot Designe a získal aj Mimoriadnu cenu od všetkých porotcov! Tím TOMATO sa 
zúčastnil Reg. kola v Žiari n. Hronom 11.12.2019 a získal tak isto celkové druhé miesto a ďalej postupuje na Medzinárodné 
slovensko-české semifinále, ktoré sa uskutoční 8.2.2020 v Žiline. Získali 2. miesto Robot Game a 3. miesto Robot Design. 
Na základe vyššie uvedených skutočností považujeme náš projekt za veľmi úspešný, no na prvom mieste je vždy záujem 
a radosť našich detí učiť sa a spoznávať nové a zaujímavé oblasti /nie len/robotiky, čo veríme, že im prinesie do života 
omnoho viac cenných skúseností. 

24 
Základná škola s materskou 
školou Hradná 342, Liptovský 
Hrádok 

S robotmi do sveta 2 500,00 €  

Žiaci sa v mesiacoch máj-jún intenzívne pripravovali na účasť na RoboCup Junior. Stavali a programovali robota v 
kategórii Rescue Line Open. Vycetovali do Sydney od 29.6 do 13.7.2019. Počas súťaženia bojovali medzi 31. tímami 
celého sveta. Umiestnili sa na celkovom 13. mieste. Odnášajú si množstvo skúseností, zážitkov a  inšpirácie do ďalšej 
robotickej činnosti. 
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25 Základná škola Kluknava Máme na viac! 1 300,00 €  

Projekt Máme na viac! bol realizovaný na našej škole na dosiahnutie, čo najlepších výsledkov v oblastí súťaží. Nákupom 
didaktických prostriedkov sme precvičovali úlohy, ktoré vyplývali z podmienok súťaži, aby naši žiaci dosiahli , čo najlepšie 
výsledky na celoslovenských kolách. Momentálny úspech v okresnom kole bolo 2. miesto v streľbe zo vzduchovky a tretie 
miesto na technickej olympiáde. Z oblasti ruského jazyka sa naša žiačka umiestnila na 1. mieste v okresnom kole a 
postupuje na kraj. 

26 
Základná škola, Nábrežná 95, 
Nové Zámky 

LEGOBOTi pre všetkých 2 479,00 €  
Žiaci počas trvania  projektu vytvárali modely  z LEGO stavebníc „ Jednoduché hnané stroje  a Lego Mindstorms EV3“   
na ktorých si zdokonaľovali svoje  vedomosti. Vytvárali   stacionárne  a mechanické projekty  ako aj  projekty  spojené s 
programovaním Lego Mindstorms EV3. 

27 Základná škola 
RoboGen ide na FLL aj 
tento rok 

                       
831,00 €  

Prostriedky boli využité na registračný poplatok nášho tímu RoboGen do regionálneho turnaja najväčšej robotickej súťaže 
s LEGO robotmi na Slovensku - FIRST LEGO League 2019/2020. Taktiež sa z prostriedkov zakúpila nová robotická 
stavebnica s doplnkovými motormi a senzormi. Táto sada bolo použitá pri realizácii jednej z kategórií v tejto súťaži  - 
Robot Game. 

28 
ZŠ A. Kmeťa, Ul. M. R. 
Štefánika 34, 934 01 Levice 

Nadaní žiaci – budúcnosť 
nášho národa 

1 000,00 €  

Z nadácie EPH na projekt Nadaní žiaci – budúcnosť nášho národa bola schválená suma 1.000 €. Finančné prostriedky 
boli určené na zakúpenie IKT techniky: vizualizéra, dataprojektora s držiakom a bielej keramickej tabule. Menovaná 
technika bola objednaná, zakúpená a nainštalovaná do triedy, ktorú navštevujú intelektovo nadaní žiaci. V tomto období 
sa už aktívne využíva počas vyučovacieho procesu v nadaných triedach. Výsledkom je skvalitnenie edukácie nadaných 
žiakov, zlepšenie ich predstavivosti a oživenie učenia sa. Vďaka projektu sa podmienky učenia sa výnimočne nadaných 
jedincov zlepšili a skvalitnili. 

29 ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga KODU CUP 2 000,00 €  

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v rámci projektu KODU GAME LAB zorganizovala celoštátnu súťaž v programovaní hier. 
Špecializovaný program Kodu Game Lab prebudil u žiakov tvorivé schopnosti. Ponúkol priestor pre kreativitu a realizáciu 
svojej fantázie. Do súťaže sa zapojilo 12 škôl zo Slovenska. Žiaci si vytvorili vlastnú hru, určili jej pravidlá a definovali 
zložité herné podmienky. Počas projektu bol realizovaný online webinár zameraný na programovanie KODU pre jednotlivé 
školy cez web. Na hodinách informatiky sa žiaci naučili systematicky pracovať na programovaní svojej hry. Vyvrcholením 
bol finálový deň KODU CUP. Ten sa konal v KINE MIER Trstená, kde si miešané tímy prihlásených škôl zmerali svoje 
nadobudnuté kompetencie v programovaní. Následne sme ocenili víťazov hodnotnými cenami. Finančné prostriedky boli 
využité na nákup notebookov určených k programovaniu hier na škole a k práci na skupinových aktivitách v rámci 
finálového dňa Kodu Cup. 

30 ZŠ s MŠ Školská 3,Poproč 
SÚHRA 'Nezáleží na mene, 
keď vieš, kde máš korene.' 

1 500,00 €  

Súťaž SÚHRA 2019 ja našou regionálnou súťažou, ktorej základným cieľom je spájanie  škôl v blízkom okolí založené na 
otvorenosti a schopnosti žiakov spolupracovať v rôznorodých skupinách. Umožňuje žiakom z rôznych škôl aby sa 
vzájomne poznávali , prezentovali svoje školské  úspechy  ako aj úspechy a výnimočnosti obce v ktorej žijú. Táto súťaž 
je zameraná na rozvíjanie kompetencií, ktoré si žiaci  v základných  školách osvojili. Podporuje vytváranie partnerstiev v 
profesionálnej, pracovnej oblasti škôl, ako aj rovesníckych partnerstiev medzi žiakmi. Na realizácii projektu sa podieľala 
rôznorodá skupina ľudí z našej komunity, ktorých nosná  myšlienka SÚHRY nadchla. 

      50 000,00 €    
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Šport na dosah 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 
ACADEMIC Žilinská 
univerzita v Žiline 

Podpora pre Erika 
                        
705,00 €  

Projekt sa podarilo realizovať v plnom rozsahu. Erik mal uhradené 4 mesiace tréningov (3x do týždňa, spolu za 120 €), 
na ktoré chodil veľmi zodpovedne. Dostal 2 súťažné bedmintonové rakety spolu za 90€, batoh s ktorým chodí na turnaje 
za 65 €, športovú obuv do haly aj na vonku dokopy za 116,90 €, rôzne športové oblečenie za 157,83 € (v akciových 
cenách). 

2 
Asociácia pomoci 
postihnutým - APPA 

Kurz plávania pre 
hendikepované deti 

2 000,00 €  

Rodiny s telesne hendikepovaným dieťaťom vďaka finančnej podpore od Nadácie EPH mohli absolvovať špeciálny kurz 
plávania pod odborným vedením fyzioterapeutky. Plávanie a pobyt vo vode sú neoceniteľným prínosom práve pre deti s 
telesným postihnutím. V meste Piešťany sú vytvorené optimálne podmienky na usporiadanie takejto aktivity. APPA sa 
rozhodla realizovať kurz plávania vo Vojenskom kúpeľnom ústave, v hoteli Granit. Kurz plávania bol určený pre telesne 
znevýhodnené deti do 18 rokov pod vedením odborného fyzioterapeuta z Babyland Piešťany. 

3 Atletický club Nové Zámky 

Atletika pre všetkých - 
Podpora individuálnej 
prípravy mladých 
športovcov so sociálnym 
znevýhodnením 

2 000,00 €  

V Nových Zámkoch sa v súčasnosti bilancuje projekt s názvom 'Atletika pre všetkých - Podpora individuálnej prípravy 
mladých športovcov so sociálnym znevýhodnením', ktorý bol v grantovej výzve Šport na dosah schválený Nadáciou EPH. 
Atletický club Nové Zámky sa už dlhé roky venuje práci s deťmi a mládežou. Nakoľko záujem javilo stále viac detí, nastali 
problémy s financovaním plnohodnotných aktivít pre mladých športovcov a hlavne tých, ktorí na to finančne, či čiastočne 
aj zdravotne nemajú. Zistili sme, že naším cieľom je nielen výchova výkonnostných športovcov, ale aj v záujme zdravého 
životného štýlu mladých ľudí aj práca samého na sebe. Preto sme, sa pokúsili o vytvorenie projektu, kde by mali možnosť 
aj deti so sociálne slabšieho prostredia. Koncom mája tohto roka bola napokon atletickému klubu v Nových Zámkoch 
schválená žiadosť o projekt z Nadácie EPH, ktorá okrem iného podporuje aktivity zamerané na zdravý životný štýl či 
ochranu zdravia v spolupráci s organizáciami, ktoré sa téme venujú. Sme preto veľmi radi, že sa nám aj pomocou nadácie 
EPH podarilo prostredníctvom nášho projektu Atletika pre všetkých, získať pre deti a naše fungovanie finančné prostriedky 
vo výške 2000 Eur, čím sme mohli dofinancovať mnohé materiálne podmienky a služby pre niektoré deti rovnocenne a 
bez sociálne stratifikácie. Bez projektu by sme museli niektoré deti a hlavne ich aktivity výrazne selektovať. Plánujeme v 
aktivitách projektu pokračovať a veríme v ďalšie získanie prostriedkov pre našu činnosť z iných zdrojov. 

4 Atletický klub Maraton Nitra 
Podpora slovenského 
reprezentanta v chôdzi, 
Daniela Kováča 

2 400,00 €  

Projekt bol určený na podporu atléta chodca Daniela Kováča ktorý pochádza z ťažkého sociálneho prostredia a ktorý ma 
nadanie pre chôdzu. Daniel absolvoval úspešné sústredenie na Štrbskom plese, kde absolvoval stanovene tréningy a 
splnil ciele ktoré sme si pred sústredením stanovili. Plus mohol absolvovať kvalitnú regeneráciu v podobe masáži a 
wellness a telo regeneroval kvalitnými doplnkami výživy. 

5 
Centrum pre deti a rodiny 
Veľké Kapušany 

Pohybom ku zdraviu 
                        
900,00 €  

Projekt 'Pohybom ku zdraviu' hodnotíme veľmi pozitívne. Zapojili sa do neho všetky deti, ktoré boli v období trvania 
projektu umiestnené v CDR. Deti strávili spolu vyše 200 hodín aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. Objavili ďalší 
spôsob využitia voľného času, pritom sa naučili veľa nového o basketbale a ešte sa aj zabavili. Utužili sa staré a vznikli 
nové priateľstvá. Deti sa cítili rovnocenné so 'zdravými' deťmi a posilnilo sa aj ich sebavedomie. 

6 
'CLEMENTIA', Zariadenie 
sociálnych služieb, Kovarce 
956 15 

Futbalový sen o 
rovnoprávnosti 

2 000,00 €  
Predmetom projektu bolo zakúpenie vybavenia pre hráčov 'CLEMENTA', Zariadenie sociálnych služieb Kovarce. Za 
finančné prostriedky, získané prostredníctvom grantu od Nadácie EPH sme zakúpili kompletné oblečenie - dresy, vrátane 
obuvi pre 17-tich futbalových hráčov. 

7 DELF, o.z. Vo vzduchu aj na zemi 2 000,00 €  

V rámci projektu sme tak mohli vytvoriť bezpečné podmienky pre individuálne aj skupinové tréningy a športové výcviky. 
Hlavným cieľom bolo pomôcť deťom prekonať bariéry – či už fyzické, ale aj psychické, povzbudiť ich sebavedomie a 
umožniť ich sebarozvoj. Na realizáciu týchto cieľov sme využili 2 športové činnosti – ping-pong a lezenie na umelej 
lezeckej stene. Obe aktivity umožňovali aj individuálnu, alebo skupinovú prípravu.  Vyvrcholením aktivít boli aj turnaje a 
súťaže, ktorých sa zúčastnili deti so špeciálnymi potrebami, ale aj bežné deti, mladí ľudia, ako aj širšia verejnosť.  
Všetky aktivity boli zabezpečované dobrovoľníkmi pod garantským dozorom špeciálnych pedagógov. 
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8 Dr. Kôň-hipoterapia 
Ahoj, ja som kôň- 6.ročník 
integrovaných pretekov 

1 000,00 €  

Dvakrát do roka organizujeme preteky pre deti, ktoré u nás jazdia, učia sa jazdiť a absolvujú liečebnú hipoterapiu. Pri 
pretekoch ukazujú čo sa naučili a ako pokročili či už v jazdení alebo v hipoterapii. Jarné preteky v mesiaci jún 15.6,2019- 
veľká účasť súťažiacich aj divákov, nádherné počasie, počet štartujúcich 56 Jesenná časť Plameň Cupu vyzerala, že 
bude zrušená, dva dni pršalo, bola hmla, presunuli sme ich na posledný možný termín 18.10.2019, štartovalo len 21 detí, 
ale aj tak sme si to všetci užili.  V roku 2020 by sme tento problém chceli vyriešiť zastrešením jazdiarne a už nás počasie 
nebude limitovať. 

9 Fond Uško n.f. 
Plavecká akadémia pre deti 
a žiakov so sluchovým 
postihnutím 

2 000,00 €  

Deti sa zúčastnili plaveckého výcviku v počte 11 hodín a túto príležitosť dostalo 22 deti vo veku 3-6 rokov so 
znevýhodnením  so SP a NKS. Vďaka projektu sme mohli tiež zabezpečiť dopravu na plaváreň a naspäť. Na plaveckom 
výcviku sa deťom venovalo 5 trénerov, pomáhali učiteľky z MŠ, asistentka a praktikantka. Deti sa postupne naučili rôzne 
techniky plávania, ponáranie,  správne dýchanie, skoky do vody. Niektoré zoznamovali postupne s vodným prostredím 
hravou a zážitkovou formou, čím prekonali strach z vody, ponárania...Zlepšenie sme zaznamenali najmä: uvoľneniu 
napätia, zníženie stresu, koordinácie, hrubej motoriky, plaveckých technikách, v technikách správneho dýchania pri 
plávaní, k rozvoju rečových schopností. U detí sme zaznamenali tiež pozitívnu atmosféru a radosť z plávania. 

10 HC Fregas Veľký Krtíš Šanca pre všetkých 2 000,00 €  
Náš klub HC FREGAS V. Krtíš zabezpečoval v spolupráci s obcou Čelovce tréningový proces pre deti s rómskej komunity. 
Aj na základe Vašej podpory sa nám podarilo nakúpiť športové vybavenie ktoré bude slúžiť určite dlhšie ako čas určený 
na realizáciu tohto projektu. 

11 
Karate klub Junior Prešov, o. 
z. 

JUNIORKO 1 500,00 €  

Aj vďaka Vašej podpore, sme rozšírili rady JUNIORKOV v KK JUNIOR na 7 detičiek z Detského domova v Prešove a z 
Detského domova DRAK, ktorým zabezpečujeme tréningový a športový proces zdarma. Taktiež sme mali z Centra 
Spišskej charity v rámci projektu JUNIORKO zdarma na našom Karate Campe (18.08 - 24.08.2019) na Sigorde - Zelený 
Breh dokopy 8 detičiek, ktoré nielenže absolvovali náš tréningový proces, ale taktiež dostali množstvo darčekov od 
Junioru. Deti z projektu JUNIORKO vďaka Vám absolvovali medzinárodnú súťaž BUDAPEST OPEN a taktiež ŽIACKU 
LIGU 2019. 

12 Komunitná nadácia Liptov Barlatón 2019 2 500,00 €  

Komunitná nadácia Liptov pred štyrmi rokmi obnovila so súhlasom nositeľov myšlienky Barlatón a začala písať históriu s 
každoročným zdolávaním trate z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku za účasti hendikepovaných, športovcov aj 
nešportovcov, starších či mladých, z regiónu či mimo neho, no proste oslovila širokú komunitu nadšencov bez 
akéhokoľvek obmedzenia. Najmladší účastníci len niekoľkomesačné bábätká prešli trať v kočíku a najstaršími účastníkmi 
boli dôchodcovia vo veku takmer 80 rokov. Svojou účasťou tak prejavili všetci účastníci podporu a úctu symbolicky 
všetkým hendikepovaným z regiónu. Zároveň naplnili benefičnú podstatu podujatia. Vyzbierané štartovné poputovalo na 
pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ak si niekto zaslúži obdiv, sú to práve ľudia, ktorí denne porážajú svoj hendikep a dokazujú 
nám ostatným, že život je boj, ktorý sa dá vyhrať. Títo ľudia majú nielen náš obdiv ale aj rešpekt. Miestami náročnú trasu 
prešli bez komplikácií a všetci sme sa stretli úspešne v cieli. 

13 Ľudia proti hendikepu Statočná rybička 1 500,00 €  

Statočná rybička bol projekt zameraný na podporu športových aktivít u mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 
Konkrétne bol zameraný na plávanie. Výsledkom projektu je nielen to, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím plávaním 
si upevňujú svoje zdravie, integrujú sa v rámci spoločnosti ale aj to, že sa začali aktívne zúčastňovať na súťažiach v 
plávaní a výsledkom sú krásne vzácne medaily. 

14 Miesto v dome o.z. Aj šport môže spájať 520,00 €  

Prostredníctvom realizovaného projektu sme ponúkli deťom zo sociálne vylúčeného a zároveň málo podnetného 
prostredia zmysluplne tráviť voľný čas v našom komunitnom centre. Cieľom bolo obmedziť deťom čas, keď sa túlajú po 
uliciach mesta a žobrú pri obchodných domoch a tiež predchádzať výskytu patologických javov ako je závislosť na toluéne 
a pod. Deti, ktorým sa dlhodobo venujeme majú radi pohyb, tak sme pre ne medzi aktivity zaradili aj športové 
popoludňajšie kluby. Druhým cieľom bolo prepájať deti s deťmi z majority. Tento cieľ sa nám nepodarilo naplniť, pretože 
sme narazili na problém, že by deti z málo podnetného prostredia mohli z dôvodu nedostatočnej hygieny ohroziť iných 
návštevníkov lezeckej steny alebo telocvične. Žiaľ, žijeme v prostredí plnom predsudkov a z času na čas na takéto názory 
v našej práci narazíme. Tejto myšlienky sme sa vzdali, aby sme naše deti nevystavovali nepríjemným skúsenostiam, 
ktorých aj tak majú dosť. 
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15 
Mládež element Budúcnosti 
n.o. 

Šport pre zdravie 2 000,00 €  

Našim cieľom bolo, aby si zúčastnení rómski mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto projektu  osvojili to, že športovať môže 
naozaj každý a nie je to výsada len pre vyvolených.  Naším úprimným zámerom bolo, aby  sa tento projekt prostredníctvom 
ktorého sme propagovali zdraví životný štýl  a  športové aktivity oslovil čo najviac mládežníkov z rómskeho etnika.  Celkovo 
sa nám nahlásilo 8 mužstiev. V každom mužstve bolo 8-10 účastníkov. celkovo sa na tomto celodennom projekte 
vystriedalo do 200  divákov z okolitej osady.  Turnaja sa zúčastnili ľudia z týchto obci: Sabinov dva mužstva, Lipany  
Jarovnice, Prešov  Žehra,  Vtáčkovce a Kendice. 

16 Patrik Dance Patrik Dance 550,00 €  

Tanečný šport pre mládež a dospelých zahŕňa všeobecnú pohybovú prípravu, trénovanie pokročilých tanečných prvkov, 
kondičné prípravy, trénovanie techniky jednotlivých tancov a postupnú prípravu na súťaže v tanečnom športe. 
Výkonnostný rast páru nie je mysliteľný  bez tvrdého náročného tréningu. Podľa skúseností a odporúčaní trénerov je to 
aspoň 4x  v týždni  min.2 hodiny / menej znamená  len udržiavanie  formy alebo stagnáciu/. Počas sledovaného obdobia 
plynutia uvedeného projektu pár nacvičoval a tancoval repertoár, choreografie - variácie a figúry na rytmus tanca/hudobné 
vety/.  Každá takáto choreografia sa však používa a tancuje na  jeden konkrétny súťažný tanec / koľko tancov toľko 
choreografií/. Na všetky tieto aktivity - prípravy počas tréningov a sústredení, ako aj na  pomocné aktivity s cestovaním a 
registračnými poplatkami na súťažiach boli určené a použité prostriedky Nadácie EPH v programe Šport na dosah. 

17 Občianske združenie ARCUS Budúci majstri puku 1 800,00 €  

Cieľom projektu 'Budúci majstri puku' bolo umožniť deťom do 16 rokov zo sociálne znevýhodnených rodín vo zvolenskom 
regióne zúčastniť sa hokejových tréningov a hokejových kempov a tak podporiť talent týchto detí a chuť športovať. Deti 
sa stali aktívnymi, začali sa hýbať a športovať. Viaceré deti sa chceli venovať hokeju, ale vysoké náklady spojené s týmto 
športom im neumožnili pravidelne sa zúčastňovať tréningov a hokejových kempov. Týmto projektom sme chceli podporiť 
talentované deti zo sociálne slabších rodín a pomôcť im zúčastniť sa hokejových tréningov a stretnutí a tiež im pomôcť 
zabezpečiť výstroj, ktorá je potrebná na 'suchý' i 'ostrý' tréning, aby  aj napriek nepriazni osudu mohli rozvíjať svoj talent 
a nadšenie pre šport. 

18 
Detská farma a dielne - 
Davidov a Filipov dvor 

Aj my reprezentujeme 
Slovensko 

1 800,00 €  

Chceme prostredníctvom tohto projektu zapojiť čo najviac hendikepovaných do športového jazdenia. Majú možnosť 
súťažiť vo svojej kategórii, ale možnosť súťažiť aj so zdravými športovcami.  Najlepšou inklúziou pre hendikepovaných je 
šport.  Chceme sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska v jazdení, máme pozvanie na majstrovstvá Sveta v Mexiku  a 
majstrovstvá Európy v Belgicku. Chceme presadiť novú disciplínu - unifikovaného jazdenia, kde jazdia dvojice, z ktorých 
jeden je zdravý a jeden hendikepovaný. Prostredníctvom tohto projektu sme chceli zapojiť čo najviac hendikepovaných 
do športového jazdenia a dať im možnosť súťažiť vo svojej kategórii na svetových podujatiach. 

19 ŠURIANSKI JAZDCI 
Šanca pre Šuriansky Junior 
Freestyle Tím 

1 800,00 €  

Projekt bol úspešne zrealizovaný podľa plánu v žiadosti. Zorganizovali sme projekt Šanca pre Šuriansky Freestyle Team, 
udalosť a plagát, na základe čoho sa deti mohli prihlasovať do projektu. Následne sme v každú stredu počas Školy 
Freestyle športov robili nábor a pracovali s deťmi, ktoré si mohli zadarmo zajazdiť a učili sme ich ako správne robiť nové 
olympijské športy freestyle bmx a skateboarding. Zakúpili sme pomôcky podľa rozpočtu, ktoré deti mohli zadarmo využívať 
a zlepšovať svoje zručnosti. Na pravidelné tréningy chodilo 10-15 detí a pomôcky si vyskúšalo ďalších minimálne 30 detí 
a jazdcov, ktorí ich budú naďalej využívať. Za pomoci trénera sa zdokonaľovali vo freestyle športoch a nakoniec sa 
zúčastnili slovenského pohára a získali oficiálne licencie pod slovenským zväzom cyklistiky a naďalej sa budú venovať 
tomuto športu. 

20 
Občianske združenie Usmej 
sa na mňa 

Výnimoční športovci 2 000,00 €  
Projekt Výnimoční športovci pomohol zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži v rozvoji ich športového vyžitia, 
(plávanie, taekwondo ) zlepšení ich zdravotného stavu. Po dobu trvania projektu si zlepšili svoju športovú vyspelosť, čo 
sa odrazilo v rámci súťaží ako aj technických skúšok. 

21 Oheň nádeje Športom k integrácii 2 000,00 €  

Športové potreby zakúpené z príspevku Nadácie EPH sa začali využívať hneď po ich zakúpení. Využili sa aj na 
prímestskom tábore, pobytových táboroch na chate Borda v katastri obce Košický Klečenov, ale aj na rovesníckych 
skupinách. Táborov sa zúčastnilo 64 detí a zabezpečovalo ich 52 animátorov - dobrovoľníkov. Na  rovesnícky skupinách 
sa stretáva asi 40 chlapcov a 40 dievčat. Športové potreby sa naďalej využívajú aj budú využívať aj na súťažiach v rámci 
rovesníckych skupín. 



Výročná správa 2019                      Podporené projekty 

 

22 OZ Paradrezúra EXCELENT 
športové jazdenie 
handicapovaných 

2 000,00 €  

Umožniť našim dvom telesne znevýhodneným jazdkyniam rozvíjať počas častejších tréningov ich jazdecké zručnosti. 
Zlepšenie koordinácie pohybov, zvládnutie samostatného vedenia koňa v kroku a kluse a cval na lonži u prvej jazdkyne. 
U druhej jazdkyne s ťažším postihnutím je to zvládnutie samostatného vedenia koňa v kroku a asistovaného vedenia koňa 
v kluse. 

23 Pohybovňa 'Pohyb ja náš život' 1 500,00 €  

Náplňou  projektu bolo vytvorenie možností pre trávenie voľného času detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného 
prostredia počas 5 mesiacov a letných prázdnin, kedy organizácia zabezpečovala organizovanie pravidelných 
koordinačných , gymnastických, silovo-kondičných a zábavných tréningov. Pomocou zakúpenia potrebného športového 
vybavenia sa mladí športovci oboznámili s modernými druhmi najmä individuálnych športov ako je parkour, gymnastika a 
freerunning a pravidelne ich bude precvičovali pod odborným dohľadom lektorov. 

24 Prvý Žilinský petangový klub 
Podpora petangovej 
mládeže 

2 500,00 €  
Projekt bol zameraný na pritiahnutie rómskych detí k športovaniu pomocou hry petanque. Cieľom projektu bolo zapojenie 
rómskych deti z osady "Babusky" do športovej činnosti pomocou hry petang a ich socializácia na petangových turnajoch 
s ostatnými účastníkmi. Jedným s cieľov bolo naučiť deti pravidelne športovať a zúčastňovať sa na pravidelných tréningov. 

25 

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

Šport je tá najlepšia forma 
inklúzie 

2 000,00 €  
Z poskytnutého finančného príspevku sme prispeli našim členom na tréningy športového jazdenia, na hipoterapiu, na 
individuálne tréningy v plávaní a zorganizovali sme športový deň s bowlingom a relaxačné sústredenie spojené s 
hodnotením prebiehajúceho projektu. 

26 Soria n.o. 

Medzinárodný turnaj 
zrakovo postihnutých 
športovcov v Aplikovanom 
stolnom tenise, Amber of 
Liepaja 2019, Lotyšsko 

1 800,00 €  

Projekt sme začali realizovať nákupom potrebného vybavenia pre hráčov a následne sme odštartovali niekoľko 
tréningových jednotiek s cieľom kvalitne sa pripraviť na samotný medzinárodný turnaj Amber of Liepaja 2019, ktorý sa 
konal v Lotyšsku. Hráči sa zodpovedne pripravovali a nacvičovali rôzne herné situácie. Samotný turnaj prebiehal v 
priateľskej atmosfére za účasti tých najlepších hráčov z celého sveta, o čom svedčí najvyššia kategorizácia bodovania 
samotnej súťaže. V mužskej kategórií sa predstavilo 42 hráčov a v ženskej kategórií sa zúčastnilo 22 hráčok. Naši hráči 
sa nestratili a zanechali na turnaji veľmi dobrý dojem. Hráč Pavol Kuboško obsadil 4. miesto, Miroslav Marcinko 25. miesto 
a Kristína Cesnaková sa umiestnila na 17. mieste. Turnaj a samotný projekt hodnotíme ako veľmi úspešný a vďaka Vašej 
podpore sme sa posunuli na vyššiu hernú úroveň. 

27 Spojená škola internátna 

Európsky futbalový týždeň - 
Unifikovaný futbalový 
turnaj Special olympic 
Slovakia 

425,00 €  
Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie športového podujatia Slovak Special Olympic - 
Unifikovaný futbal - Týždeň svetového ženského futbalu. 

28 Spojená škola internátna Futbalom si plníme sny 1 800,00 €  

Projekt bol určený pre žiakov Spojenej školy internátnej, pre žiakov s mentálnym a sluchovým postihnutím. Zámerom 
projektu bolo v duchu integrácie sprístupňovať pravidelné športové aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi 
potrebami. Hlavnou myšlienkou bola ich motivácia k zdravému pohybu, vďaka ktorému mali možnosť spoznávať svoje 
schopnosti s dôrazom na bezpečnosť pri športe. Sekundárnym cieľom projektu bolo rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí 
a vzájomného rešpektu detí z rôzneho sociálneho prostredia. 

29 
Spojená škola, Budovateľská 
1309, Vranov nad Topľou 

Rybičky o ktoré sa 
nebojíme 

1 000,00 €  

Zámerom projektu Rybičky, o ktoré sa nebojíme bol veľmi úspešný. Bolo vytvoriť pre  žiakov s autizmom, aby sa u nich 
vytvoril  kladný vzťah k vode a naučiť ich základné prvky plávania, čo sa aj splnilo. Žiaci s autizmom, ktorí mali strach z 
vody za pomoci špeciálnych pedagógov, zdravotnej sestry a plavčíka tento strach malými krôčikmi  úspešne prekonali.  
Naučili sa pohybovať vo vode bez strachu a začali mať v prvom rade radosť z pobytu vo vode. Žiaci, ktorí nemali strach 
z vody a dá sa povedať, že sa  až bezhlavo vrhali do vody bez toho, aby vedeli plávať sa naučili základne prvky plávania. 

30 
ŠK Comenium pri IV. ZŠ v 
Michalovciach 

Integrácia rómskych žiakov 
v športových triedach so 
zameraním na atletiku 

2 000,00 €  
Realizácia projektu sa zaobišla bez väčších problémov v súlade s plánom projektu. Rómski žiaci v športových triedach 
pochádzajú zo sociálno-zvýhodneného prostredia a pomocou projektu sme sa pokúsili zlepšiť ich postavenie. Nakúpili sa 
športové veci a sústredením sa Zlepšila sa príprava žiakov na atletické súťaže a  vzťahy medzi deťmi. 

31 
Špeciálna základná škola 
Veľký Krtíš 

Plavecký výcvik 1 000,00 €  
Projekt Plavecký výcvik - žiaci ŠZŠ V. Krtíš absolvovali plavecký výcvik v Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši, v rozsahu 5 
dní, každý deň 3 hodiny. Okrem základov plávania boli oboznámení so zásadami bezpečného správania sa pri vode. 
Začiatok projekt bol 05/2019, ukončenie 10/2019. 
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32 ILYO Taekwondo Košice Daj nám čas 2 000,00 €  

Realizácia projektu vďaka podpore nadácie EHP bola veľmi úspešná. Vytvorenie jedného tímu na našich sústredenia a 
následná integrácia. Sústredenie Krompachy 25-26.5 2019 zúčastnilo sa na ňom 12 hendikepovaných športovcov, ktorý 
si to nesmierne užili a vydali zo seba všetko  športové úsilie. Všetci ako jeden - materiálne vybavenie-reprezentačné 
súpravy, jednotné oblečenie tak ako zdraví športovci našim športovcov zdvihlo sebavedomie, a pocit že niekde patria. 
 Ohodnotenie práce trénerov – jedine za pomoci trénerov, ktorí sa venujú práci hendikepovaným deťom je možné 
napredovať a dávať zmysel ich životu, hendikepovaní športovci u nás neplatia žiadne poplatky, tréningy majú zadarmo, 
a tréneri sú ochotní robiť to pre nich aj zadarmo, aj vďaka vašej podpore sa nám darí ich prácu aspoň čiastočne ohodnotiť. 
Aj keď je to práca na nezaplatenie. 

33 
Športový klub telesne 
postihnutých športovcov 
Kinex Bytča 

Podpora Európskeho 
pohára v cyklistike 
zdravotne postihnutých 

2 000,00 €  
Preteky európskeho pohára v paracyklistike - zdravotné postihnutých sa uskutočnili v dňoch 13.-14.7.2019 v Púchove, 
Lednických Rovniach a okolí. Na pretekoch v časovke a cestnom preteku štartovalo 75 pretekárov z 15. krajín v rôznych 
kategóriách podľa postihnutia - zrakovo postihnutí, tandemy, sediaci na handbikoch, trojkolky a ostatné kategórie. 

34 Ulita Otvárame dvere zážitkom 1 000,00 €  

Projekt “Otvárame dvere zážitkom” bol realizovaný úspešne v niekoľkých častiach, prebiehal od 1. júna do 30. októbra 
2019. V prvej časti projektu “Zažime to spolu” boli uskutočnené celkovo 5 jednodňových športových aktivít - splav Malého 
Dunaja, výlet na motokáry v Bratislave (2krát), člnkovanie sa počas letnej chaty pri jazere Duchonka a návšteva 
termálneho kúpaliska s tobogánom počas letnej chaty vo Veľkom Mederi. Počas letných mesiacov júl a august sme 
pravidelne organizovali Letný športový klub pri jazere Draždiak, kde sme si prenajímali ihrisko a hrávali beach-volleyball. 
Od septembra do októbra prebiehal raz týždenne na sídlisku futbalový tréning, ktorý sme v tejto sezóne uzavreli účasťou 
na futbalovom turnaji pod záštitou GoodSports Slovensko. V druhej časti projektu “Ty na to máš” sme poskytnuté finančné 
prostriedky sprístupnili dvom klientom, s ktorými dlhodobo pracujeme a ktorí navštevujú krúžok box. Rozhodli sme sa ich 
z tohto projektu podporiť počas mesiacov september a október 2019. Ich nadšenie a zápal pre tento šport je zjavný, o 
čom svedčí aj vytrvalosť v navštevovaní tréningov a dobré výsledky. Aktivít sa dokopy zúčastnilo 50 detí a mladých ľudí 
vo veku od 8 do 17 rokov. 

35 Obec Lenartov 
Aj škola futbalu a 
basketbalu integruje 

2 000,00 €  

Voľnočasové aktivity 92 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa stretli s veľkým záujmom. Zmysluplne využitý 
voľný čas bol v letných mesiacoch spestrením pre celú komunitu, nakoľko futbalové turnaje chytili za srdce nielen 
chlapcov, ale aj dievčatá. Účasťou v športovej akadémii motivovali žiakov k lepším výsledkom a následne sa zlepšili nielen 
v dochádzke, ale aj školské výsledky. 

36 ZOM Prešov Aj Ty môžeš byť víťaz 2 000,00 €  

Projekt „Aj ty môžeš byť víťaz“ bol určený pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím a členov združenia ZOM Prešov. 
Prostredníctvom paralympijského športu boccia  sme motivovali mladých ľudí k sebarealizácii, prezentovali bocciu, 
organizovali turnaje, podujatia, a pravidelné tréningy. Zorganizovali sme viacero športovo-spoločenských podujatí (Boccia 
Duel Max; Boccia Open; Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie na ZŠ Prostějovská Prešov). Pravidelne sme v rámci 
Tréningového centra v priestoroch na Masarykovej 20 v Prešove trénovali, prezentovali bocciu, motivovali mladých ľudí 
s postihnutím k zapojeniu sa. Stretávali sme sa aj so žiakmi na ZŠ Prostějovská v Prešove, spoločne trénovali, podporovali 
ich v úsilí sebarealizovať sa v športe. Výstupom bol Mládežnícky turnaj na Gaštankové zápolenie, ktorý sme spoločne 
pripravili. Ďalšími aktivitami projektu bola účasť na medzinárodných i národných turnajoch v boccii. Zástupcovia nášho 
klubu sa zúčastnili viacerých turnajov. 

      60 000,00 €    
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Oporný bod 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Aliis,n.o 
Rekonštrukcia interiéru 
denného stacionára 

3 000,00 €  

Vďaka finančnému príspevku od nadácie EPH sa nám podarilo zrekonštruovať náš Denný stacionár v Trenčianskej Teplej. 
Už dlhšiu dobu nás trápila opadávajúca omietka, popraskané steny a tiež už časom a našim veľmi intenzívnym 
používaním poškodená plávajúca podlaha. Pre nás to bola nepredstaviteľná investícia, nakoľko máme najmä z dôvodu 
novej legislatívy výrazný  výpadok financií, potrebných na prevádzku. Vďaka príspevku sme opravili steny, vymaľovali, 
podlahu vymenili za novú a hlavne kvalitnejšiu a zakúpili ešte aj potrebné pomôcky do našej cvičnej kuchyne, kde sa 
denne učíme variť a piecť. 

2 
Asociácia zväzov zdravotne 
postihnutých 

Divadelná dielňa DRA.VEC 2 000,00 €  

V rámci projektu Divadelná dielňa DRA.VEC sa v priestoroch AZZP v Trenčíne uskutočnilo 5 workshopov pre prijímateľov 
soc. služby – hercov divadelného klubu ARCO, zameraných na sebapoznávanie a  vyjadrovanie sa nie len na javisku. 
Herci sa počas workshopov trénovali v komunikácii, argumentácii, improvizácii a samostatnosti. Získali tak nové sociálne 
skúsenosti, ktoré posilnia ich kompetencie aj v bežnom živote. Lektori divadelného klubu ARCO sa naučili veľa nových 
techník na vedenie divadelných nácvikov a samotnej tvorby predstavenia. Počas týchto stretnutí sme vytvorili scenár a 
nacvičili predstavenie o Vianociach, ktoré bude prvýkrát odohrané 16.12.2019 na vianočnom večierku pre rodičov, 
priateľov a známych, ale aj v budúcnosti pre verejnosť, čím chceme prispieť k destigmatizácii ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. 

3 BENETRIX, n.o. 
Canisterapia pre 
imobilných seniorov v DSS 
Benetrix v Martine 

4 000,00 €  

Projekt prebiehal prierezovo na všetkých oddeleniach (skupinách) zariadenia Benetrix, striedavo boli zaraďovaní na 
canisterapiu všetci klienti, ktorých zdravotný stav to umožňoval a ktorí súhlasili dobrovoľne s účasťou na intervencii. 
Celkový počet klientov, ktorí sa striedavo zúčastňovali intervencií bolo cca 60 ľudí v priemernom veku nad 70 rokov, čo 
činí 72% z celkovej kapacity. Maximálna celková kapacita zariadenia je 100 lôžok, zariadenie je obsadené v priemere na 
97%.   Priemerná doba individuálnej intervencie pri lôžku bola 20 – 25 minút / klient, doba skupinovej intervencie bola v 
priemere 60 minút.  Počet klientov v terapeutickej jednotke priemerne dosahoval 12 klientov.  

4 CDKL5 Slovakia 
„Dajte nám možnosť 
rozvíjať sa v podnetnom 
prostredí“ 

3 000,00 €  

Náplňou projektu s názvom „Dajte aj nám možnosť rozvíjať sa v podnetnom prostredí“ bolo skvalitnenie života detí s ŤZP 
a ich rodín v zariadení s názvom Denné centrum Gardenia, prevádzkovanom OZ CDKL5 Slovakia. Zámerom bolo do 
vybavenie centra prostredníctvom zakúpenia komunikačných (komunikátory) a zdravotníckych pomôcok (sedačka GoTo 
Seat), ako aj klimatizačného zariadenia do fyzioterapeutickej miestnosti a spoločnej telocvične. Vďaka týmto pomôckam 
sme umožnili realizáciu aktivít v rámci komplexnej terapie deťom s ŤZP už od narodenia pod jednou strechou (logopéd, 
fyzioterapeut, liečebný a špeciálny pedagóg, psychológ, Snoezelen terapeut, kraniosakrálny terapeut, 
hydrokinezioterapeut) v hygienicky nezávadnom, priateľskom a podnetnom prostredí. Práve takéto prostredie je potrebné 
pre podporu celkového vývoja dieťaťa zohľadňujúceho jeho individualitu a potenciál. Išlo o verejnoprospešný projekt, 
pretože súčasťou aktivít v rámci projektu a aj v rámci zariadenia boli dobrovoľníci, čím sme zvýšili sociálne povedomie a 
prijatie inakosti v širšom okruhu. Do vybavením sme celkovo naplno rozbehli a skvalitnili služby a aktivity zariadenia, ktoré 
vychádzajú z individuálnych potrieb klienta a jeho rodiny a tak zabezpečujú pomoc, pocit spolupatričnosti, uľahčenie života 
v ich rodine, ako aj celkové skvalitnenie života detí s ŤZP a následné zaradenie do spoločnosti, čím sa naše zariadenie 
stalo vďaka Vám ich „oporným bodom“ v spoločnosti. 

5 Centrum Naša chalúpka, o.z. 

Aj ľudia so znevýhodnením 
majú rovnaké potreby ako 
všetci ostatní, byť začlenení 
v spoločnosti. 

5 000,00 €  

Projekt sme začali realizovať v máji a práce sme skončili v auguste. Zrekonštruovali a debariérizovali sme priestory v 
ktorých sa spoločne stretávame s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím. Zvýšila sa im ich kvalita života. Boli 
sme veľmi radi, že sa nám to podarilo aj s vašou pomocou, lebo sa nám v auguste podarilo zaregistrovať novú ambulantnú 
sociálnu službu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Bez vašej pomoci by sme to nedokázali, začo vašej nadácií veľmi zo 
srdca ďakujeme za naše deti. Je to veľmi ťažké zaregistrovať sociálnu službu na Slovensku keď vám štát nepomôže. Aj 
my rodičia týchto detí sme spoločne pomohli dobrovoľníckou prácou pri rekonštrukčných prácach a aj pri upratovaní či 
vymaľovaní priestorov. 

6 Centrum Natália 
Rehabilitačné terapie pre 
deti s DMO 

5 000,00 €  
Projekt prebiehal podľa naplánovaných cieľov. Začiatkom júna sme objednali špeciálne TheraSuit obleky. Ich dodanie 
trvá trochu dlhšie, nakoľko sa dovážajú zo zahraničia. Dodané boli koncom augusta. V septembri sme zakúpili špeciálne 
príslušenstvo k počítaču. Všetky pomôcky sme začali hneď po dodaní využívať na rehabilitačné účely. 
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7 

Centrum pre deti a rodiny 
Dedina Mládeže, samostatne 
usporiadane skupiny 
Hviezdičky a Srdiečka 

Skvalitnenie starostlivosti 
poskytovanej v Centre pre 
deti a rodiny Dedina 
Mládeže 

2 900,00 €  
Poskytnuté peniaze z projektu sme využili na zakúpenie rehabilitačných a relaxačných pomôcok a pomôcok pre bazálnu 
stimuláciu so zámerom skvalitniť starostlivosť o detí so znevýhodnením. U viacerých deťoch došlo k badateľným vývinom. 

8 
Centrum sociálnych služieb - 
Nádej 

Nádej na lepšie zdravie a 
integráciu pre ľudí z Nádeje 

4 000,00 €  

Projekt bol zameraný na zabezpečenie kvalitných a odborne vykonaných zdravotných procedúr klientom CSS - Nádej, 
ktoré im v našom zariadení nedokážeme poskytnúť vo vlastnej réžii a oni si ich bežne zo svojich príjmov nemôžu dovoliť.  
Klasická kúpeľná starostlivosť nie je pre nich dostupná, vzhľadom k ich ďalším psychiatrickým diagnózam. Okrem 
zdravotných benefitov pre klientov projekt taktiež sledoval integráciu klientov do komunity. Umožniť im niekoľko pre nás 
'bežných', no pre nich takmer nedosiahnuteľných dní, tak, ako si ich môžu dopriať aj obyvatelia mimo zariadenia. Naši 
klienti majú sťažený kontakt s majoritnou spoločnosťou a vždy veľmi vítajú ak im nie sú všetky služby poskytované pod 
jednou strechou, ale aj vonku v komunite a nie hromadne. 

9 
Centrum včasnej intervencie 
Trenčín n.o. 

Požičovňa hračiek a 
edukatívnych pomôcok 

1 500,00 €  

Požičovňa edukatívnych pomôcok a hračiek bude slúžiť pre klientov centra aj pre širokú verejnosť. Cieľom požičovne je 
vytvoriť v domácom prostredí podmienky pre komplexný vývin dieťaťa a jeho rozvoj. Mnohé rodiny si z finančných dôvodov 
nemôžu dovoliť zakúpiť špeciálne hry a pomôcky. Taktiež jedna hračka sa postupne pre dieťa stáva nudná, nezaujímavá, 
rýchlo stratí o ňu záujem a prostredníctvom požičovne budú mať možnosť využívať rozmanité hračky, čo je pre dieťa 
motivujúcejšie. V prvej fáze sme vyberali vhodné stimulačné pomôcky, ktoré pre rodičov nie sú až také dostupné a ocenili 
by, že si ich môžu zapožičať. 

10 Cesta von 
Omama - raná starostlivosť 
pre deti v generačnej 
chudobe 

5 100,00 €  
Vďaka podpore z Nadácie EPH sme program Omama rozšírili do 4 nových komunít a zamestnali 5 nových omám. Ranú 
starostlivosť tak dnes poskytujeme 170 deťom narodeným do vylúčených komunít trápiacich sa s generačnou chudobou. 
Omamy získavajú intenzívnu podporu, mentoring, supervízie a špičkové vzdelávanie v téme ranej stimulácie. 

11 CZD KANAÁN SOS 2 000,00 €  

Po schválení nášho projektu SOS k nám zavítal technik a do trinástich WC v zariadení namontoval tlačidlový bezdrôtový 
systém na privolanie pomoci. S veľkou radosťou sme inštaláciu systému privítali, a to ako personál, tak i naši klienti. Pocit 
istoty, ktorý im zariadenie umožňuje im pomáha k väčšej samostatnosti. Aktívny zdravý človek si to možno  ani  nevie  
predstaviť, ale strach z toho, že senior ostane uviaznutý vo WC bez možnosti privolať pomoc, niekedy starého človeka 
môže doslova paralyzovať. Pomocou SOS systému sa nám podarilo odbúrať túto bariéru a sme vám zato veľmi vďační. 
Systém je využívaný a pomohol nám skvalitniť úroveň poskytovaných sociálnych služieb. 

12 
DD a DSS Klenovec - Útulok 
Klenovec 

Zlepšime podmienky na 
život ľuďom bez domova 

2 400,00 €  

Projekt Zlepšime podmienky na život ľuďom bez domova bol určený hlavne obyvateľkám útulku v Klenovci. Išlo o 
vybudovanie malej kuchynky v ženskej časti útulku. Nakoľko sa v zariadení nachádza iba jedna malá kuchynka, ktorá 
kapacitne  ani technicky nezodpovedá potrebným požiadavkám. Na základe toho bolo potrebné vybudovať kuchynku, 
ktorá zabezpečí komfort pri príprave stravy. Budovanie samotnej kuchynky malo pre obyvateľky už od začiatku edukatívny 
charakter, pretože sa od začiatku zapájali do jednoduchých pomocných prác, upratovali, škrabali steny, proste kde mohli 
tam pomohli. Kuchynka sa bude využívať ako prostriedok zaradenia sa do normálneho života. Nakoľko niektorí z 
obyvateľov nepoznajú a nevedia používať základné vybavenie v kuchyni, naučia sa základným technickým postupom pri 
príprave jedál, budú sa musieť o kuchynku a spotrebiče starať, udržiavať ich v čistote. 

13 
Detský fond Slovenskej 
republiky 

Obnova a rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v 
Detskom fonde 

3 000,00 €  

Projekt opravy klientskych toaliet sme realizovali v priestoroch Detského fondu SR. V týchto priestoroch realizujeme jeden 
z našich projektov -  Mixklub – nízkoprahové centrum  pre deti, mládež a rodinu. Naše priestory sa nachádzajú v 
Bratislavskej Vrakuni, na Stavbárskej ulici, v tzv. Pentagone, mestskom gete.  Mixklub je jedinou bezpečnou alternatívou 
pre deti a mladých na zdravé trávenie voľného času v okolí. Počas samotnej realizácie opravy júl- september 2019, sme 
mali klub pre deti zatvorený a priamu prácu sme vykonávali v teréne. Vďaka podpore z nadácie EPH sme mohli realizovať 
nevyhnutnú opravu našich priestorov. Počas tohto obdobia sme vymenili 3 detské toalety a 2 umývadlá. Dôvodom výmeny 
bola nefunkčnosť toaliet, neustále opravy, zatekanie a iné poruchy s tým spojené. Taktiež sme mali upchaté potrubia, 
ktoré sme museli meniť. Po oprave vodovodných a elektrických sietí, taktiež nevyhovujúcich bezpečnosti sme vymenili 
kachličky v týchto priestoroch. Na záver sme priestory vymaľovali a kúpili veľké zrkadlo, aby sa deti mohli vidieť. S 
otvorením vynovených priestorov sa objavila potreba nastaviť si s deťmi pravidlá používania toaliet. Na prevenčnom dni 
o hygiene sme si znova prešli správnu techniku umývania rúk a správania sa na toaletách. 
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14 Diecézna charita Nitra S pomôckami je to ľahšie 6 000,00 €  

Cieľom projektu bolo  prostredníctvom nákupu a zabezpečenia špeciálnych zdravotníckych pomôcok určených na 
zapožičiavania priamo do domáceho prostredia  seniorov, chorých a núdznych zlepšiť materiálne podmienky 
poskytovania starostlivosti o chorých v domácnosti, zvýšenie kvality ich života, ich samostatnosti, zvýšenia pocitu 
komfortu a zároveň skvalitnenie a uľahčenie starostlivosti o chorých a seniorov v domácnosti prostredníctvom 
opatrovateľskej služby, resp. rodinných príslušníkov. Vďaka podpore Nadácie EPH bol realizovaný nákup 
špecializovaných zdravotníckych pomôcok a tieto boli zaradené do podpornej služby k opatrovateľskej službe o seniorov 
a chorých v domácnosti – ako  možnosť zapožičiavania špecializovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré výraznou mierou 
uľahčujú a skvalitňujú pobyt chorých a seniorov v prirodzenom domácom prostredí a zlepšujú podmienky opatrovateľskej 
starostlivosti o nich.  

15 
Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb 

Nákup pasívneho vakového 
zdviháka 

2 450,00 €  

Jedná sa o nákup vakového zdviháka, ktorý by pomohol nášmu personálu so zdvíhaním zdravotne postihnutých klientov 
z lôžka na iné miesto. Tento presun je najmä pri ťažších klientoch veľmi náročný a vyžaduje si spoluprácu dvoch 
opatrovateliek. Pri zdviháku si vie pomôcť jedna opatrovateľka. Presun by bol rýchly, plynulý a bezpečný. Pasívny vakový 
zdvihák spĺňa požadované kritériá a uľahčil prácu nášmu personálu pri manipulácii s klientom. Klientom zabezpečil 
pohodlný a bezpečný presun. 

16 
Domov sociálnych služieb 
'SLATINKA' 

„Prekonajme  bariéry“ 5 900,00 €  
Cieľom projektu je prostredníctvom pomocného zariadenia – schodolezu prekonať architektonické bariéry, schodiská  v 
interiéri domu v mieste bývania, vo verejných priestoroch, občianskych budovách. Cieľovou skupinou sú ľudia s 
mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. 

17 Domov sociálnych služieb 
Keď je práca mostom k 
novému životu 

3 000,00 €  

Víziou Domova sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske je pokračovať v deinštitucionalizácii zariadenia a poskytovať 
taký typ sociálnej služby, v ktorej by prijímatelia sociálnej služby (ďalej len prijímatelia) v prostredí rodinného typu bývania 
získavali alebo znovu nadobúdali zručnosti a schopnosti, potrebné na návrat do svojho prirodzeného prostredia. Jednou 
z prirodzených súčastí života je aj práca a zárobková činnosť. Cieľom projektu „Keď je práca mostom k novému životu“ 
bola príprava prijímateľov na zamestnanie sa mimo DSS, či už na chránených pracoviskách alebo priamo na voľnom 
pracovnom trhu. Preto sme pre prijímateľov pripravili sériu na seba nadväzujúcich činností pri výrobe a dekorovaní 
sviečok, a výrobe ďalších dekorácií z dreva, či pedigu. Prijímatelia pracovali pravidelne a systematicky v troch pracovných 
dielňach, čím sme zabezpečili prípravu väčšieho počtu prijímateľov a teda aj širší prínos projektu. 

18 
Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých Sibírka 

Plnohodnotnejší život 5 000,00 €  

Realizácia projektu prebehla bez zásadnejších problémov. Jediné, čo bolo treba trochu upraviť bola výška skríň, resp. 
výška nôh od skríň. Každá izba je individuálne prispôsobená klientovým potrebám. Stropný transportný a zdvíhací systém 
sa efektívne využíva od momentu jeho dobudovania. Vzhľadom na okolnosti, že sme daný projekt riešili dlhodobejšie mali 
sme vopred vypracovanú detailne cenovú ponuku, aj premyslený postup realizácie. Celkovo môžeme zhodnotiť, že sme 
nemali žiadne komplikácie. 

19 DORKA, n.o. 

Normal Life  - Dlhodobé 
dostupné nájomné sociálne 
bývanie pre chudobné 
rodiny s deťmi 

5 000,00 €  
Podstatou realizácie tohto projektu bolo vytvorenie jedného z prvých dvoch plánovaných samostatných bytov v Centre 
Dorka v Prešove pre dôstojný a plnohodnotný život pre rodiny s väčším počtom detí, ktoré prišli o strechu nad hlavou. 

20 EURO-PROSPERITAS, o.z. 
Rozvoj pracovných 
zručností v keramickej 
dielni 

3 000,00 €  

EURO-PROSPERITAS občianske združenie od roku 2014  pravidelne organizuje pre detské kolektívy krúžkové činností 
z hrnčiarstva vo forme tvorivých dielní, ktoré navštevovali aj obyvatelia Domova sociálnych služieb pre dospelých. V roku 
2019 pomocou finančnej podpory Nadácie EHS zabezpečil nákup moderných pracovných pomôcok do keramickej dielne 
Terapeutického centra DSS Okoč. Zabezpečil zaškolenie inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, nácvik s novými pomôckami 
a tiež aj výrovu keramických predmetov. 
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21 
Chránené bývanie a 
chránené dielne 

Bezbariérové sociálne 
zariadenie v zariadení 
sociálnych služieb Betonika 
Priechod 

4 000,00 €  

Projekt prestavby nevyhovujúcich a bariérových sociálnych zariadení vyžadoval komplexnú prestavbu vnútorných priečok, 
vnútornej kanalizácie, vodoinštalácie, izolácie stien a podlahy proti vlhkosti, demontáž a montáž zdravotechniky. V 
priebehu realizácie prestavby sme museli spolu s realizátorom prác riešiť niekoľko problémov. Jednalo sa najmä o zmeny 
v rozmiestnení zdravotechniky, a to z priestorových, technických dôvodov, ale aj finančných dôvodov. Od pôvodného 
zámeru umiestnenia 2 WC kabínok a kombinovanej sprchovacej a WC kabínky, sme práve z vyššie uvedených dôvodov 
museli v priebehu realizácie upustiť, bolo potrebné úplne prerobiť projekt prestavby. Vďaka aktívnej pomoci a návrhom 
realizátora stavby, sa podarilo z pôvodných 3 toaliet a sprchového kútu vybudovať bezbariérové sociálne zariadenie 
pozostávajúce z 2 klasických toaliet, 1 sprchy a 1 toalety pre osoby so zdravotným postihom, ktoré spĺňajú súčasné 
podmienky bezbariérovosti. 

22 KASPIAN Pod strechou v KASPIAN-e 5 000,00 €  

Realizáciou projektu “Pod strechou v KASPIAN-e” sme zrekonštruovali strechu budovy nízkoprahového klubu KASPIAN, 
čím bol zachovaná kontinuita poskytovania služieb a aktivít pre deti a mládež s nedostatkom príležitostí v Petržalke. 
Úspešne tak bola vymenená strešná krytina a taktiež odstránené chyby v hydroizolácii. Predišlo sa tak ďalším priesakom 
vody do interiérov budovy, kumulácii škôd a narušeniu chodu organizácie. 

23 
KRESŤANA V MESTE, 
občianske združenie 

Pomoc ľuďom bez domova 
v Bratislave 2019 

6 000,00 €  

Ďakujeme Nadácii EPH za poskytnutie finančného príspevku, ktorým nám umožnila počas mesiacov máj až november 
zabezpečiť nepretržitú pomoc ľuďom bez domova v Bratislave. Naším cieľom je poskytovať dostupné služby tým 
najnúdznejším medzi nami prostredníctvom mobilného výdaja stravy priamo v teréne. S pomocou tímu dobrovoľníkov 
platformy Kresťania v meste od roku 2006 zabezpečujeme varenie a výdaj teplej stravy, nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
prikrývok, hygienických potrieb a ďalších nevyhnutných vecí umožňujúcim ľuďom bez domova prežiť v náročných 
podmienkach a životných situáciách. Výdaj výživnej stravy prebiehal 2 až 3-krát týždenne počas celého grantového 
obdobia, raz týždenne sa poskytovalo šatstvo a ďalšie potrebné veci v teréne. Do pomoci núdznym je zapojených 150 
dobrovoľníkov, počas projektu sa od mája do novembra vydalo 5.900 porcií teplej stravy a  jedného výdaja sa zúčastnilo 
od 50 do 100 klientov. Pracovali sme taktiež na zlepšení spolupráce dobrovoľníkov a povedomia o problematike 
bezdomovectva. Sme radi, že sa nám podarilo dostať z ulice pár teraz už bývalých ľudí bez domova, podať im pomocnú 
ruku a naštartovať dôležité zmeny v ich životoch. 

24 Martinus 
Skvalitnenie prostredia v 
útulku Sv. Martina 

2 500,00 €  
Cieľom projektu bolo skvalitniť životný komfort mužom bez domova v domove na polceste / útulku Sv. Martina. Išlo o 
výmenu okien, čím sa zvýši tepelný komfort v zimných mesiacoch. 

25 Mesto Žilina 
Rozvoj činnosti 
Komunitného centra na 
Bratislavskej ulici v Žiline 

1 500,00 €  
Zakúpené zariadenia sme obstarali na základe dôkladného prieskumu trhu a vybrali sme ponuky s najnižšou cenou. 
 Osadenie a inštalácia prebehli hladko, pingpongový stôl natoľko zaujal klientov KC, že sa hneď zapojili do hry a 
spomínaný stôl okamžite vyskúšali. 

26 
Mestské centrum sociálnych 
služieb Modra 

Rekonštrukcia kúpeľne v 
zariadení núdzového 
bývania 

1 500,00 €  

Cieľom projektu bola výmena vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré boli v havarijnom stave, výmena sanity, 
ohrievacieho a vyhrievacieho telesa, dlažby a obkladu. Výsledkom rekonštrukčných prác je:  
- vytvorenie bezbariérového a bezpečného prostredia pre klientov zariadenia núdzového bývania, 
- zabezpečenie hospodárneho nakladania s energiami, 
- výrazne zvýšenie úrovne poskytovania sociálnych služieb, 
- utvorenie podmienok v súlade s dodržiavaním prirodzenej ľudskej dôstojnosti. 

27 
NADÁCIA DeDo - Solidarita s 
deťmi z detských domovov 

Jasov III - Starostlivé 
bývanie 

6 000,00 €  
V mesiacoch júl až november 2019 bol za kľúčovej podpory Nadácie EPH zrekonštruovaný do užívaniaschopného a 
bezpečného stavu trojizbový jednopodlažný rodinný dom. Bytová jednotka v tomto dome už dnes slúži ako nájomné 
sociálne bývanie pre rodinu s väčším počtom detí s obmedzeným príjmom. 

28 'Nie sme sami' Hlina troch generácií 1 500,00 €  

Zámerom  je  spájať generácie. Cieľom je usporiadať vzájomné stretnutia na  našej pôde, ale aj na pôde  denných 
stacionárov  či školy, kde bude prebiehať výmena skúseností, diskusie, súťaže v umeleckej tvorbe a tvorivé dielne pre 
všetky 3 generácie. Prepoja sa aktivity seniorov, rodičov i detí na vzájomné obohatenie sa, sebarealizáciu a tým sa zlepšia 
medzigeneračné vzťahy. Aj v  budúcnosti by sme chceli pokračovať v tejto aktivite, a venovať sa tejto činnosti. Prioritne 
sa chceme orientovať na deti a mládež, ktoré sú zdravotne znevýhodnené. Ale nielen deti, ale aj dospelých a seniorov. 
Obdobné aktivity predstavujú efektívne trávenie voľného času pre mladšiu ale aj staršiu generáciu. Prispievajú k pocitu 
úspešnosti a spokojnosti, nakoľko do istej miery zvyšujú kvalitu života . 
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29 
Občianske združenie 
Chrabromil 

Spoločne za pohybom a 
oddychom 

1 500,00 €  

Zámerom projektu bolo vytvorenie pohybovo - oddychovej zóny s úpravou terénu a namontovaním  vonkajšieho 
pohybového stroja - trenažéra chôdze. Po schválení projektu sme v mesiaci júl 2019 objednali vonkajší cvičiaci stroj - 
trenažér chôdze a začali upravovať terén. V mesiaci august sme spoločne so zdravotne znevýhodnenými, dobrovoľníkmi 
Občianskeho združenia, rodičmi a priateľmi osadili obrubníky a trávili príjemné letné chvíle. V mesiaci september 2019 
po namontovaní cvičiaceho vonkajšieho stroja - trenažéra chôdze sme umiestnili geotextíliu, vysypali štrk a  doupravovali 
terén. September a október nám priniesol krásne babie leto, ktoré sme spoločne využili na opekanie pri ohni, cvičením,  
a oddychom v krásnom prostredí Staškova. 

30 Občianske združenie Prima 
Chráňme spolu verejné 
zdravie 

2 800,00 €  
Projekt s názvom 'Chráňme spolu verejné zdravie' sme v OZ Prima začali realizovať za cieľom vytvorenia sanitačného a 
dezinfekčného plánu pre kontaktné centrum, ktoré OZ Prima prevádzkuje v lokalite Kopčianska v bratislavskej Petržalke. 

31 Obec Lenartov 
Dovybavenie terénnej 
opatrovateľskej služby 

1 600,00 €  

Realizovaný projekt prispel k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb opatrovateľkami v domácom prostredí klientov. 
Dovybavenie taškami prvej pomoci, digitálnymi tlakomermi či vlastným zdravotníckym materiálom zvýšil flexibilitu domácej 
starostlivosti o seniorov. Zvládnutie odbornejších úkonov - preväzovanie rán, meranie tlaku, polohovanie imobilnejších - 
znižuje počet návštev u lekára. Tým si starý človek zachová svoju identitu.  Cíti sa potrebný a je v blízkosti svojich blízkych. 

32 Obec Sačurov 
Dovybavenie hygienického 
centra v obci Sačurov 

4 000,00 €  

V rámci realizácie projektu Hygienické centrum sme k termínu 30.9.2019 zakúpili zdravotechniku ( viď. dodací list.) 
Hygienické centrum je vo fáze rekonštrukcie. Nakoľko si finančné prostriedky na rekonštrukčné práce vyžadovali proces 
verejného obstarávania ( zákazka s nízkou hodnotou realizovaná podľa §117 zákona 343/2015) nebolo možné fyzické 
ukončenie realizácie projektu v stanovenom termíne. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol opakovaný z 
dôvodu nízkeho záujmu uchádzačov. Predpokladaný koniec rekonštrukčných prác na objekte je 12/2019. Vzhľadom na 
to, aby sme zachovali HMG čerpania dotácie sme pristúpili k zakúpeniu zdravotechniky, ktorá bude osadená do 
hygienického centra po stavebných úpravách. 

33 
ONDAVA Domov sociálnych 
služieb, Rakovec nad 
Ondavou 

ZELENÁ OÁZA 1 000,00 €  

Realizáciou projektu "Zelená oáza" chceme skrášliť časť veľkého parku, výsadbou zelene a úpravou okolia DSS 
ONDAVA, čím by sme vytvorili priestor na relaxáciu a regeneráciu  a na vykonávanie HORTITERAPIE a tak podporili 
realizáciu individuálneho plánovania rozvoja osobnosti prijímateľov DSS ONDAVA. Naším cieľom je zvyšovanie kvality 
života ľudí so špeciálnymi potrebami  zapojením k vzájomnej spolupráci, tolerancii a pomoci dobrovoľníkov a žiakov ZŠ  
do záhradníckych prác a tak vytvoriť oázu pokoja, oddychu a priateľstva. 

34 OZ ATHÉNA Varím, varíš, varíme 2 500,00 €  

Denný detský stacionár DEDESA sídli v budove, ktorá bola postavená pred takmer  40 rokmi.  Kuchynka, ktorá slúži na 
prípravu jedla bola v pôvodnom vybavení. Kuchynská linka bola nevhodne umiestnená a nedostupná pre klientov  z 
vozíka. Z tohoto dôvodu sa klienti s obmedzenou pohybovou schopnosťou zúčastňovali  aktivít na zlepšenie samostatnosti 
a sebaobsluhy len vo veľmi obmedzených podmienkach. Zrekonštruovaná kuchynka, nová kuchynská linka a spotrebiče 
umožňujú klientom trénovať zručnosti sebaobsluhy vo vyhovujúcich podmienkach. 

35 
OZ ŠTVORLISTOK PRE 
KAŽDÉHO 

Umenie lieči 1 000,00 €  

Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO sa venuje pomoci klientom s mentálnym a psychickým postihnutím 
pri DSS Čeláre - Kírť. Našim cieľom je skvalitnenie života občanov žijúcich v Domove sociálnych služieb Čeláre-Kírť.  
Jedná sa  o projekt ktorá by mala pomôcť dramatoterapeutickej činnosti v DSS Čeláre-Kírť. Prijímatelia sociálnych služieb 
ročne viackrát reprezentujú zariadenie s kultúrnymi vystúpeniami, na rôznych podujatiach, dni obce, Ľadomerský anjel, 
Domovácke trhy vo Veľkom Krtíši. Sú to krátke divadelné scény v niektorých sú zakotvené aj ľudové tradície. 
Dramatoterapeutický krúžok má záujem o priblíženie ľudových zvykov a tradícií občanom okolia a možno aj v zahraničí. 
Keď chceme dôstojne reprezentovať, musíme mať dostatočné technické a materiálové vybavenie. V divadelno-
speváckom súbore máme 15 členov,  ktorí venujú svoj  čas nácviku scén a piesní, aby v dnešnej pretechnizovanej dobe 
vzbudzovali v ľuďoch lásku k ľudovej hudbe, piesni a hlavne  tradíciám a starým zvykom.  Preto sa snažíme o 
rekonštrukciu ľudových krojov, kulís. Chceme ukázať dospelým a mládeži našu lásku a oddanosť k ľudovým piesňam, 
tradíciám  a  folklóru, aby sme ich viedli k láske  k histórii. Kroje získané vďaka projektu budeme prezentovať a budeme 
všade šíriť dobré meno nášho darcu. 
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36 RAFAEL dom n.o. 
Zlepšime kvalitu života 
hospicových pacientov 

6 000,00 €  

Projekt bol zameraný na zlepšenie kvality života hospicových pacientov. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa 
nám podarilo: 
- v priebehu mesiacov júl-september 2019 zabezpečiť dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu, ktoré sú 
nevyhnutné pri poskytovaní hospicovej starostlivosti, 
- zakúpiť biolampu Zepter Bioptron Pro 1 so stojanom a nanofiltrom, aplikáciou ktorej môžeme zlepšiť liečbu zápalov, 
rán, dekubitov, kožných lézií a iných ochorení hospicových pacientov. 
Projekt sme realizovali v mesiacoch máj-október 2019. 

37 Seniorvital, n. o. 
Transport imobilných 
klientov 

3 800,00 €  

Dňa 16. 5 .2019 nám bola schválená žiadosť o dotáciu na projekt 'Transport imobilných klientov'. Nasledovala objednávka 
hydraulickej sprchovacej stoličky Calypso. Nakoľko sa nám podarilo ju zaobstarať za nižšiu cenu, zakúpili sme aj 4 
antidekubitné matrace. Tieto sa využili na imobilnom oddelení nášho zariadenia. Sprchovacia stolička sa dennodenne 
používa na transport a hygienu klientov. 

38 Slovenské misijné hnutie 
RENOVÁCIA STRECHY 
V ÚTULKU -  DOM SV. 
VINCENTA 

4 550,00 €  

V priebehu mesiaca júl 2019 bola vykonaná renovácia strechy v útulku - Dom sv. Vincenta v Banskej Bystrici, v ktorého 
priestoroch sú poskytované sociálne služby mladým ženám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie. Pôvodne stará a poškodená 
strecha prešla počas procesu obnovy viacerými renovačnými úpravami, ktoré obnovili jej plnú funkčnosť. V súčasnosti je 
strecha útulku zrenovovaná, t.j. kompletne zbavená nečistôt a hrdze, poškodené časti strechy sú odborne opravené, 
strecha je natretá novým funkčným náterom, ktorý by mal zrenovovaný povrch strechy dlhodobo účinne chrániť pred 
poškodzujúcim vplyvom napr. poveternostných podmienok. 

39 
Spolok sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku 

ŠEDINY NIE SÚ 
PREKÁŽKOU 

5 000,00 €  

Projekt prebiehal pre skupinu 12-16 seniorov  z denného stacionára a klubu stacionára dôchodcov. Realizácia projektu 
spočívala v zapojení aktívnych seniorov navštevujúcich denný stacionár do pracovných krúžkov, tvorivých aktivít, 
tréningov pamätí, rehabilitačných cvičení a masáže s navrhnutým harmonogramom akcií. Súčasne sa realizovalo aj 
materiálne vybavenie - výmena brány na rozšírený vstup vozíčkov, uľahčenie otvárania dverí el. zvončekom, zútulnenia 
sedenia v miestnosti, nákupom kresiel a pomôcok pre prácu so seniormi. Uskutočnilo sa stretnutie s dodávateľmi brány, 
zameranie brány a výberové konanie. Po vhodnom výbere a z hľadiska dlhodobého užívania vchodových dverí-brány sa 
vybrala f. KALYPSO, kde sme pristúpili na dodanie kvalitných dverí s doplatkom z vlastných zdrojov. Počas realizácie 
projektu sa uskutočnilo množstvo nápadov na tvorivé dielne a vytvorili sa dobré vzťahy so zapojením seniorov do 
spolupráce. 

40 
Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 

Dobre vidieť - kvalitne žiť 4 000,00 €  

Realizáciou projektu sme vytvorili kvalitné podmienky na zrakovej terapie a sociálneho poradenstva pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. Hlavným cieľom bolo vytvoriť miestnosť na rozvoj zrakového vnímania u detí s poruchami binokulárneho 
videnia, ale aj u zrakovo postihnutých dospelých a obnoviť dve miestnosti na poskytovanie sociálneho poradenstva. 
Projekt pomohol vytvoriť priestor na rozvoj pomerne novej služby pre ľudí so zrakovým postihnutím a zároveň vytvára 
podmienky pre kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí so zrakovým postihnutím žijúcich v 
Banskobystrickom kraji. 

41 
Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v 
Slovenskej republike 

Vzdelávaco-rehabilitačné 
centrum BIVIO 

6 000,00 €  
Projekt bol zameraný na realizáciu viacerých úprav záhrady centra BIVIO. Konkrétne išlo o zakúpenie a osadenie 
záhradného domčeka v našej záhrade a realizáciu prác k vytvoreniu zázemia pre bar a gril v záhrade. V rámci realizácie 
projektu sme sa stretli s viacerými komplikáciami napriek tomu, že samotné plánované aktivity boli jednoduché a jasné.  

42 Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Tréningová miestnosť 5 000,00 €  

Projektom 'Tréningová miestnosť' riešime potrebu mať reálny, 'hmatateľný' priestor pre výkon komunitno - vzdelávacích 
aktivít v novovznikajúcom susedstve v obci Rankovce. Tréningová miestnosť je pritom súčasťou širšej koncepcie. V 
novom susedstve si mladé rómske rodiny pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia budujú svoje vlastné 
nízkonákladové domy. Naším úsilím je, aby susedstvo disponovalo aj komunitným, verejným priestorom. Podarilo sa nám 
založiť malú komunitnú záhradu, detské ihrisko a vďaka grantu EPH aj tréningovú miestnosť. Do budúcna by sme chceli 
v lokalite vystavať aj futbalové ihrisko a komunitné centrum. 

      150 000,00 €    
 

  



Výročná správa 2019                      Podporené projekty 

 

Zo života 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Arcidiecézna charita Košice 
Zdravotnícke vybavenie 
Hospicu Matky Terezy 

5 560,00 €  
Vďaka podpore projektu prostredníctvom nadácie EPH sme mohli zabezpečiť nevyhnutné zdravotnícke zariadenie a 
materiál, ktorý používame pri starostlivosti o ľudí v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Vďaka týmto pomôckam môžeme 
poskytnúť kvalitnejšiu starostlivosť ľuďom mnohokrát v posledných chvíľach ich života. 

2 CSS Radosť n.o. Zvonenie o pomoc 5 730,00 €  

Vďaka podpore z Nadácie EPH sa nám podarilo zakúpiť a inštalovať do nášho zariadenia systém pacient-sestra, vďaka 
ktorému môže aj bezvládny človek signalizovať, ak cíti bolesť, smäd alebo nepohodu. Zvýšili sme tak nielen kvalitu 
starostlivosti, ale aj mieru pokoja seniorov, keďže vedia, že v prípade potreby sme blízko. Tiež sme zakúpili pre našich 
seniorov polohovateľné kreslá, ktoré uľahčujú život našim prijímateľom, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík alebo lôžko. 
Poskytuje im väčšiu pohodlnosť, istotu a tiež znižuje riziko preležanín u ležiacich pacientov. Sme tiež vďační, že sme 
mohli zakúpiť polohovacie pomôcky a zvýšiť tak pohodlie našich prijímateľov. Máme tak možnosť efektívnejšie a 
účinnejšie pomáhať starším a trpiacim ľuďom na konci ich cesty.  V mene svojom ako aj v mene ľudí, ktorým pomáhame 
si Vám preto dovoľujem zo srdca poďakovať. 

3 Diecézna charita Nitra Bez bolesti 6 000,00 €  

Súčasťou komplexnej starostlivosti v hospici je aj zabezpečovanie hygienického štandardu poskytovaného pacientom. 
Zabezpečenie hygieny tela poskytuje pacientom pocit komfortu a výraznejšej pohody, kvality a dôstojnosti života. 
Hygienická starostlivosť o imobilných pacientov je možná len s pomocou kvalitných pomôcok, ktorou je sprchovacie lôžko 
pre pacientov s možnosťou ich transportu. Vďaka podpore Nadácie EPH mohla byť zakúpená táto pomôcka, ktorá výrazne 
uľahčuje zabezpečenie hygieny imobilných pacientov. 

4 
DOM Božieho milosrdenstva, 
n.o. 

Zmierenie a pokojný 
odchod na večnosť 

5 000,00 €  
Vďaka finančnému príspevku z Nadácie EPH sme mohli objednať a zakúpiť zdravotnícke zariadenia a materiálne 
vybavenie hospicu podľa zmeneného rozpočtu, ktorý sme Vám zaslali 30.7.2019 a nemali ste k nemu výhrady. Po prevzatí 
a zaškolení sme hneď začali využívať zariadenia, aby sme naplnili ciele projektu. 

5 Hospic Milosrdných sestier 
Vniesť  VIAC ŽIVOTA do ich 
posledných DNÍ 

6 000,00 €  
Hospic sa týmto projektom uchádzal o finančnú pomoc na lieky a zdravotnícky materiál; na stravu pre pacientov a na 
plyn, elektrickú energiu a vodu. V mesiacoch júl až september prišlo k reálnemu použitie poskytnutých zdrojov na úhradu 
zmluvne odsúhlasených nákladov. 

6 
Hospic Sv. Františka z Assisi, 
n.o. , ul. Slovenská 
č.11,Palárikovo 

Dôstojné dožitie a 
uľahčenie pokojného 
odchodu 

6 000,00 €  
Zámerom projektu 'Dôstojné dožitie a uľahčenie pokojného odchodu' bolo zakúpenie 2 kusov polohovateľných 
Kardiokresiel, 2 kusov kúpacích vakov, 2 kusov odsávačiek, 1 kus kyslíkový koncentrátor a 2 kusov injekčných 
dávkovačov, pre uľahčenie odchodu a dôstojného dožitia. 

7 
Inštitút pre vzdelávanie v 
paliatívnej medicíne, o.z. 

Kvalitnejší deň 3 590,00 €  
Projekt Kvalitnejší deň bol zameraný na zakúpenie pomôcok vedúcich k skvalitneniu života a poskytovania starostlivosti 
pacientom s onkologickým ochorením  v domácom prostredí. Zároveň zaučením blízkych členov rodiny je možné pomôcky 
využiť a zabezpečiť starostlivosť bez opakujúcich a zaťažujúcich návštev v nemocnici. 

8 Dotyk Života, o.z 

Modernizácia a nákup 
zdravotníckych pomôcok 
Mobilného hospicu vo 
Vrbovom 

5 900,00 €  

Počas júla a augusta 2019 sme postupne zakúpili všetky zdravotnícke pomôcky podľa zoznamu uvedeného v Žiadosti o 
finančný príspevok z Nadácie EPH. Pomôcky sme uviedli do funkčného stavu a v súčasnosti ich poskytujeme na 
bezplatné zapožičanie pacientom, ktorí sú v starostlivosti mobilného hospicu Vrbové. Informáciu o zakúpených 
pomôckach sme pre pacientov zverejnili na našej webovej stránke www.hospicvrbove.sk  v sekcii udalosti. 

9 
Občianske združenie PRO 
VITAE 

Zlepšenie kvality 
zostávajúceho života 
zomierajúcim 

3 000,00 €  

Rekonštrukcia kúpeľne bola zahájená v stanovenom termíne, búracie práce zabezpečovala firma VAROX s.r.o. so sídlom 
Trebeľovce. Búracie práce prebehli za plnej prevádzky a bez narušenia chodu v  hospici. S firmou VAROX bola podpísaná 
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ustanovenia § 563 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Obch. zák.. Búracie práce a následné 
položenie dlažby a výmena stropu trvali jeden mesiac. Potom bola nalepená firmou DOSTEX s.r.o. fólia - tapeta na obklad 
kúpeľne a v závere rekonštrukčných prác bola firmou Erik Šustek (IČO: 44895411) zhotovená  kúpeľňová skrinka s 
príslušenstvom  s dopravou následnou montážou. 
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10 SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. 
Nákup polohovateľných 
lôžok 

6 000,00 €  

Klienti a pacienti sú zvyknutí na to, že sa im prihovárajú sociálni pracovníci a asistenti sociálnej rehabilitácie cez mikrofón 
domáceho rozhlasu. Či už z dôvodu gratulácií, historického denníka, alebo jednoducho iným hovoreným slovom alebo 
hudbou. Keďže sa nám pokazil domáci rozhlas, využili sme dar EPH na opravu celodomovej rozhlasovej ústredne. 
Pretrhnutá tzv. nástenka - vodovodné potrubie ústiace k batériám do umývadla poškodila vďaka tečúcej vode nielen steny, 
múry a maľovku, ale najmä podlahy v dvoch klientskych izbách a chodbe zariadenia HOSPIC Ľubietová. Dar EPH sme 
využili na opravu zatopenej podlahy po havárii vodovodného potrubia. Moderní dôchodcovia radi využívajú internet. 
Okrem WiFi začali využívať aj kamenné PC a nato sme im vytvorili priestor a na mieru zakúpili výrobu a dodanie PC 
stolov kancelárskeho typu. Dar sme napokon využili aj na nákup 6-tich repasovaných plne funkčných elektrických postelí 
s pasívnymi antidekubitnými matracmi a na nákup práčky, chladničky s mrazničkou pre klientov nášho zariadenia pre 
seniorov a na nákup nových  40-tich nášľapných izbových 12 l smetných košov s uzatvárateľným poklopom proti úniku 
pachu. 

11 Spišská katolícka charita 
Mobilný hospic Charitas 
Dolný Kubín 

1 750,00 €  

Naším zámerom je dosiahnuť finančnú pomoc na zakúpenie Kyslíkového koncentrátora, Elektrickej polohovacej postele, 
Elektrickej odsávačka na hlieny. Našou cieľovou skupinou sú terminálne chorí pacienti všetkej vekovej kategórie, umožniť 
im štandardnú starostlivosť v kruhu rodiny. Kde majú pri sebe odsávačku, kyslík, ležia  na polohovacej posteli, samozrejme 
najdôležitejšia je na blízku rodina, domáce prostredie, vyškolený zdravotnícky personál. 

12 Spišská katolícka charita Dovoľte mi voľne dýchať 800,00 €  

Našim zámerom bolo pomôcť obyvateľom nášho okresu, ale aj širšej verejnosti, ktorí trpia dýchacími problémami a sú 
odkázaný na kyslíkový koncentrátor, pomôcť im prekonať obdobie, kým si zabezpečia vlastnú pomôcku prostredníctvom 
poisťovní, alebo prekonať obdobie sklonku života a tak zabezpečiť dôstojné umieranie. Za získané finančné prostriedky 
sme zakúpili kyslíkový koncentrátor, ktorý bude slúžiť pre širokú verejnosť do maximálneho využitia. 

13 Sv. Lujza, n.o. 
Zabezpečenie kvalitnej 
paliatívnej starostlivosti 

6 000,00 €  

Projekt 'Zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti' pomohol: 
- zdravotnými pomôckami a zdravotníckym materiálom výrazne uľahčiť každodennú prácu rodinných príslušníkov 
pacienta aj nášho zdravotného personálu 
- GPS navigáciami zjednodušiť orientáciu v teréne a tým urýchliť návštevy pacientov 
- prednáškami psychológa zlepšiť psychologickú starostlivosť o rodinu, pacienta aj pracovníkov hospicu, ktorí sa denne 
stretávajú so smrťou pacienta 
- prostredníctvom brožúrky 'Aby človek nebol sám' zlepšiť zvládnutie vzniku choroby a starostlivosť rodiny o pacienta 

14 
Občianske združenie 
SVETIELKO NÁDEJE 

Spolufinancovanie 
prevádzky detského 
mobilného hospicu 

10 000,00 €  

V období od januára 2019 do novembra 2019, t.j. aj v období trvania čerpania finančných prostriedkov projektu (júl – 
november 2019) bolo v detskom mobilnom hospici v starostlivosti 13 detí, z toho 2 s onkologickou diagnózou  a 11 s inou 
život limitujúcou diagnózou resp. diagnózami. U týchto  pacientov bolo v tomto období uskutočnených  167 výjazdov, na 
ktorých sa  zúčastňovali lekári, zdravotné sestry, sociálny pracovník, liečebný pedagóg a psychológ podľa potreby a 
aktuálneho zdravotného stavu pacienta v starostlivosti. V rámci Nadáciou EPH financovaného projektu sú hradené len 
mzdové náklady lekára a zdravotnej sestry – len časť pripadajúca na čistú mzdu v zmysle predložených výplatných pások. 
Ide o úhradu nákladov za reálny výjazd za pacientom domov a príplatky  za pohotovosť, ktorú zabezpečujeme 24 hodín 
a 7 dní v týždni. 

15 SVETIELKO POMOCI n.o. 
Skvalitnenie prístrojového 
vybavenia pre detský 
mobilný hospic Košice 

6 000,00 €  

Projekt pomohol zlepšiť prístrojové a materiálne vybavenie detského mobilného hospicu na východnom Slovensku, 
ktorý pomáha deťom s onkologickými ochoreniami v terminálnom štádiu v Košickom a Prešovskom kraji. 
Výsledkom je zakúpenie týchto vecí: 
1 ks polohovateľná posteľ vrátane matraca pre menšie deti do 150 cm, 
4 ks oxymetre s príslušenstvom (4 ks nabíjačka, 4 ks prstové snímače), 
2 ks špeciálny tlakomer s monitorom a príslušenstvom, 
1 ks prístroj Sahara III na ohrievanie plazmy a krvných preparátov (čiastočne hradený z Nadácie EPH). 

      77 330,00 €    
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Program podpory jednotlivcov – Charity 

P.č Predkladateľ Názov projektu  Suma  
Počet podporených 
rodín/jednotlivcov 

1 Diecézna charita Banská Bystrica 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – BB 

11 000,00 €  39 

2 Bratislavská arcidiecézna charita 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – BA 

11 000,00 €  37 

3 
Gréckokatolícka eparchiálna charita 
Košice 

Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – GrKE 

11 000,00 €  33 

4 Arcidiecézna charita Košice 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – AdKE 

11 000,00 €  32 

5 Diecézna charita Nitra 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – KE 

11 000,00 €  47 

6 Gréckokatolícka charita Prešov 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – PO 

11 000,00 €  43 

7 Diecézna Charita Rožňava 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – RV 

11 000,00 €  43 

8 Spišská katolícka charita 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – SnV 

11 000,00 €  36 

9 Trnavská arcidiecézna charita 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – TT 

11 000,00 €  26 

10 Diecézna charita Žilina 
Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v 
núdzi – ZA 

11 000,00 €  29 

      110 000,00 €  365 
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Na prírodno 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Pre-um 
Komunitný dvor a záhrada 
ARTA + ZERO WASTE 

2 000,00 €  

Aktívna komunita ľudí, ktorá sa dohodla s majiteľom objektov bývalej výrobne na čokoládu v Piešťanoch a podpísala 
memorandum o spolupráci a jeho budúcom využití. Dôležitou časťou kultúrno kreatívneho centra sa stal práve dvor, s 
pouličnou galériou otvorenou 24 hod denne  a ZERO  waste zóna. Dvor ARTY je v centre mesta prístupný z ulice Teplickej 
ako aj z kolárovej  a má rozlohu viac ako 1200 m2. Nachádza sa tam vyrástla zeleň stromy a komplex budov, ktoré sa 
príjemne dopĺňajú a vytvárajú ideálny priestor pre vytváranie miesta na oddych s možnosťou odparkovania bicyklov a 
zero waste. Revitalizáciu dvora a  vytvorenie zero waste zóny považujeme za výborný štartovací základ tohto veľkého 
projektu. 

2 
BIOAGRA, občianske 
združenie 

Realizácia závlahového 
systému ekozáhrady v 
Malom Blahove 

1 500,00 €  

V rámci projektu bol realizovaný komplexný závlahový systém, vrátane kvapôčkovej závlahy, ktorá je z pohľadu 
efektívneho využívania vody optimálnym riešením. V rámci projektu boli ďalej realizované dodávky inštalačného materiálu 
(čerpadlo, hadice, ochrana proti suchobehu a pod.) ako aj samotná montáž závlahového systému a jeho uvedenie do 
prevádzky. 

3 CZŠ Narnia Sídliskový ekosvet II 1 000,00 €  

Sídliskový ekosvet II je  pokračovaním minuloročného projektu. Vďaka zisteniam z minulého projektu sme sa rozhodli 
zamerať na zvýšenie (takmer úplne sa vytrácajúcej)  biodiverzity prostredia uprostred sídliska. Začali sme podporovať 
'život na prírodno“' a snažili sa viesť ľudí v ňom tak, aby pochopili, že pohodlie môže vážne narúšať a ničiť druhovú 
pestrosť.  Cieľom projektu bolo podporiť život na prírodno vo viacerých typoch rastlinných mini-spoločenstiev, ktoré ešte 
ostali a miesto ich úprav zásahmi zvonku pre pohodlie (robenie súvislého trávnika, vyhrabávanie lístia , atd.)  podporiť ich 
prirodzenú druhovú pestrosť. Za týmto účelom sme zrealizovali veľkú zero waste brigádu na vyčistenie priestoru po lete, 
opravovali opotrebované či zničené časti  sedení, tabúľ, natierali ich ochrannými nátermi a farbami.  Vytvorili sme 
vyvýšené záhony a základ  jedlý kút (z rôznych druhov kríkov, ako býva súčasťou jedlého lesa). Vyrobili a osadili sme  do 
nich búdky, domčeky pre drobné živočíchy. V priestore bolo nakoniec po audite drevín aj obrovské množstvo rastlinného 
materiálu, ktorý sme v kontajneroch dopravili na miesto ekospracovania, rovnako odpadu určeného na likvidáciu. Časť 
priestoru nebolo možné revitalizovať inak, ako spraviť zemné úpravy a začať v takto pripravenom priestore nanovo. Dosiali 
sme aj motýliu lúku, ktorá nevzišla podľa očakávaní.   . 

4 
HUMANITÁR, n. o.- Centrum 
psychosociálnej a 
ošetrovateľskej starostlivosti 

Pohľad do minulosti, krok k 
budúcnosti 

2 000,00 €  
Vďaka realizácií projektu sme spojili sociálne služby s Klubom vojenskej histórie, a začali sme vytvárať priestor pre 
občanov a návštevníkov mesta Levoča, kde môžu tráviť voľný čas. Realizovanie projektu prispelo aj k ochrane národnej 
kultúrnej pamiatky a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva. 

5 
Jaskynná záchranná skupina 
- Slovenský kras 

Čistenie podzemných 
vodných tokov 

1 500,00 €  

Dažďová voda presakujúca povrchom sa spája v podzemí Slovenského krasu a tvorí podzemné vodné toky. Tie tvoria 
prevažný zdroj pitnej vody v Rožňavskom okrese a v okrese Košice okolie. Preto je ochrana a čistenie týchto vodných 
tokov nesmierne dôležité. Našim cieľom bolo uskutočniť v roku 2019 aspoň 4 čistiace akcie v Jaskyni v ponore jašteričieho 
jazera. No nepriaznivé poveternostné podmienky a vysoká hladina podzemných vodných tokov nám to z bezpečnostných 
dôvodov neumožnila. Pri vysokej vodnej hladine hrozilo zatopenie polo sifónu v záverečnej časti jaskyne. No aj napriek 
náročným podmienkam sa nám podarilo počas 3 čistiacich akcií vyniesť viac ako 40kg odpadu. Z podzemných vodných 
tokov sme vyniesli za sintrované a zanesené hadice, jedno skorodované kladivo, staré lano, časti odevov, zvyšky 
plastových vriec a nádob, rôzne káble a drevené dosky v štádiu rozkladu. 

6 
Kresťanskodemokratická 
mládež Slovenska 

Čajkovské bralie - náučný 
chodník 

2 000,00 €  

Projekt sme realizovali počas mesiaca október v spolupráci s CHKO Štiavnické vrchy, OcÚ Čajkov, OOCR Tekov a 
komunitou miestnych turistov. Zámerom projektu bolo obnoviť časti náučného chodníka a inštalovať prehľadnejšie 
značenie pre ľahšiu orientáciu. Cieľom bolo taktiež zviditeľniť náučný chodník, pritiahnuť naň návštevníkov aj z iných 
regiónov a podporiť miestnu komunitu turistov a ochrancov prírody. 

7 Martinus 
Prístrešok pri Kolpašskom 
jazere 

1 800,00 €  

Aktivity občianskeho združenia Martinus boli a sú zamerané na pomoc núdznym, mužom bez domova. Útulok / domov 
na polceste prevádzkovaný OZ Martinus, sa nachádza v Banskom Studenci, v blízkosti tzv. tajchu (umelej vodnej nádrže) 
- Kolpašského jazera. Táto technická pamiatka je neoddeliteľnou súčasťou lokality UNESCO - Banská Štiavnica a jej 
okolie. Muži z OZ Martinus sa rozhodli vybudovať verejnoprospešný prístrešok v blízkosti jazera, ktorý bude slúžiť tak 
obyvateľom obce, ako aj turistom. 
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8 Nezisková organizácia Apis 
Včelárstvo z generácie na 
generáciu 

2 500,00 €  

Projekt sa úspešne realizoval druhý septembrový týždeň, čiastkové úpravy terénu prebehli už koncom augusta. Našim 
zámerom bolo dať zdravým včelstvám nový domov a vytvoriť miesto, kam sa aj verejnosť bude môcť prísť pozrieť, naučiť 
niečo nové, alebo zažiť nezabudnuteľné. Cieľ bol realizovať projekt, ktorý podporí životné prostredie z krátkodobého 
hľadiska (starostlivosť o opeľovačov a zabezpečenie opeľovania v danej oblasti) ale aj dlhodobého (sprístupnenie 
včelárstva verejnosti, školám, včelársky kurz). 

9 JARAJA 

Podpora významných 
prírodných úkazov cez 
tvorbu zelených trás pre 
jazdeckú turistiku 

1 500,00 €  

Podpora významných prírodných úkazov cez tvorbu zelených trás pre jazdeckú turistiku: V prvom kroku bolo potrebné 
naplánovať trasu tak, aby bola schodná pre jazdcov s koňmi a zároveň viedla mimo hlavných trás. Tento úsek trasy vedie 
cez bukové lesy, prechádza cez rieku Varínku, Krasniansky luh, ponad obec Belá, cez chatovú oblasť Bránica až do 
Terchovej časť Vyšné Kamence. V druhom kroku sme boli trasu celú prejsť, našli sme vhodné prechody cez hlavný cestný 
ťah a tiež vhodné miesto na ustajnenie koní (stanicu) a zároveň ubytovanie vo Vyšných Kamencoch (Terchová).  
Vytvorili sme text na náučné tabule, zhotovili mapu, zároveň zapísali presnú trasu do tejto mapy, trasa sa nazýva EQUS. 
Vytvorili sme stránku, ktorá propaguje túto trasu, je na nej zverejnená mapa, náučné tabule, tiež sú opísané úseky trasy, 
popis ako sa pripraviť na jazdeckú turistiku. Zorganizovali sme stretnutie priaznivcov agroturistiky na našej farme. 
Súčasťou bolo prejdenie mapy s podrobným opisom trasy, opis prírodných úkazov, ktoré možno pozorovať počas jazdy, 
resp. kde je dobré sa zastaviť a čo si prezrieť. Následne sme osadili drevené náučné a smerové tabule, ktoré sú tematicky 
rozmiestnené po celej trase. 

10 
Občianke združenie 
NaturAqua 

Vrátiť život do mŕtveho 
ramena rieky Váh 

2 000,00 €  

Cieľom projektu bol zrevitalizovať ďalšiu, tretiu časť mŕtveho ramena Váhu (oživenie mŕtveho ramena z hľadiska 
rybochodnej funkcie a vytvorenie vhodného prostredia pre reprodukciu rýb) a rozšíriť oddychovú zónu pre obyvateľov 
obce.  Našim cieľom bolo uviesť koryto mŕtveho ramena do stavu, aby naďalej plnilo svoju funkciu a bolo zavodňované. 
Zemné práce budú pozostávať z výkopu pod vodou, uloženia sypaniny a svahovania. Vyťažený výkopok bude 
zabudovaný do svahov, využitý na úpravu terénu po obvode revitalizovaného ramena, a na vytvorenie plážového 
futbalového ihriska.  Po brehu jazera Zlatý karas sa usadia lavičky v počte 24. Upravená plocha sa zatrávni a upraví 
výsadbou stromov, ktoré sú typické pre dané územie z vlastných zdrojov združenia. 

11 
Občianske združenie 
Permoníci 

Pomáhame (v) prírode 2 500,00 €  

Našim cieľom je pritiahnuť ľudí k aktívnemu záujmu o prírodu okolo nás, ako mestskom tak i v mimomestskom prostredí. 
Eventov sa okrem členov OZ zúčastnilo okolo 400 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií. Postupné budovanie 
pozitívneho a zodpovedného vzťahu k prírode a zvieracím obyvateľom lesa, pozorovanie a rozpoznávanie lesnej zveri a 
vtáctva, spoznávanie vtáctva podľa ich hlasov v rôznych lokalitách, v rôznych častiach dňa (dopoludnia, počas dňa, v 
noci, migrácia...), s výkladom odborníkov. Výroba a umiestňovanie hmyzích hotelov a ich príprava na prezimovanie. 
Úprava okolia lesných chodníkov v Malých Karpatoch po dohode s Mestskými lesmi v Bratislave, ktoré túto oblasť 
spravujú. Plánujeme aj práce na Partizánskej lúke, Železnej studničke alebo Kačíne (obnova náterov zábradlí a drevených 
altánkov...). Likvidácia čiernych skládok odpadu po dohode za spolupráce miestnych orgánov samosprávy. V zimných 
mesiacoch pravidelné prikrmovanie vtáctva a čistenie vtáčích kŕmidiel. 

12 
Občianske združenie 
SLNKOTVOR 

Spojme sa pre prírodu 2 500,00 €  

Vo všetkých našich projektoch sa zameriavame na rozvoj našej obce v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, 
environmentálnej výchovy, skrášľovania verejných priestorov s cieľom podporiť turizmus v obci a regióne. Sme kúpeľná 
obec, ktorú ročne navštívi cca 14000 návštevníkov - z celého Slovenska i zahraničia. Sú to kúpeľní hostia, turisti 
prichádzajúci do Chočských vrchov, ako aj návštevníci obce bývajúci na privátoch. Tento obrovský potenciál sme využili 
aj v rámci tohto projektu - pre cieľové skupiny sme v prvej etape projektu zorganizovali zážitkové včelie exkurzie, 
vybudovali drevené mobilné altánky, vytvorili nový náučný panel o čmeliakoch, ktorý doplnil náš existujúci včelí náučný 
chodník, zorganizovali sme 2 divadelné predstavenia v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline počas Včelárskej nedele a 
tiež v Kúpeľoch Lúčky, natočili sme naše náučné včelie divadlo na DVD, ktoré od r. 2020 budeme ponúkať ako didaktickú 
pomôcku pre ZŠ a MŠ, už tretí školský rok máme včelársky krúžok, pomáhame začínajúcim včelárom v rámci 
poradenstva. V druhej etape projektu sme obnovovali infraštruktúru na náučnom chodníku Lúčky - Veľký Choč (dĺžka 8 
km): Obnova náučný panelov a lavičiek. 
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13 Obec Čaka Revitalizácia lokality Badica 1 000,00 €  

Nakoľko sa v prípade Badice jedná o prírodný prameň, ktorého výdatnosť je ovplyvnená množstvom spadnutých 
atmosférických zrážok, realizácia časti projektu týkajúcej sa terénnych úprav, zemných prác a súvisiacich konštrukcií nie 
je zatiaľ realizovateľná v plnej miere. Projektom dotknutá parcela je permanentne zaplavovaná, podmáčaná a táto 
skutočnosť znemožňuje prístup akejkoľvek technike. Na finalizáciu projektu je teda nutné počkať aspoň na čiastočné 
preschnutie pozemku - absenciu zrážkovej činnosti. Obec však v spolupráci s dodávateľom už zrealizovala dodávku 
prístrešku s posedením a súvisiace práce. 

14 Obec Svätý Anton 
Vyčistime si spolu náš 
potok 

640,00 €  

Cieľom projektu bolo vyčistenie potoka Štiavnica od komunálneho odpadu, ktorý sa celé roky v potoku hromadil. Potok 
tečie na území obce v úseku približne 2 km a bol viditeľne plný rôzneho odpadu, ktorý do prírody nepatrí. Okrem 
samotného vyčistenia potoka mal projekt v druhom rade aj podporiť vnímavosť občanov obce k stavu nášho životného 
prostredia a ukázať, že keď sa chce, tak sa dá. Podujatie bolo plánované na sobotu 5. októbra, pre celodenný dážď bolo 
presunuté na ďalšiu sobotu. Bolo propagované prostredníctvom FB a obecnej stránky, plagátmi na území obce aj 
prostredníctvom dedinského rozhlasu a občasníka. Zúčastnilo sa ho celkovo 34 ľudí, vrátane starostu, požiarnikov,  12 
detí, miestneho kňaza, gulášmajstra a ďalších aktívnych občanov obce. Podarilo sa vyčistiť celý úsek potoka, čo trvalo 
asi 4 hodiny, vyzbieralo sa 1,5 tony odpadu všetkého druhu a na záver sme sa spoločne občerstvili gulášom a vyhodnotili 
aj súťaž o najbizarnejší úlovok. Podujatie sa nieslo v radostnom duchu a naplnilo svoje ciele nad očakávania. 

15 Obec Šiatorská Bukovinka 
Vyhliadka na Kamenné 
more 

1 400,00 €  

Projektom sme chceli obmedziť pohyb turistov po kamennom mori a tým prispieť k ochrane tohto unikátu. V kamennom 
mori žije vzácny biotop ktorý stojí na ochranu. Turisti v posledných rokoch začali na kamennom mori stavať kamenných 
mužíčkov. a tým dehonestujú vzhľad kamenného mora. Projekt sme začali prípravou dreveného materiálu. Následne sme 
pokračovali výkopovými prácami na mieste uloženie plošiny. Do pripravených jám sme zabetónovali kotvenie. Po 
vytvrdnutí betónu sme začali so samotnou montážou plošiny a zábradlia. 

16 Obec Šterusy Náučný chodník Orlie skaly 3 000,00 €  

Cieľom nášho projektu s názvom Náučný chodník Orlie skaly je sprístupniť túto prírodnú rezerváciu a predovšetkým ju 
zatraktívniť pre širokú verejnosť návštevníkov našej malebnej obce a tiež nášho regiónu. Tento stanovený cieľ by sme 
radi dosiahli aj osadením štyroch informačných tabúľ, ktoré budú opisovať históriu, zaujímavosti, faunu a flóru tohoto 
miesta. Prvá info tabuľa bude osadená už v samotnom centre obce Šterusy, následne ďalšia popri turistickom chodníku 
vedúcom k Orlím skalám a posledné dve priamo na mieste prírodnej rezervácie. Na ceste k Orlím skalám by sme chceli 
osadiť aj jednoduché drevené lavičky, aby si návštevníci prírodnej rezervácie mohli počas výletu oddýchnuť. 

17 
Ochrana dravcov na 
Slovensku 

Syslovské polia - 
ďakujeme, že sa pozeráte 

3 000,00 €  

V rámci projektu sa realizovala 26. októbra exkurzia s cieľom pozorovať dropy a ostatné druhy vtáčej ríše v území. Napriek 
nepriaznivému počasiu sa exkurzie zúčastnilo približne 60 ľudí, vrátane dvoch zástupcov médií. 
 Na miesto, kde je povolený vstup, sme za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody SR umiestnili dve gabiónové lavičky, 
ktoré môžu zároveň slúžiť aj pre jašterice. Na inštaláciu je tiež pripravená obojstranná, dvojjazyčná informačná tabuľa a 
stojan na bicykle, ktoré budú osadené po zaslaní súhlasu zo strany vlastníka (magistrátu), ktorý sme aj napriek dohode 
doposiaľ nedostali. Okrem toho budú po ochladení na lokalite vysadené stromy (jablone a hrušky), na túto aktivitu máme 
už udelený súhlas. 

18 OZ Naša Revúca Vyčisti Vernár 1 800,00 €  

Projekt obsahuje tri hlavné aktivity, ktoré́ má zmysel realizovať̌ len spoločne: 1) vyzbieranie nelegálnych skládok s 
dobrovoľníkmi 2) inštalácia smetných košov a oddychovej lavice 3) inštalácia aspoň̌ 2 fotopascí sledujúcich sa navzájom 
4) inštalácia 10 ks tabúľ̌ zákaz vyhadzovania smetí pozdĺž̌ celej trasy, inštalácia fotopascí nie je podmienkou vzniku 
projektu, no myslíme si, že je súčasťou jeho dlhodobého udržania a riešenia. Všetky potrebné chýbajúce prvky dodá obec 
v spolupráci s OZ Naša Revúca. Ján Lopušek poskytne nákladné auto a odvoz materiálu, organizáciu ľudí na mieste. 
Obec zabezpečí vybudovanie základov na umiestnenie antivandal smetných košov, sim karty pre fotopasce a ich 
monitoring. 
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19 OZ Občania Sekier - Môťová Komunitná záHRAda LIPKA 2 500,00 €  

Projekt hodnotíme ako úspešný, mnohé očakávania sa naplnili a tie ďalšie ešte veríme že sa časom tiež stanú realitou. 
Podarilo sa nám osloviť k spolupráci SPŠ Drevársku vo Zvolene, ktorej študenti v rámci praxe pripravili dubové dosky na 
použitie na záhony. Tie sme potom  svojpomocne zmontovali, osadili na miesta a naplnili vrstvami podľa predstáv. Deti si 
vysadili jesenný cesnak a jahody do ich detského záhonu. Zmontovali  kompostovisko, ktoré už plníme bioodpadom, aby 
sme mali svoj vlastný kompost do záhrady. V rámci dvoch verejných akcií sa vyrobilo paletové sedenie a deti si ho 
pomaľovali podľa svojej fantázie.  Spojenie detského sveta so svetom dospeláckym. Podarilo sa nám vtiahnuť do 
spolupráce aj blízky Klub dôchodcov.  

20 Pohodovo o.z. Biosféra100 1 500,00 €  

Cieľom projektu bolo navrhnúť a vytvoriť Bisoféru 100- ostrov biodiverzity, ktorý bude na malej ploche- 10x10 m, t.j. 100 
m2, zahŕňať až 7 rôznych základných prírodných typov  spoločenstiev. To sa podarilo- v Ekocentre Pohodovo sme 
zrealizovali premenu priestoru na ostrov biodiverzity a vytvorili návod , ako na to, aj pre iných záujemcov. Projekt potvrdil, 
že je to možné a je to dostupná cesta, ako zvýšiť biodiverzitu a výrazne zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme, v súlade s 
ekológiou prostredia aj človeka. 

21 
Region NEOGRADIENSIS, 
z.p.o. 

Obnovenie značenia na 
cyklotrase Novohradu 

2 900,00 €  

Cieľom predkladaného projektu bolo obnovenie cykloznačenia na cyklotrase Novohradu po červenej a zelenej značke, 
ktoré zahŕňalo obnovu maľovaného cykloznačenia, cyklosmeroviek a obnovu a výmenu panelov informačných náučných 
tabúľ na oboch cyklotrasách. Cieľ sa podarilo naplniť na 100%, aj vďaka zapojeným dobrovoľníkom v rámci jednotlivých 
obcí, ktorými prechádzajú cyklotrasy a ktorých sa projekt týkal. Všetky cykloznačky a informačné tabule už slúžia svojím 
užívateľom. 

22 SAOLA - ochrana prírody Príroda na dosah 1 960,00 €  

Hoci realizovaný projekt patril medzi najmenšie projekty, ktoré SAOLA - ochrana prírody realizovala, za štyri mesiace jeho 
trvania sme spolu s viac ako 250 účastníkmi dokázali vytvoriť nové edukačné prvky v priestore Mestských lesov v 
Bratislave. Pribudli dve krmoviská pre vtáctvo, kde je možné sledovať viac ako 12 vtáčích druhov, zimoviská netopierov 
sme doplnili o edukačné prvky a vytvorili sme i Stopovací chodník s 3D modelmi stôp našich cicavcov. Pri budovaní 
všetkých prvkov sme zväčša používali prírodné materiály, resp. sme využívali už existujúce stavby a prírodné prvky. 

23 
Starohorský banícky cech 
RICHTERGRUND 

Informačný priestorový 
systém oddychovej lokality 
šachty Terézia 

1 800,00 €  

Uskutočnenie zámeru realizácie priestorového informačného systému k šachte Terézia, napriek neskoršiemu dátumu 
realizácie projektu, a osádzaniu ochranných zábradlí k mostíkom a zábradlí okolo šachty v zimnom termíne v okolí  šachty 
Terézia, môžeme považovať za veľmi úspešný. Z  hľadiska cieľov, ktoré boli v projekte plánované došlo k takej  úprave, 
že boli vytvorené možnosti zvýšenia návštevnosti a prezentácie starého banského diela - kde už nebudú návštevníci 
blúdiť po doline. Taktiež práce nadviazali na realizáciu projektu privedenie eklektickej prípojky a vybudovania verejného 
osvetlenia, čo bol mimoriadne náročný projekt na manažment aktivít, prípravu miesta a samotnú realizáciu. Boli osadené 
dopravné značky IS 11 – tzv. hnedé tabule v cestovnom ruchu – informatívne dopravné značenie, osadené prechodové 
mostíky a zábradlia popri ryhách.  

24 SYTEV Kysucký EKO týždeň 1 800,00 €  

Počas týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa mobility sme zorganizovali upratovanie verejných priestranstiev v 
Kysuckom Novom Meste spolu s dobrovoľníkmi sme sa zapojili do kampane World Cleanup Day. Počas Kysuckého EKO 
týždňa sme usporiadali Deň otvorených dverí v našom občianskom združení a pre dobrovoľníkov sme usporiadali filmový 
večer s dokumentom zameraným na dobrovoľníctvo po ktorom bola krátka diskusia o ekológii a dobrovoľníctve Počas 
nášho eko týždňa sme vyhlásili foto súťaž s označením #bezpecneknm, Účastníci súťaže, ktorí nám zaslali foto alebo ho 
zdieľali na sociálnej sieti pod označením #bezpecneknm získali užitočné ceny. Počas tohto týždňa sme tak vykonali 
množstvo dobrovoľníckej práce a tak skrášlili svoje okolie, prispeli sme k šíreniu dobrovoľníctva na Kysuciach ale taktiež 
aj budujeme komunitu ľudí, ktorým nie sú veci verejné ľahostajné 

25 Upracme Slovensko Upracme Slovensko 1 400,00 €  
Projekt Upracme Slovensko vznikol ako reakcia na neustále sa zhoršujúcu situáciu v oblasti životného prostredia. Ako 
iniciatíva sme sa pridali ku ostatným krajinám sveta, ktoré si v rámci Svetového čistiaceho dňa čistia svoje okolie od 
odpadu. Projekt sa realizoval v rámci OZ Upracme Slovensko na celom Slovensku a v meste Martin ako Upracme Martin. 

26 
Základná organizácia 
slovenského zväzu včelárov 
Kysucké Nové Mesto 

Rekonštrukcia komunitnej 
včelnice 

2 500,00 €  

Dobrovoľníci a včelári svojpomocne rekonštruujú komunitná včelnicu v Povine a takto ju zveľaďujú a sprístupňujú 
verejnosti. Týmto projektom chceme zviditeľniť túto včelnicu cez informačné tabule, propagačné materiály akými sú letáky, 
plagáty, odznaky, vizitky a tak ďalej. Na včelnici sa pravidelne organizujú aj besedy pre žiakov a študentov z okresu 
Kysucké Nové Mesto. 

      50 000,00 €    
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Program podpory municipalít – Nafta 

P.č Predkladateľ Názov projektu  Suma  Stručný popis 

1 Bajany 
Pohybom a športom k 
zdravému spôsobu života 

1 000,00 €  
Cieľom projektu bolo vytvoriť upravený priestor na školskom dvore pre rozvoj pohybových aktivít detí MŠ, žiakov ZŠ a 
mládeže priamo v prírode na čerstvom vzduchu.  

2 Bánovce nad Ondavou  
Obnova osvetlenia 
v Materskej škole 

1 000,00 €  
Zámerom tohto projektu bola úspora nákladov na energie inštaláciou nového elektroinštalačného materiálu a svietidiel. 
Cieľom bolo vykonať súbežne s jednou investičnou činnosťou zameranou na energetickú účinnosť  zateplením a výmenou 
okien aj druhú aktivitu orientovanú na výmenu elektrických rozvodov a svietidiel.  

3 Boťany  
Rekonštrukcia a 
modernizácia budovy TJ 

1 500,00 €  
Hlavným cieľom projektu bolo dokončenie rekonštrukcie a modernizácie budovy telovýchovnej jednoty, ktoré bolo 
nevyhnutné pre normálny chod TJ Boťany. V rámci projektu sa podarilo obnoviť elektroinštaláciu a osvetlenie, zabezpečili 
sa smart radiátory, čo zabezpečilo efektívnejšie vykurovanie. 

4 Bučany  Dni obce Bučany 1 500,00 €  

Uvedený projekt bol zrealizovaný v súlade s plánom a bol úspešný. Sobotná zábavná časť pozostávala z koncertov 
skupiny Trepethe, Tomáša Bezdedu s kapelou a skupiny Bystrík a banda. V nedeľu starosta obce odovzdával ocenenia 
pre občanov obce, prebehlo vystúpenie dychovej hudby Bučianka a odohral sa exhibičný futbalový zápas. Víkendový 
program sledovalo okolo 2000 divákov. 

5 Červeník  
54.ročník Slávnosti spevu, 
hudby a tanca Červeník 
2019 

1 500,00 €  

V dňoch 9.-12. 08.2019 sa uskutočnil 54. ročník Slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku. V sobotu sa uskutočnil Beh 
o pohár zdravia predsedu COOP Jednoty Trnava SD, vystúpenie mažoretiek z Novej Dubnice a sprievodný program na 
ART pódiu pri Zvonici. Taktiež prebiehali akcie pre najmenších – tvorivé dielne „Malí remeselníci“. V nedeľu sa uskutočnil 
slávnostný galaprogram slávností, ktorý začal slávnostným krojovaným sprievodom všetkých účinkujúcich a hostí z ART 
pódia pri Zvonici do amfiteátra.   

6 Gajary 

Vybudovanie bežeckého 
oválu a rozbehovej dráhy s 
pieskovým doskočiskom v 
areáli ZŠ Gajary 

15 000,00 €  

Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečiť bezpečné a vyhovujúce športové priestory pre užitočné trávenie voľného 
času. Čiastkovým cieľom je  zatraktívniť priestory školského dvora ako pre deti, tak aj pre rodičov a verejnosť a vytvoriť 
modernejšie podmienky pre zázemie športových aktivít. Obec Gajary vybuduje v areáli Základnej školy Gajary bežecký 
ovál so 4 dráhami v celkovej dĺžke cca 150 bm. Povrch dráhy bude antukový. Súčasťou bežeckého oválu bude rozbehová 
dráha s pieskových doskočiskom.   

7 Horovce 
Horovce - Horovčanom 
spojené s dňom detí 

1 000,00 €  
Obec Horovce usporiadala dňa 27.7.2019 podujatie venované dňu detí ako aj širokej verejnosti. Podujatie bolo obohatené 
veľkou účasťou detí ako aj návštevníkov z iných okolitých obcí. Súčasťou bol aj pestrý kultúrny program spolu so 
športovými podujatiami. 

8 Obec Jakubov 
Vybudovanie oddychovej 
zóny v obci Jakubov 

5 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja a skvalitnenie životného prostredia, vybudovaním 
oddychovej zóny pri futbalovom ihrisku a detskom ihrisku v obci a doplnenie verejnej zelene v danej oblasti.  

9 Kapušianske Kľačany  
Rekonštrukcia budovy 
telovýchovnej jednotky a 
futbalového ihriska 

1 500,00 €  

Plánovaným cieľom bola rekonštrukcia budovy telovýchovnej jednotky a rekonštrukcia futbalového ihriska za účelom 
obnovy futbalového družstva a organizácie rôznych športových podujatí a súťaží, a to nielen futbalových súťaží ale aj 
súťaže DHZ a deň detí. Pomocou realizovanej rekonštrukcie sme dosiahli obnovu budovy telovýchovnej jednotky, ktorá 
bola vo veľmi zlom stave a obec ju nemohla plnohodnotne využívať. Vykonané práce boli dôležité nielen pre vonkajší 
vzhľad budovy, ale hlavne pre vnútorné bezpečnostné opatrenia a základné hygienické potreby. Rekonštrukciou 
futbalového ihriska sa dosiahlo zvýšenie jeho kvality, ako aj pozitívny vplyv na  reprezentáciu futbalového družstva v 
budúcnosti. 

10 
Klub dôchodcov NAFTA Gas 
Malacky 

Aktivity Klubu dôchodcov 
NAFTA Gas Malacky 

2 000,00 €  

Cieľom projektu bolo zabezpečiť voľnočasové aktivity pre dôchodcov Nafta Gas Malacky. Podarili sa zrealizovať 2 
úspešné dni, v rámci ktorých si mohli užiť športové hry v Kostolišti so spoločenským posedením. Ďalej sa zabezpečil 
vstup na termálne kúpalisko v Dunajskej strede, kde absolvovali rehabilitačné procedúry a v neposlednom rade sme ku 
koncu projektu usporiadali členskú schôdzu, ktorá bola spojená s občerstvením a spoločenským programom a tešila sa 
početnej návštevnosti 110 členov. 
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11 Krásnovce 
Kultúrne a športové 
podujatia v obci v roku 
2019 

1 000,00 €  

Jedná sa o každoročnú tradičnú akciu : Letné dedinské slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Je to 
akcia pre všetky generácie občanov. Je zabezpečený kultúrny program, atrakcie pre deti ( kolotoč, skákací hrad, 
maľovanie na tvár, nanuky, cukrová vata, kofola...). Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 
75% občanov našej obce ale aj hostia z okolitých obcí. Večer je zakončený dedinskou veselicou pod holým nebom, na 
ktorej sa zúčastnilo hojný počet občanov. Akcia mala veľmi kladný ohlas u všetkých občanov. 

12 Lastomír 
Oprava priestorov na 
futbalovom ihrisku 

2 500,00 €  
Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom opravy priestorov na futbalovom 
štadióne, ktoré využívajú tak 3 mužstvá futbalových hráčov, ako aj členovia jednoty dôchodcov, zväzu telesne 
postihnutých, ako aj široká verejnosť počas návštev športových podujatí.  

13 Laškovce 
Rekonštrukcia vstupných 
schodov pred Domom 
smútku 

1 000,00 €  Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom opravy vstupných schodov do 
domu smútku, ktoré boli v havarijnom stave.  

14 Malé Leváre 
Projektová dokumentácia - 
rekonštrukcia a prístavba 
Kultúrneho domu 

1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom rekonštrukcie priestorov 
kultúrneho domu v obci, ktorý sa využíva na množstvo kultúrno spoločenských podujatí pre občanov obce a širokú 
verejnosť.  

15 Mesto Gbely 
Vybudovanie infraštruktúry 
k detskému dopravnému 
ihrisku v meste Gbely 

5 000,00 €  

Mesto Gbely vybudovalo na stávajúcej asfaltovej ploche nachádzajúcej sa v areáli Materskej školy detské dopravné 
ihrisko, ktoré ponúka výučbu dopravnej výchovy pre deti z mesta Gbely a okolitých obcí. Používaním DDI vystala potreba 
dobudovania infraštruktúry k tomuto ihrisku, ktorá by slúžila deťom a pedagógom v prípade nepriaznivého počasia, či 
horúčav. Preto sme sa rozhodli vybudovať pri DDI prístrešok, ktorý zároveň slúži v teplejších mesiacoch aj na samotnú 
výučbu priamo v blízkosti ihriska. 

16 Mesto Michalovce 
Vybudovanie detského 
ihriska na Ulici Štefánikovej 
- sídlisko JUH 

5 000,00 €  

Cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch. Nové detské ihrisko má rôzne 
herné prvky pre deti, pre dospelých boli dobudované posilňovacie stroje. Touto inštaláciou tak vznikli lepšie možnosti 
zmysluplného trávenia voľného času pre deti aj dospelých, zároveň poslúži ako oddychová zóna, ktorá podporí komunitný 
rozvoj v priestoroch sídliskových plôch.  

17 Moravany Navštívme park "Zuzana" 1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja zabezpečením inštalácie lavičiek a iných prvkov v 
obecnom parku "Zuzana". Park je v centre obce a využíva ho veľké množstvo obyvateľov, nakoľko sa nachádza pri 
multifunkčnom ihrisku, futbalovom ihrisku, materskej škole a obecnom úrade.  

18 Bečkovi chlapci  STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ 1 000,00 €  
Zámerom podujatia bolo uchovať, prezentovať a podporovať rozvoj regionálnych tradícií, a to súborov a kapiel Záhoria, 
záhoráckej gastronómie, záhoráckeho nárečia a kultúrnych tradícií Záhoria, pričom tak šlo o propagáciu a priblíženie 
rozsiahleho kultúrneho dedičstva Záhoria širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.   

19 
Občianske združenie 
ŠTVRTČAN 

Kultúra nás spája 3 000,00 €  

Projekt FESTIVAL MRAVENEC 2019 - 11. ročník bol tradične zameraný na prehliadku detských folklórnych súborov z 
rôznych regiónov Slovenska . Cieľom celého projektu bola podpora ľudových tradícií prostredníctvom tanca a ukázať 
krásu ľudových krojov . Spoznávanie dedičstva našich predkov vo forme tanca, piesní, krojov , ako aj k ľudovým zvykom 
a tradíciám. V neposlednom rade i o prezentáciu folklórneho umenia občanov nielen z našej obce, ale i širokého okolia. 
Ďalším projektom , ktorý bol a je realizovaný je každoročný  lampiónový sprievod spojený s tradíciou príchodu Martina na 
bielom koni. Tak ako v minulosti , snažíme sa príbehom , autentickým príchodom Martina na bielom koni v podaní 
biblického príbehu  priblížiť aj  prostredníctvom úryvkov a podporných detských atrakcií. 

20 Obec Láb Lábsky majáles 4 000,00 €  

Tretí ročník úspešného jednodňového festivalu Lábsky majáles sa uskutočnil 27. apríla 2019 na futbalovom ihrisku v 
Lábe. Už od 13:00 hod. sa v týchto priestoroch konali rôzne súťaže, športové hry spojené so vzdelávacími aktivitami pre 
deti a mládež, futbalový zápas osobností. Pre detičky boli dokonca aj kolotoče. Hlavný hudobný program začal o 16:00 
hod. vystúpeniami slovenských hudobných skupín Roger Out, ZOČI VOČI, INEKAFE, DESMOD, POLEMIC a Rammstein 
Revival. Napriek premenlivému počasiu sa festivalu zúčastnil vysoký počet návštevníkov z obce, z blízkeho i 
vzdialenejšieho okolia. Dokonca sme zaznamenali aj fanúšikov z Čiech.  
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21 Obec Plavecký Štvrtok  
Odstránenie havarijného 
stavu strechy na zasadacej 
a školiacej budove DHZO 

5 400,00 €  

Cieľom projektu bolo zabezpečenie rekonštrukcie strechy v havarijnom stave na budove DHZO. Zabezpečiť bezpečnosť  
občanov Plaveckého Štvrtka ako aj členov DHZO, ktorí priestory užívajú na svoje aktivity, školenia, schôdze a kultúrne 
udalosti týkajúce sa výročí DHZO a jej členov. Keďže je krov neúmerne preťažený nevhodnou krytinou, dochádza ku jeho 
klesaniu v hrebeni , deformácii a následne ku praskaniu stien. Hrozí jeho zrútenie hlavne v období zimy a sneženia kedy 
sa váha strechy zvyšuje. 

22 Obec Unín 
Parková úprava na IBV 
Záhumenice pri kostole 

1 000,00 €  
Cieľom projektu bolo v rámci novovybudovanej individuálnej bytovej výstavbe zabezpečiť patričné životné prostredie pre 
obyvateľov prostredníctvom výsadby drevín, ktoré by zároveň slúžili aj na zníženie prašnosti a veternosti v oblasti. 

23 OŠK Plavecký Štvrtok o.z. Športom k rozvoju zdravia 8 000,00 €  

Na základe realizácie tohto projektu sa darí v obci Plavecký Štvrtok zachovávať organizovaný šport vo forme občianskeho 
združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel mal v súťažiach prihlásené družstvo seniorov, prípravky a 
predprípravky, t.j. kategórie U11 a U8. Okrem toho sa podarilo udržať dlhoročnú tradíciu lesného behu „Mravenčárska 
míla“, ktorej už 33. ročník sa konal 18.5.2019 s 278 zúčastnenými pretekármi, pričom  Plavecký Štvrtok reprezentovalo 
38 pretekárov. Za pomoci projektu sa podarilo zorganizovať 16.6.2019 aj obecný športovo-spoločenský „Deň otcov“, kde 
sa okrem iného konal nábor nových futbalistov do družstva predprípravky, odohral sa priateľský zápas prípravky a 
minifutbalový turnaj družstiev hasičov, starých pánov a výberu farského úradu. 

24 Palín Podpora obce Palín 1 000,00 €  

V Mesiaci jún – 29.06.2019,  obec zorganizovala pre občanov všetkých vekových kategórií súťažno zábavné popoludnie. 
Pre deti boli pripravené súťažno-zábavné stanovištia, policajné ukážky a psovodi v akcii. Pre nás starších zase vystúpenie  
hudobných skupín Hurikán a JOEL a po nich sa nám predstavila folklórna skupina Ondavčanka s ľudovou rozprávačkou. 
Každý občan si medzitým mohol pochutiť na kotlíkovom guľáši, ktorý pre nich pripravila obec. Pozvanie na túto akciu sa 
konalo vyhlasovaním v rozhlase, zverejnením na našej webovej stránke obce a osobne každý dostal pozvánku do 
poštovej schránky. 

25 Pavlovce nad Uhom 
XXIII. Ročník Dní Pavloviec 
nad Uhom 

1 500,00 €  

V dňoch 17. a 18. augusta 2019 si naša obec pripomenula 692. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Pavlovce nad 
Uhom, pomenované ako Dni Pavloviec nad Uhom. V tomto roku to bol XXIII. Ročník. Program osláv bol bohatý, v sobotu 
17.8.2019 začal o 13,00 hod. súťažou vo varení guľášu, medzitým prebiehala Miss zelenina, kde občania našej obce 
doniesli svoje výnimočne vypestované úrody z domácich záhradiek. Po skončení súťaže vystúpili pavlovské spevácke 
folklórne skupiny Pavlovčane, Škucirka, Sokoli a Trio kalina. Nakoniec zožala úspech rómska detská tanečná skupina 
Romano Jilo. Večer bola zábava – diskotéka, hrala hudobná skupina Flegment. V nedeľu 18.8.2019 o 11,00 hod. bola 
slávnostná svätá omša vo farskom kostole a o 15,00 začal kultúrny program, kde vystúpili pozvané spevácke, hudobno-
zábavné a  folklórne skupiny – FS Železiar, Rómka – detský súbor z Detvy, Traky z Čane a Kapela Sendrejovci. Stretlo 
sa veľa občanov a ich rodinných príslušníkov a to nielen pavlovčanov, ale aj rodákov, ktorí odišli z našej obce, hostí z 
okolitých obcí a Slovenska. Projekt splnil svoj účel, občania sa kultúrne vyžili, porozprávali a príjemne strávili víkend. 

26 Pozdišovce 
Deň obce a 
29.roč.folklórnych slávností 

1 500,00 €  

Cieľom bolo podporiť rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, podporou kultúrno-spoločenského podujatia pre občanov a 
verejnosť - Deň obce a 29. ročník folklórnych slávností. Tak ako po minulé roky kultúrno spoločenská akcia bola rozdelená 
do dvoch dní. Prvý deň bol venovaný mladšej generácií a druhý deň folklóru. V sobotu vrcholom večera bol koncert 
košickej kapely Peter Bíč Project. Počas nedele vystúpili na pódiu folklórne skupiny Bracovski chlopi z Bracoviec, folkl. 
skupina Močaranka z neďalekých Močarian, folkl. súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou a domáce folkl. skupiny 
Harčarik, Harčare a Harčarki. Obidva dni mali vysokú návštevnosť nielen obyvateľov obce ale podujatia navštívili občania 
aj z neďalekého okolia. 

27 Ptrukša 
XVII. ročník národnostného 
festivalu 

2 500,00 €  

Cieľom bola 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. Festival sa konal dňa 14.07.2019 v centre obce na  prírodnom amfiteátri. Na uvedenom podujatí sa zúčastnili  
umelci prezentujúci jednotlivé národnostné menšiny. Okrem profesionálnych umelcov žila s možnosťou prezentovať sa 
aj miestna spevácka skupina SIRÉN, ktorá vystúpila pred publikom s hŕstkou ľudových piesní z regiónu Použia 
prezentujúc zvyky nášho regiónu. Návštevníci  mali možnosť oboznámiť sa s prvkami folklóru resp. kultúry viacerých 
národností. Pre deti boli lákadlom atrakcie ako kolotoče, nafukovacie šmýkačky a hrad. 

28 Radoslav Ponca Kompenzačné pomôcky 2 300,00 €  
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre 10 ročného chlapca s diagnózou Morbus Perthes - rozpad bedrového kĺbu, 
kompenzačnú pomôcku, ktorá mu pomáha pri vzdialenejších presunoch.  
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29 Rakovec n/Ondavou 
Ozvučenie kultúrneho 
domu 

1 000,00 €  

Cieľom projektu bolo zakúpiť a nainštalovať kvalitné ozvučenie do kultúrneho domu, nakoľko doterajšie ozvučenie už 
nespĺňalo svoj účel. V kultúrnom dome organizujeme v priebehu roka minimálne 10 akcií konaných obcou, Základnou 
školou s materskou školou, obecnými organizáciami a inými subjektami, ktoré je potrebné kvalitne ozvučiť. Hlavne pri 
školských akciách, kedy deti a učitelia vynaložia nemalé úsilie na prípravu programu je nutnosťou, aby bol výsledný efekt 
ich vystúpenia čo najlepší. Veľkosť sály si vyžaduje aj primerané ozvučenie, čo je pre obec dosť náročné. Každý kultúrny 
dom, respektíve sála je špecifický priestor, ktorý vyžaduje špecifické, premyslené ozvučenie. Ozvučenie bolo 
konštruované s dôrazom na to, aby výsledný efekt bol hlavne kvalitný a aby sa tak umocnil zážitok divákov z každého 
vystúpenia. 

30 Ruská  
V. Dobófest - medzinárodný 
festival 

1 000,00 €  

Tohtoročný festival už V. Dobófest môžeme nazvať ako tradičný, ktorý priláka návštevníkov z okolitých dedín a širokého 
okolia. Piatkový deň sa niesol v duchu dobových tradícií v dobových kostýmoch, boli zapojenia do zážitkových programov 
ako aj príprava bojových táborov a vyskúšanie bojových zbraní. Večer sa zapálila vatra. Pamätný deň a kultúrny festival 
sa začal 6. júla o 13.00 hod. Ako prvé sa uskutočnilo kladenie vencov v miestnom kostole pri hrobke rodáka Istvána 
Dobóa neskôr sa hostia presunuli na miestne futbalové ihrisko, kde začal kultúrny program. Po slávnostnom otvorení a 
privítaní hostí nasledovali vystúpenia družobných a priateľských obcí, speváckych skupín. Celý festival sa nesie v duchu 
všetkých žánrov od piesní až po rockovú hudbu. Tento festival sa stal medzinárodným nakoľko sa zúčastňujú hostia z 
Maďarska zo Slovenska ako aj z Ukrajiny. Obec má spolu 7 družobných a priateľských obcí. Sme radi, že aj v tomto roku 
s Vašou podporou sme mali možnosť uskutočniť tento medzinárodný festival V. Dobófest. 

31 Senné Detské ihrisko v obci Senné 2 000,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v obci Senné, ktoré by bolo prístupné pre všetky deti. 
Realizáciou projektu sa vytvoril vhodný a bezpečný priestor na spoločné stretávanie sa a zdravý pohyb na čerstvom 
vzduchu. Podporil sa komunitný rozvoj v obci, zvýšil sa záujem detí o vzájomné stretávanie sa a v neposlednom rade 
došlo ku skrášleniu priestranstva a k zvýšeniu účelu jeho využitia. Obec Senné bude pravidelne kontrolovať a starať sa o 
novovybudované ihrisko, ktoré bude prínosom aj pre budúcu generáciu. 

32 Šamudovce 

Zariadenie miestnosti 
zrekonštruovaného 
kultúrneho domu 
Šamudovce 

1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora rozvoja kultúrnych a komunitných aktivít v obci prostredníctvom vybavenia kultúrneho domu 
v obci, ktorý slúži na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia pre obyvateľov.  

33 Špačince Deň pre všetkých 1 500,00 €  
Projekt mal za cieľ podporiť komunitný a regionálny rozvoj a kultúrnu hodnotu obce organizáciou "Dňa pre všetkých". 
Súčasťou podujatia boli športové aktivity, vystúpenia folklórnych skupín a umelcov či realizácia detských divadiel.  

34 Trakovice  
Inštalácia outdoorových 
posilňovacích strojov v 
areáli TJ Trakovice 

1 500,00 €  
Cieľom projektu bolo zakúpenie a inštalácia vonkajších posilňovacích strojov v priestoroch TJ obce. V súčasnej dobe je 
vyťaženosť posilňovne veľmi veľká, preto sa obec rozhodla zabezpečiť možnosť dostatočnú kapacitu športového 
vybavenia pre širokú verejnosť.  

35 Trebišov Detské ihrisko pri Tokaji 2 000,00 €  
V rámci projektu sa podarilo vybudovať nové detské ihrisko na sídlisku na ulici Škultétyho, ktoré požadovali obyvatelia 
dotknutej oblasti. Príspevok bol použitý na zabezpečenie nákupu, dopravy a montáže prvkov detského ihriska, ktoré bude 
slúžiť širokej verejnosti. 

36 Trhovište Vláčik 1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora komunitného rozvoja a vzdelávania obstaraním detského vláčika v obci, ako podporný 
prvok pri metodickej výučbe detí predškolského veku a ako doplnok detského ihriska. 

37 Tušice 
Rekonštrukcia umyvárne a 
sociálnych zariadení na 
Štadióne Jozefa Gazdu, st. 

1 000,00 €  

Obec za pomoci finančných prostriedkov z dotácie a dofinancovaním z vlastných finančných zdrojov zrekonštruovala 
umyváreň a sociálne zariadenia v šatni hostí. Predmetom plánovanej rekonštrukcie bola kompletná výmena vnútornej 
kanalizačnej siete, vodovodnej siete, elektrickej siete, výmena sanitárnej techniky, obkladov, stropov, podláh a stien. 
Takto zrealizovanou rekonštrukciou bol zabezpečený lepší estetický vzhľad umyvárnene a sociálnych zariadení a v 
neposlednom rade išlo najmä o zabezpečenie zlepšenia hydroizolačných vlastností podláh a stien. 
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38 Veľké Kapušany 
Rekonštrukcia tenisových 
kurtov pri ZŠ POH v meste 
Veľké Kapušany 

1 500,00 €  

Hlavným cieľom projektu bol modernizácia vonkajších tenisových kurtov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality športových 
aktivít. Rekonštrukcia prebehla od mája do júna. Na začiatok projektu sme podľa internetových ponúk vyberali najlepšiu 
cenovú ponuku a objednali sme tovar potrebné na realizáciu projektu. V júni prebehla úprava antukového povrchu, 
inštalácia tenisových sietí a pracovníci umiestnili nové čiary. V júli prebehla vyhodnotenie projektu. Pri rekonštrukcii oboch 
tenisových kurtov mesto pomocou dobrovoľníkom a správcom tenisového ihriska opravilo antukové povrchy s 
odstránením časti starej antuky. Vymenili staré, poškodené tenisové siete a opotrebované tenisové čiary. Obnovené 
tenisové kurty vytvárajú dobré podmienky rovnako pre súťaže a tréningy členov tenisového klubu ako pre športové 
činnosti žiakov. 

39 Obec Veľké Kostoľany  
Prístavba garáže k 
hasičskej zbrojnici Veľké 
Kostoľany 

1 500,00 €  
Cieľom projektu bola podpora ochrany zdravia obnovou hasičskej zbrojnice - komplexné skvalitnenie ochrany obyvateľov 
obce pred požiarmi a zabezpečenie priestorov pre uskladnenie hasičskej techniky. 

40 Veľké Leváre 

Vybudovanie šikmej 
schodiskovej plošiny pre 
imobilných na Zdravotnom 
stredisku 

1 000,00 €  

Zdravotné stredisko vo Veľkých Levároch je dvojpodlažná budova bez výťahu. Imobilný občania tak nemali zabezpečený 
prístup k ambulancii stomatológa a ostatným službám umiestnených na 2. nadzemnom podlaží. Obec Veľké Leváre v 
máji inštalovala šikmú schodiskovú plošinu a tak sa priestor stal dostupný pre všetkých občanov. Nakoľko v obci žije 
viacero občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc invalidného vozíka, obec sa rozhodla investovať finančné zdroje do 
schodiskovej plošiny.  

41 Vysoká nad Uhom 
Rekonštrukcia priestorov 
základnej školy 

1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie okien na časti budovy základnej školy, ktoré 
boli v havarijnom stave.  

42 Vysoká pri Morave 
Rekonštrukcia kultúrneho 
domu vo Vysokej pri 
Morave 

3 000,00 €  
Projekt sa zameral na podporu komunitného a kultúrneho rozvoja obce prostredníctvom rekonštrukcie a obnovy 
vybavenia kultúrneho domu, ktorý sa využíva na rôzne spoločenské aktivity obce, školy, ale aj pre súkromné podujatia 
obyvateľov.  

43 Záhorská Ves Revitalizácia komunikácií 4 000,00 €  
V rámci regionálneho rozvoja bolo cieľom projektu zlepšiť bezpečnosť chodcov a vodičov v obci, zároveň podporiť 
cestovných ruch prostredníctvom opravy havarijného stavu niektorých častí komunikácií obce v jej kľúčových častiach.  

44 Závod 
Dokončenie posilňovne v 
obci Závod 

3 000,00 €  

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde by mohli deti, mládež a ostatní občania našej obce, rozvíjať športové a 
pohybové schopnosti, miesto kde by v motivujúcom prostredí trávili aktívne a zmysluplne voľný čas. V súčasnej dobe 
majú deti , mládež a ostatná cvičiaca verejnosť v letných mesiacoch možnosť športovať na multifunkčnom ihrisku, bez 
možnosti využitia sociálnych zariadení a spŕch. Dokončením posilňovne majú možnosť športu v krytých priestoroch a teda 
možnosť športovať aj v zimných mesiacoch a aj v prípade nepriaznivého počasia. 

45 Zemplínska Široká Prekrytie kultúrneho domu 1 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt výmenou strešnej krytiny na kultúrnom dome, ktorý 
slúži na organizovanie športových a kultúrnych akcií počas roku v obci. Strecha sa nachádzala v havarijnom stave, čo 
spôsobovalo aj zatekanie stien kultúrneho domu.  

46 Obec Suchohrad 
Zveľadenie Materskej školy 
Suchohrad 

3 000,00 €  
Cieľom projektu bola podpora vzdelávania detí materskej školy prostredníctvom rekonštrukcie, vymaľovanie a zveľadenia 
priestorov škôlky. 

      109 700,00 €    
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Program podpory municipalít - SPP Distribúcia 
P.č Predkladateľ Názov projektu  Suma  Stručný popis 

1 Obec Mikušovce 
Ochrana verejných 
priestranstiev v obci 
Mikušovce 

5 000,00 €  

Realizáciou projektu prispejeme ku komplexnému rozvoju obce, ktorý bude naplnený po realizácii všetkých plánovaných 
aktivít. Na území obce Mikušovce narastá počet protiprávnych konaní, smerujúcich proti občanom, objektom, 
verejnoprospešným zariadeniam, ako aj objektom obce. Cieľom je obmedziť nárast protiprávneho konania, eliminovať 
vznik škôd vybudovaním tzv. kamerového bezpečnostného systému sa zabezpečí pokrytie verejných priestranstiev v obci 
na najexponovanejších a najfrekventovanejších verejných priestoroch, ak aj odľahlých miest stacionárnymi kamerami, 
ktoré napomôžu    zvyšovať bezpečnosť občanov, chrániť ich majetok, ako aj majetok obce a iných subjektov v obci, 
eliminovať protispoločenskú činnosť, predchádzať jej vzniku a napomáhať odhaľovaniu páchateľov. 

2 Obec Vysoká pri Morave 
Konvektomat B611i, 
vrátane gastronádob, 
podstavca aj zmäkčovača 

5 000,00 €  

Kultúrny dom bol spustený do prevádzky v roku 1973. Z tohto času pochádza aj vybavenie kuchyne. Niektoré 
gastronomické prvky boli počas posledných rokov za príspevku od sponzorov a z časti rozpočtu obce inovované – 
nákupom nových modernejších, s nižšou úsporou energií. V poslednom čase sa u nás v kultúrnom dome rozrastá počet 
svadieb, rodinných osláv a kultúrnych akcií a vybavenie kuchyne na to kapacitne nestačí. Zakúpením konvektomatu s 
príslušenstvom by umožnilo spracovanie a ohrev väčšieho množstva jedla naraz. Na kultúrnych akciách poriadaných 
obcou sa zúčastňujú i zástupcovia našich partnerských obcí – Marcheggu v Rakúsku, Szombathely v Maďarsku a 
Vedrovíc v Českej republike. Zároveň sme zrekonštruovali i javisko – z príspevku Nadácie EPH oponu, z Nadácie SPP 
scénické osvetlenie, z príspevku Ministerstva financií kompletné ozvučenie. 

3 Mesto Nové Zámky 
Revitalizácia  atletickej 
dráhy na ZŠ G. Czuczora  

10 000,00 €  

V rámci realizácie projektu bol kompletne obnovený povrch atletickej dráhy – v prvom kroku bola odstránená narušená 
vrstva škvary v hrúbke 90 mm a následne bol položený nový  umelý povrch – TARTAN striekaný priepustný pre bežecké 
dráhy vrátane rozbežiska pre skok do diaľky. Dominanta školského dvora, ktorej základy boli položené ešte pred 
štyridsiatimi rokmi tak získala novú tvár.  čakávame, že obnovenie atletickej dráhy bude mať pozitívnu odozvu nielen u 
žiakov a rodičov školy, ale za účelom dosiahnuť maximálne využitie športového areálu mesto plánuje jeho prístupnosť 
poskytnúť širšiemu okruhu obyvateľov pri rôznych druhoch športu, deťom a mládeži zapojených v športových záujmových 
kluboch. Vzhľadom na lokalitu školy nachádzajúcej sa v úplnom centre, je to jedna z mála možností na športové vyžitie 
obyvateľov. Dielo bolo ukončené  v súlade so zmluvnými podmienkami so zhotoviteľom a odovzdané odberateľovi dňa 
23.8.2019 pred začiatkom školského roka 2019/2020. 

4 Mesto Hlohovec 
Zámok Hlohovec – obnova 
chodby na 2. nadzemnom 
podlaží  

10 000,00 €  

Cieľom projektu bolo zabezpečenie financovania komplexnej obnovy časti chodby  (v okolí schodísk a výťahu) 
nachádzajúcej sa na 2. nadzemnom podlaží národnej kultúrnej pamiatky. Obnova smeruje k prinavráteniu pôvodného 
riešenia chodby – reštaurátorské a umeleckoremeselné práce. Finančná podpora bola použitá na: obnova časti chodby 
na 2. nadzemnom podlaží Zámku, ktorou prechádzajú návštevníci na 3. nadzemné podlažie. Cieľom mesta bolo obnoviť 
a zachovať slohové omietkové a náterové vrstvy na stenách a stropoch, tie sú prezentované v monochrómnom prevedení. 
Hodnotné nálezy výtvarnej výzdoby sú prezentované formou analytickej prezentácie. 

5 Mesto Malacky 
Výmena umelého trávnika 
multifunkčného ihriska ZŠ 
Štúrova 

10 000,00 €  

Realizáciou projektu prišlo k výmene umelého povrchu - trávnika na multifunkčnom ihrisku na základnej škole Štúrova v 
Malackách. Dôvodom rekonštrukcie bolo, že povrchová vrstva umelého trávnika bola  v nevyhovujúcom technickom stave. 
Zastavaná plocha sa oproti pôvodnej nezmenila. Ihrisko je ohraničené mantinelmi a vymenila sa povrchová vrstva z 
umelej trávy, doplnila a vyspravila  sa vrchná podkladová vrstva. Multifunkčné ihrisko opätovne slúži žiakom základnej 
školy, ako aj širokej verejnosti, nakoľko je verejne prístupné v rámci otvorených školských dvorov bezodplatne aj po 
pracovnej dobe a cez víkendy.  

6 Mesto Stupava 
Rozšírenie exteriérového 
vybavenia v školských 
zariadeniach 

10 000,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie exteriérového vybavenia v areáli Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave a 
taktiež v areáli Materskej školy Marcheggská, ktorý bol dosiahnutý prostredníctvom dvoch aktivít: 1. doplnenie hracích 
prvkov v areáli materskej školy Marcheggská. Nové hracie prvky prispeli k zveľadeniu detského ihriska. Vznikol priestor, 
ktorý v deťoch podnieti ich prirodzenú zvedavosť a chuť objavovať, kde si deti môžu skúsiť hranice vlastnej odvahy a 
zvážiť svoje schopnosti. 2. zakúpenie stojanov na bicykle s prístreškom do areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v 
Stupave. Prostredníctvom cyklostojanov s prístreškom bolo vytvorené podnetnejšie prostredie najmä pre voľnočasové 
aktivity. Zároveň dochádza k podpore prirodzenej mobility detí, zdravému pohybu spojenému s dochádzaním do školy a 
na poobedňajšie aktivity. 
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7 Mesto Nitra 
Obnova ihriska ZŠ 
Topoľová 

10 000,00 €  

V meste Nitra, v katastrálnom území Chrenová na parcele č. 899/1 sa zrekonštruovala nevyužívaná plocha školského 
ihriska. Hlavným cieľom projektu bola obnova tohto ihriska pri ZŠ Topoľová. Ihrisko bude slúžiť obyvateľom sídliska pre 
nasledovné športy: volejbal, tenis, hádzaná, nohejbal a malý futbal. Realizácia obnovy pozostávala z prípravy, úpravy a 
čistenia plochy podkladových vrstiev, vyhotovenia nového povrchu, vyznačenia hracích čiar a osadenia mantinelového 
systému a siete. Projekt prispeje k aktívnemu využívaniu voľného času a podpore zdravého životného štýlu. 

      60 000,00 €    
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V mojom okolí 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Budimírska banda o.z. Kultúrne leto v Budimíre 1 200,00 €  

Počas leta 2019 sa Budimírska banda o.z. venovala kultúrnym komunitným podujatiam a rozvoju dramatických zručností 
detí aj dospelých. Rodičia zapojení do novovzniknutého Budimírskeho ochotníckeho divadla BODka nacvičili a predstavili 
rozprávkovú divadelnú hru O troch prasiatkach, vlku a líške. Hra mala premiéru počas júlového VIFIfestu – vidieckeho 
filmového festivalu a v októbri sme na predstavenie pozvali deti z materskej a základnej školy v Budimíre. Na prelome 
júla a augusta sme zorganizovali dva týždne denného detského tábora, ktorý bol zameraný na rozvíjanie dramatických a 
prezentačných zručností detí. Na záver každého turnusu pripravili deti pre rodičov krátke predstavenie – prvý týždeň to 
bola hra O dvanástich mesiačikoch a druhý týždeň Išlo vajce na vandrovku. 

2 CDKL5 Slovakia 
„Hudba a voda nás nielen 
teší, ale aj lieči“ 

1 000,00 €  

Projektom pod názvom „Hudba a voda nás teší a láka“ sme umožnili deťom s viacnásobným postihnutím možnosť trávenia 
voľného času zábavnou formou prostredníctvom muzikoterapie a plávania. Deti si užili voľné chvíle bez rodičov, ktorí si 
zažili malý zázrak inklúzie ich dieťaťa, pretože súčasťou voľnočasových aktivít okrem odborníkov boli aj dobrovoľníci, 
ktorí sa im s láskou venovali. Vďaka plávaniu pod vedením odborníkov sa súčasne touto aktivitou u detí spontánne 
podporovala motorická samostatnosť a muzikoterapiou komunikatívnosť. Deti vďaka hudbe krásne odkomunikovali svoje 
pocity – svoju radosť, hnev, smútok a podobne. Projektom sme cez zážitkovú motiváciu dosiahli rozvoj a pokrok v 
mnohých ďalších oblastiach, z čoho veríme, že budú profitovať deti a ich najbližšia rodina a okolie do budúcna. 

3 
Centrum pre deti a rodiny v 
Dedine Mládeže 

Pohyb! 1 400,00 €  

Náš projekt má svojím zameraním podnecovať deti k pohybu a zlepšeniu zdravia pomocou využitia športových pomôcok 
do telocvične, ako aj na  von, motivovať k športovým činnostiam, primeraným obmedzeniam našich detí. Druhým cieľom 
je využívanie týchto pomôcok, bezpečných pre deti, na tvorivú hru, súťaživé hry a zmysluplné stretávanie sa pri spoločnej 
hre zdravých a postihnutých detí. Hra je najprirodzenejšia činnosť, nie však pre mentálne postihnutých, ktorých to treba 
učiť. Stavebnice napomáhajú rozvoju fantázie, podnecujú k hľadaniu ďalšieho využitia. Spájajú deti s postihnutím so 
zdravou komunitou aj v rámci nášho Centra pre deti a rodiny (CDR). Všetko sa nám podarilo zrealizovať podľa plánu, 
materiál bol zabezpečený, doplnený o Luk a šípy, s ktorými sa deti veľmi dobre zahrali v tábore a túžili mať také doma. 
Vyvrcholením boli 'Návraty', kedy sme využili všetky novonadobudnuté pomôcky na súťažné hry a občerstvenie na 
pohostenie detí a bývalých klientov nášho DeD. 

4 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Lakšárska Nová Ves 

Zabezpečenie tréningových 
pomôcok pre detský 
hasičský krúžok 

1 050,00 €  

Cieľom dotácie z Vášho grantu bolo zabezpečiť potrebné pomôcky pre výchovnú a tréningovú činnosť detí v detskom 
hasičskom krúžku vo veku od 4 do 15 rokov, ktorý vedieme pri miestnej základnej škole. Krúžok mladých hasičov sa 
zaraďuje ako činnosť Dobrovoľných hasičských zborov, ktorá je v pláne DHZ, ako cieľ rozvoja mládeže a smerovania k 
protipožiarnej a preventívnej činnosti. Na hodinách krúžku žiakom približujeme prácu hasičov v rámci teoretickej a 
praktickej časti. Po teoretickej stránke sa venujeme histórii hasičstva, približujeme a vysvetľujeme si, ako predchádzať 
požiaru, aké kroky robíme pri hasení požiaru ak už vznikol, ako môžeme pomôcť ľuďom pri rôznych kritických situáciách. 
V praktickej činnosti sa venujeme príprave a zároveň sa zúčastňujeme na súťažiach, ktoré sa skladajú z rôznych častí: 
napájanie hadíc, prekonávanie rôznych prekážok, práca s džberovými striekačkami a prúdom vody s cieľom trafiť terč, 
viazanie uzlov a mnoho iného. Pri činnosti krúžku sa priamo podieľa pán Marián Drinka, zamestnanec Nafta a.s. člen 
našej dobrovoľnej organizácie ako jeden z trénerov detí. Cieľom bolo zatraktívniť a zefektívniť činnosť v detskom krúžku 
a takisto naše deti jednotne ustrojiť, čo je pre ne motiváciou pre lepšie výsledky na súťažiach a tým v nich vzbudiť záujem 
o dobrovoľníctvo v dospelom veku.  
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5 eMODRA team, o.z 

VÍKENDOVÝ ATELIÉR 
LIENKA V MODRE - 
mimoškolská vzdelávacia a 
výchovná činnosť 

1 400,00 €  

Projekt bol zrealizovaný intenzívne a celkom dynamicky najmä v letných mesiacoch, vzhľadom na časové možnosti 
hlavných dobrovoľníkov a aktérov.  Plánovaná realizácia bola v skutočnej praxi trocha skomplikovaná malými aj väčšími 
prekážkami, ale pre aktivistov to bola vždy nová výzva, a zároveň skúška. Išlo nám o cieľ zrealizovať všetky aktivity. 
Hlavná aktivita rozprávkový domček bol malým príbehom všetkých zúčastnených na projekte. Veď samotná stavba 
domčeka s názvom TOM bola neuveriteľne obohatená o stretávania sa velkáčov i malkáčov s novými zážitkami, novými 
gastro ochutnávkami, s novými hrami, vždy s obmenami nových dobrovoľníkov. Do projektu stavby sa zapojili všetci 
obyvatelia RD/BD a ich priatelia. Každý brigádnicky deň bol naplnený prácou na domčeku, na jeho  skrášľovaní, 
zdokonaľovaní. Pri práci sme prišli na mnohé záľudnosti, montovanej mobilnej drevenej stavby. Na stavbu dozeral hlavný 
stavebný dozor v podobe kreatívnej dizajnérky, perfekcionistky, jej brata, kamarátov a dobrovoľníkov OZ. Každý pracoval 
na svojej úlohe, práce boli zorganizované v rámci časových možnosti všetkých, lebo išlo o spoločný komunitný 
verejnoprospešný projekt. Víkendový čas a voľné dni sme strávili s deťmi, absolvovali sme rôzne voľnočasové aktivity v 
interiéri aj v exteriéri, chodili sme na workoutové ihriska, bikeparky, kúpaliská, hrali spoločenské hry, cestovali, spoznávali 
krajinu a robili všetky tie ateliérové činnosti.  

6 
Katolícka základná škola sv. 
Jána Nepomuckého 

Bezpečne a zodpovedne 1 000,00 €  

Prostredníctvom projektu sa žiakom Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave podarilo zakúpiť 
prenosné dopravné ihrisko s prenosnými dopravnými značkami. Po zabezpečení materiálneho vybavenia sa uskutočnili 
vyučovacie hodiny dopravnej výchovy priamo v areáli školy, to znamená, že žiaci sa nemuseli presúvať na miestne 
dopravné ihrisko, ktoré sa nachádza v inej časti mesta. Žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili prednášky o cestnej 
premávke a následne si osobne vyskúšali pohybovanie sa po dopravnom ihrisku. Pri tejto činnosti niektorí zosobňovali 
autá, vlak či chodcov. Každý si reálne vyskúšal ako správne reagovať v prípade prechodu vlaku cez koľajisko, spoznal 
význam konkrétnych dopravných značiek a taktiež sa oboznámil s poskytnutím rýchlej zdravotnej pomoci. Vďaka projektu 
sa žiaci začali reálne učiť o pravidlách v cestnej doprave. 

7 Kokorunka, o.z. Spolu za plotom 1 500,00 €  

Popri herných dominantách sa obnovovalo oplotenie futbalového ihriska- časť oddeľujúca detské ihrisko od futbalového 
a vrchná časť bránkoviska susediaca s vnútorným areálom bývalej MŠ proti prekopnutiu lopty. Pôvodný plot s múrom od 
strany ulice sme po konzultácii s viacerými osobami z oblasti ponechali a spevnili ho novými zvarmi a náterom. Vzhľadom 
na meškanie dodávateľských prác, ktoré začali dňom 15.7.2019, sme nemohli uskutočniť úpravy terénu resp. navážku 
novej vrchnej hliny. Celkovo túto úpravu, jej prevedenie a náročnosť konzultujeme s odborníkom nakoľko sa jedná o veľmi 
piesčité podložie a plocha nebola nikdy nijakým spôsobom upravovaná. Približne od mája 2019 pravidelnou kosbou, 
trochou rýľovania, upravením nerovností a dosiatím lúčneho semena sme docielili celkom súvislý odolný porast. Dá sa 
povedať, že je to 'sto a jedno'. Ľudia si práve toto pochvaľujú, že je to ako kedysi, keď sme hrávali loptové hry ako deti na 
provizórnych ihriskách za domami alebo medzi panelákmi. Navyše, ak dieťa spadne, je to iba zelený fľak na nohaviciach 
alebo kolene. 

8 
Materská  škola gen. 
Svobodu 744/33, 089 01 
Svidník 

„Detský raj v materskej 
škole“ 

1 000,00 €  
Do projektu sa zapojili deti od 2 rokov, rodičia , zamestnanci a priatelia školy. Skrášlili sme a zmodernizovali školský  dvor 
zakúpením nových prvkov z nadácie EPH a tým sme zabezpečili podnetné  bezpečné  prostredie so zreteľom na pohodu 
a zdravie detí. 

9 MFK Záhorská Bystrica 
Svet futbalu - Deň detí a 
rodiny 

1 000,00 €  

Podujatie MDD a Deň rodiny v Záhorskej Bystrici je tradičné športové podujatie pre rodiny s deťmi v júni. 
Spoluorganizátorom je ZŠ s MŠ Hargašova so 600 žiakmi, pričom asi polovica sa podujatia zúčastňuje. Podujatie je v 
piatok, s viac ako 20 stanovišťami, na ktorých musia deti súťažiť, absolvovať ich a následne dostanú za aktivitu nálepku. 
Po absolvovaní aspoň 8 stanovíšť (niektoré s viacerými disciplínami) si môžu v centrálnom stane vymeniť svoju súťažnú 
kartu za drobnú cenu, nápoj a jedlo. S malými deťmi súťažia celé rodiny. Vďaka výbornému počasiu sme rozdali viac ako 
350 súťažných kariet deťom od 4 do 12-13 rokov. Na niektorých stanovištiach sa čaká a tak absolvovanie trvá asi 2 
hodiny. 

10 
Múzeum Petržalského 
opevnenia 

Nová tvár pre bunker 1 500,00 €  

Obnovenie fasády objektu múzea - vojenského bunkra - spočívalo v opieskovaní fasády za účelom odstránenia 
nepôvodných náterov a slabých zvetraných častí omietky, následne bola vykonaná oprava omietok, penetrácia podkladu, 
hydroizolácia kritických prvkov proti vnikaniu vody (najmä atika) a finálne nanesenie tenkovrstvej pigmentovanej 
minerálnej omietky tzv. 'metlový špric'. 
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11 
Občianske združenie – 
Slniečko pre pomoc ľuďom s 
viacnásobným postihnutím 

„Oddych a zábava s 
kamarátmi“ 

1 200,00 €  

Vďaka projektu „Oddych a zábava s kamarátmi“ sme vybudovali a vytvorili príjemnú bezbariérovú oddychovú zónu pre 
spoločné aktivity detí a mládeže so zdravotným postihnutím s ich zdravými rovesníkmi. Oddychová zóna vznikla 
vybudovaním dreveného altánku v priestoroch školského dvora Spojenej školy v Novej Bani. V novovybudovanom 
priestore sa začali realizovať zaujímavé a zážitkové aktivity zamerané na integráciu a socializáciu zdravotne 
znevýhodnených detí a mladých ľudí do spoločnosti rovesníkov. Skvalitnil sa aj ich vzdelávací proces, ktorý je obohatený 
zážitkovým učením v prírode. Počas priaznivého počasia, sme v drevenom altánku organizovali oddychové, športové a 
zážitkové vzdelávacie aktivity detí zamerané na environmentálnu výchovu, využívanie medzi predmetových vzťahov, 
mimoškolské voľnočasové aktivity. Projekt bol súčasťou ďalších aktivít k vybudovaniu školského ihriska pre  
žiakov Spojenej školy. 

12 Občianske združenie ARCUS Oáza pokoja a radosti 1 000,00 €  

Projekt 'Oáza pokoja a radosti' bol realizovaný vďaka Nadácií EPH a vďaka OZ ARCUS. Celý projekt bol realizovaný v 
súlade s podaným projektom do Nadácie EPH. Takmer všetky práce boli zrealizované na dobrovoľníckej spolupráci. 
Projekt bol dofinancovaný z prostriedkov OZ ARCUS. Do dobrovoľníckych prác sa zapojil aj p. Ing. Ján Straško, PhD., 
ktorý podporil náš projekt ako zamestnanec SPP distribúcia. Vážime si jeho aktívnu prácu pri realizácii projektu a 
zabezpečenie fotografií. Osobitné poďakovanie patrí Nadácii EPH, ktorá nám umožnila zrealizovať tento pekný projekt. 

13 
Občianske združenie 
Petržalské ihriská 

Rozvoj aktivít na 
komunitnom ihrisku 

800,00 €  

- projekt nadväzoval na doterajšie aktivity a bol zameraný na rozvoj komunitného života a zveľadenie verejného 
priestoru: 
- v rámci projektu sme plánovali nainštalovať tienidlo, pričom konečnú realizáciu sme po schválení nadáciou posunuli na 
jar 2020. Ostatné plánované aktivity boli zrealizované podľa plánu - opravili sme niekoľko starších herných prvkov a 
pingpongový stôl, spolu organizovali letné čitárne a zorganizovali loptový turnaj.   
- na projekte sa podieľali obyvatelia z miestnej komunity, aj zamestnanec skupiny EPH, miestna knižnica a občianske 
združenie. 

14 
Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ 
Rakovec nad Ondavou 

Lozíme po stene a nie na 
nervy 

1 500,00 €  

V parku pri škole, pri už vzniknutej oddychovej zóne a v tesnej blízkosti zeleného ihriska  sme chceli prázdny strmí  priestor 
doplniť o lezeckú stenu, ktorá by slúžila žiakom vo vyučovacom procese, voľnočasových aktivitách a širokej verejnosti v 
čase osobného voľna.  Naším plánom bolo aby  spomínaný  priestor  bol lákadlom pre všetkých a spoločne sme postupne 
vytvárali priestor pre relax či šport  v prírode. 

15 Obec Belža Sadni - Tkaj a vyšívaj 800,00 €  

Projekt „Sadni – tkaj a vyšívaj“ sa začal  realizovať  25.6.2019, sme odoslali objednávku na stolové a gobelínové krosná, 
vrátane tkáčskych pomôcok, 1.7.2019 sme obdržali faktúru, ktorú sme obratom uhradili, 29.7.2019 nám firma Katami, s. 
r. o., dodala krosná, ktoré budú nainštalované do miestnosti Tvorivých dielní.  Krosná chceme využívať v tvorivých 
dielňach, ktoré sú v našej obci organizované každý týždeň v sobotu. V čase prázdnin je organizovanie dielní vždy po 
dohode s deťmi a ich rodičmi. 

16 Obec Divinka 
Revitalizácia náučného 
chodníka v Divinke 

800,00 €  
Vďaka podpore EPH sme osadili nové informačné tabule, na ktorých sa návštevníci dozvedia nové informácie o obci. 
Všetky práce na príprave podkladu, ako aj samotné odsadenie sa realizovalo dobrovoľníckou činnosťou. 

17 Obec Gregorova Vieska 
Podpora športových aktivít 
pre deti, mládež a občanov 
v obci 

800,00 €  

Cieľom projektu bolo stretávanie sa občanov a mládeže pri podnetnom trávení voľného času v priestoroch ihriska. Keďže 
bol však tento priestor málo atraktívny, rozhodli sme sa ho  s Vašou pomocou doplniť o stolnotenisový stôl, dúfajúc, že to 
zmeníme k lepšiemu. Práce boli vykonávané svojpomocne v priebehu mesiacov júl - október. Už počas samotnej 
realizácie bol záujem zo strany občanov a mládeže evidentný a zúčastňovali sa na všetkých prácach spojených s týmto 
projektom. 

18 Obec Košická Belá Kúsok oddychu na 'Kúte' 1 400,00 €  

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku obec Košická Belá získala 1400 eur na realizáciu výstavby 
detského ihriska a relaxačného miesta v časti obce nazývanej „Kút“. V tejto časti obce je cca 70  rodinných domov a je tu 
plánovaná aj ďalšia výstavba. Nakoľko táto časť obce doteraz nemala takéto oddychové miesto s detským ihriskom, 
rozhodli sme sa ho tu vybudovať. Po vytýčení obecnej plochy bolo prvým krokom vyklčovanie náletových drevín, 
vyčistenie plochy a terénne úpravy, následne bol vybudovaný oporný múrik spolu s oplotením na hranici s miestnou 
komunikáciou. Po týchto prácach nasledoval návoz zeminy, jej zhutnenie. Následne boli osadené 2 lavičky a odpadkový 
kôš, ktoré boli vyrobené pracovníkmi obce spolu s Ing. Jozefom Bačkom,  podľa požadovaných kritérií. Posledným krokom 
bolo umiestnenie preliezky pre deti a výsadba okrasných stromčekov, ktoré dotvorili túto plochu. V budúcnosti je ešte 
plánované osadenie ďalších prvkov pre deti a dospelých na túto pripravenú plochu. 
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19 Obec Lučatín Altánok Kutina v Lučatíne 1 400,00 €  
Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny na turistickom chodníku v Lučatíne. Altánok bude slúžiť pre všetky 
vekové kategórie. Využívať ho budú ako turisti, tak aj členovia klubu dôchodcov – Lučina pri svojich posedeniach. 
Rovnako bude altánok slúžiť aj našim školákom a škôlkarom. 

20 Obec Lúčky Ekoučebňa pre najmenších 800,00 €  

Zámerom nášho projektu bolo vybudovať drevený altánok – ekoučebňu v areáli Materskej školy v našej obci Lúčky. MŠ 
má rozsiahly areál, ktorý každým rokom skrášľujeme a postupne vymieňame staré preliezačky za nové, viac bezpečné a 
inovatívne. V areáli je vybudované aj dopravné ihrisko, v minulom roku pribudol drevený vláčik a domček na hranie k 
pieskovisku. Chýbal tu však tieň a priestor, kde by deti mohli vykonávať svoje hry, tvorivé dielne a iné aktivity v exteriéri. 
Sme radi, že vďaka podpore Nadácie EPH sa naša vízia uskutočnila a my sme pre naše deti vytvorili drevený altánok - 
ekoučebňu, ktorú už od septembra 2019 plne využívajú nielen deti z MŠ, ale všetky deti z našej obce. Areál MŠ je 
verejnosti voľne prístupný, po skončení prevádzky MŠ sa tu chodia hrávať deti s rodičmi a starými rodičmi z celej obce. 
A keďže sme aj kúpele, chodia sa sem hrávať aj deti turistov, návštevníkov obce a kúpeľných hostí. 

21 Obec Okoč 
Nezvyčajný oddychový bod 
na cyklotrase Veľký 
okočský okruh 

1 400,00 €  

Projekt bol realizovaný  podľa zadanej žiadosti. boli vykonané nasledovné práce: 
- betonárske práce 
- montážne a inštalačné práce veží som šmýkačkami aj vrátane schodov  
Zatiaľ neboli umiestnené oddychové lavice a neboli vysadené stromy kvôli vegetačnému obdobiu. Tieto činnosti sú 
naplánované do konca 11/2019. 

22 Obec Palín 
Likvidácia nelegálnych 
skládok odpadu 

1 400,00 €  
Vyčistenie priľahlých častí obce Palín od nelegálne vyvezeného komunálneho odpadu jeho separácia, naloženie a odvoz 
na odbornú skládku za spolupráce mládeže a dobrovoľníkov našej obce. 

23 Obec Silická Jablonica Priestor pre všetkých 500,00 €  

V obci Silická Jablonica existuje len jedno malé detské ihrisko s niekoľkými hojdačkami a lavičkami. Vzhľadom na to, že 
v poslednej dobe sa počet detí v obci zvyšuje, je potrebné tento priestor udržiavať a obohacovať o nové hracie prvky a 
mobiliár ako stojan na bicykle, či odpadkové koše, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou detských ihrísk. Vďaka finančnému 
daru od nadácie EPH sa nám podarilo doplniť tento 'Priestor pre všetkých' o nový prvok - jednoduchú šmykľavku s vežou 
pre najmenšie deti. Veža bola k zemi upevnená zabetónovaním a pri rebríku a šmykľavke bola vytvorená mäkká štrková 
dopadová plocha. V blízkosti lavičiek boli osadené dva odpadkové koše a záhon oddeľujúci cestu od ihriska bol doplnený 
o nové dreviny a trvalky. 

24 Obec Štiavnické Bane 
Obnova turistického 
chodníka okolo banských 
tajchov 

1 500,00 €  

Projekt bol realizovaný v obci Štiavnické Bane, ktorá je pamiatkovou rezerváciou a zároveň sa v nej nachádza 
vodohospodársky systém banských diel chránený UNESCOM.  Ponad jeden z tajchov (tajch BAKOMI) viedol v minulosti 
funkčný banský prívodný jarok, ktorého hrebeň zároveň slúžil ako turistický chodník. Plnohodnotná údržba týchto jarkov 
už viac ako 50 rokov neprebieha. Chodník postupne zarastal, až sa stal takmer nepriechodný a nebezpečný.  Bolo  
potrebné odstrániť náletové dreviny ale i kroviny, nahromadené odpadky a zrovnať terén, ktorý bol na niektorých miestach 
úplne strmý. Rovnako bolo potrebné vymeniť lávku nad stržou,  ktorá úplne prehnila.  V minulosti slúžil chodník najmä 
turistom, ale i hubárom a cyklistom v lete, či bežkárom v zime. Posledné roky však už bol nebezpečný a preto bol 
využívaný len sporadicky odvážnymi turistami. Dnes je chodník vďaka podpore Nadácie EPH opäť krásny a široký, 
dostupný pre všetky vekové kategórie i pre detské kočíky. Opäť vidno z chodníka tajch Bakomi a vrch Sitno. Obyvatelia 
obce i turisti si okamžite všimli, že je chodník opäť otvorený a už sa naplno využíva a slúži svojmu rekreačno-náučnému 
účelu. Ďakujeme. 

25 Obec Tuhár 

Vyhliadková veža s 
oddychovou zónou a 
prístupový chodník, časť: 
Pozorovací pavilón 

800,00 €  

Vybudovaním Pozorovacieho pavilónu v Tuhári sa zvýšila kvalita a možnosti cestovného ruchu v regióne Novohrad. 
Nachádza sa nad obcou Tuhár, 100 metrov od križovatiek cyklotrás a turistických trás medzi Podpoľaním a Novohradom 
smerom z Tuhára do Budinej. Na Vyhliadkovom pavilóne je možnosť si oddýchnuť, zrelaxovať na čerstvom vzduch a 
pozrieť z vyššia na všetky svetové strany. 
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26 Obec Želovce 
- Obnova parku pred 
obecným úradom v 
Želovciach –  ďalšia etapa 

800,00 €  

„Obnova parku pred obecným úradom v Želovciach –  ďalšia etapa“ bol a  je zameraný pre obnovu a revitalizáciu  nášho 
obecného parku pred budovou obecného úradu. Zároveň sa tento priestor stáva malým námestím a centrom obce. 
Likvidáciu esteticky nevyhovujúceho živého plotu a výsadbou aleje stromčekov sme skrášlili areál tohto parku. Je to 
priestor kde sa vykonávajú rôzne kultúrne akcie v miestnom malom amfiteátri, v blízkosti je autobusová zastávka a alej 
zároveň tvorí prístup z hlavnej cesty k obecnému úradu. Cieľom projektu je  zveľadiť obecný priestor, ktorý bude krajší a 
bude slúžiť všetkým. V spolupráci so strednou školou boli tiež vysadené nové kvetinové záhony a výsadba aleje plynule 
nadväzuje na celý koncept revitalizácie obecného parku.  Podľa prvých reakcií ľudí celkom úspešne. Vďaka podpore 
Nadácií EPH sme získali grant v hodnote 800 EUR, pre projekt „Obnova parku pred obecným úradom v Želovciach –  
ďalšia etapa“. Pomocou finančných prostriedkov z vašej nadácie sme vykonali ďalšiu etapu revitalizácie  areálu nášho 
obecného parku, svojpomocne sme vyčistili priestor od nevzhľadného živého plotu a vysadili stromčeky. Tento 
revitalizovaný a upravený park bude slúžiť všetkým a hlavne poteší oko všetkým obyvateľom obce a ale aj náhodným 
okoloidúcim. 

27 OZ 90871.sk 
Habánsky dvor pre 
všetkých 

700,00 €  

Uprostred Habánskeho dvora v Moravskom Svätom Jáne sa nachádza park, na ktorom je detské ihrisko. Toto ihrisko sme 
sa v rámci projektu 'Habánsky dvor pre všetkých' snažili zrenovovať, ako aj vylepšiť vzhľad celého parku výsadbou nových 
stromov. Toto sa nám podarilo počas brigády, ktorej sa zúčastnili dobrovoľníci z našej obce. Miesto, ktoré bolo aj doposiaľ 
hojne navštevované, tak teraz získalo nový šat a príjemný vzhľad. 

28 OZ Deti Mamy Margity Smeti patria do koša! 1 400,00 €  
Projekt bol zrealizovaný podľa plánu, smetné koše boli osadené a sú využívané.  Naši návštevníci taktiež dobre reagujú 
na akcentovanie tém starostlivosti o životné prostredie a zapájajú sa do súvisiacich aktivít nášho OZ (napr. nosia si vlastný 
riad na podujatia). 

29 OZ Ježkove oči 
Prevádzka Komunitnej 
Cyklodielne 2019 

1 500,00 €  
Aj vďaka tomuto projektu a podpore nadácie EPH Dielňa na opravu bicyklov bola otvorená pre verejnosť v sezóne 2019 
nasledovne (1.3 - 31.10) raz do týždňa v utorok od 15:00 do 19:00. Počas tohto obdobia sme realizovali vyše 200 
servisných zásahov – opráv bicyklov občanom, odpracovali vyše 40 dobrovoľníckych pracovných dní. 

30 jazdecký klub Millenium Dobrá vec 1 500,00 €  
Vďaka nadácie EPH sa nám podarilo zrealizovať detské ihrisko pre deti jazdeckého klubu a návštevníkov, ale aj pre deti 
obce, kde využívajú voľný čas s rodičmi. Podarilo sa nám tiež z malej časti obnovu bezpečnostných a ochranných veci 
pre jazdcov. Kúpou sedla na koňa sme vylepšili výučbu hodiny nie len pre koňa ale aj pre žiaka/žiačku. 

31 OZ Šťastné kone 
Oživenie hrnčiarskych 
tradícií. 

1 200,00 €  

Sme kolektív nadšencov, ktorý sa snaží nezabudnuteľné zážitky v spoločnosti koní sprostredkovať širokej verejnosti. 
Občianske združenie funguje výlučne na dobrovoľníckej báze. Našou cieľovou skupinou boli rodiny s deťmi ktoré trávia 
čas u nás na ranči. Tento projekt považujeme za perfektný prínos pre naše združenie a všetkých ľudí , ktorý nás navštívia. 
Aktívne podporovať voľno-časové aktivity detí a mládež, rozvíjanie fyzických a psychických zručností detí a mladých; a 
spolupracovať s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého vývinu detí. Na uskutočnenie 
cieľov sa budeme ďalej vzdelávať aby sme vedeli všetkým vyrozprávať o spoznávaní tradícii, historických, kultúrnych a 
prírodných zaujímavosti regiónu. 

32 OZ Themida 
Komunitné a oddychové 
miesto 

1 500,00 €  

Projekt pomôže vytvoriť v našej satelitnej obci ďalšie komunitné a oddychové miesto. Takéto miesta v obci chýbajú a 
práve ich vytvorením pomôžeme naštartovať komunitný spôsob života v obci, kde pribúda veľa novousadlíkov, ktorí sa 
nepoznajú a počas  prechádzok sa nemajú, kde zastaviť a spoznať sa. Tiež je tento pozemok blízko novej autobusovej 
zástavky, takže miesto poslúži aj obyvateľom, ktorí čakajú na autobus. Už oproti tohto pozemku sa nám podarilo podobné 
oddychové miesto pred rokom zrealizovať. 

33 OZ-Vrbovčan 
Komunitná záhrada bez 
bariér 

1 500,00 €  

Zo zamestnaneckého grantu Nadácie EPH  „ V mojom okolí“ sme získali podporu vo výške 1500 € na projekt Komunitná 
záhrada bez bariér. Ciele projektu: - Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy Kultúrno – spoločenského centra 
(KSC)- Osadenie lavičiek pri studni a detskom ihrisku - Doplnenie výsadby kríkov pozdĺž oplotenia záhrady KSC.Projekt 
je súčasťou snahy OZ o vybudovanie neformálneho Komunitného centra obnovou objektu bývalej materskej škôlky. 
Projekt mal komunitný charakter a uvažoval s dobrovoľníkmi všetkých vekových skupín komunity. Do dobrovoľníckych 
aktivít sa zapojilo 20 dobrovoľníkov. Zámery projektu sa podarilo realizovať v súlade s vecným, časovým a finančným 
plánom. Spolupráca pri jednotlivých aktivitách prispela k zlepšeniu medzigeneračných a susedských vzťahov a my 
očakávame ďalšie zvyšovanie  účasti na aktivitách poriadaných OZ. 
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34 
Rodičovské združenie pri 
Základnej škole Jarovce 

Oddychová zóna 1 200,00 €  
V rámci projektu bola revitalizovaná nepoužívaná časť školského dvora. Vytvoril sa nový priestor pre hry žiakov a aktívne 
využívanie voľného času. 

35 Rodinné centrum Ráčik Rc Ráčik spája komunitu 800,00 €  
V rámci projektu sme úspešne zrealizovali viacero aktivít pre rodiny s deťmi. Vysoká účasť potvrdzuje záujem. Podarilo 
sa nám spojiť komunitu združenú okolo rodinného centra Ráčik a vytvorili sme priestor na stretávanie obyvateľov mestskej 
časti Rača. 

36 Rodinný park Dedinka, o.z. 
Oddychové zóny park 
Dedinka 

1 400,00 €  

S realizáciou projektu sme začali začiatkom septembra, kedy sa ako prvé vybudovalo ohnisko zo starých tehál. Musel sa 
najskôr zabetónovať základ a následne sa murovalo ohnisko. Ako druhá sa realizovala lavička okolo stromu. Postavila sa 
konštrukcia, obila sa doskami a lištovaním. Na záver sa namaľovala. Tretie v poradí sa vybudovali móla so schodíkmi. 
Najskôr bolo treba postaviť konštrukciu z lešenárskych rúr, ktorá sa osadila do vody. Na konštrukciu sa vyrobilo a osadilo 
mólo z dosiek, ktoré sme tiež namaľovali. Aby bol k mólam pohodlný prístup, tak sme k ním budovali schodíky s použitím 
dreveného materiálu získaného z opílených stromov z lesoparku. Ako posledné sa osadili lavičky, ktoré bola treba najskôr 
rozložené preniesť na miesta v lesoparku, keďže majú váhu každá 300 kg. Lavičky sme potom na mieste poskladali a 
osadili. 

37 
Spojená škola sv. Františka 
Assiského 

Kláštorná studňa v 
piknikovom školskom 
parčíku 

1 200,00 €  
Františkova studňa v Piknikovom parku bola revitalizovaná a obnovená nielen z funkčného ale architektonického hľadiska. 
Práce v profesnom vyjadrení: murárske, stolárske a zámočnícke prebiehali v súlade s časovým plánom i v rámci 
dohodnutých nákladov. 

38 
Stará Jedáleň, občianske 
združenie 

Otvárame Starú Jedáleň 1 500,00 €  

Projekt 'Otvárame Starú jedáleň' alebo Komunitné centrum (nielen) pre mládež je projektom niekoľkých dobrovoľníkov a 
občianskych združení s cieľom vybudovať a prevádzkovať komunitné centrum jedinečné svojho druhu v okolí Rača a 
Krasňany. Komunitné centrum Stará Jedáleň jednoznačne prispeje k rozvoju komunity a tiež k zlepšeniu poskytovania 
sociálnych služieb. Stará Jedáleň bude prístupná práve pre bežné sídliskové deti, ktoré nemajú zorganizovaný program. 
Pod odborným vedením sociálnych pracovníkov bude deťom vhodnou formou ponúknuté zapojenie sa do aktivít a v 
prípade potreby aj podpora a poradenstvo v záťažových situáciách (krízy v rodinách, neprospievanie v škole, prevencia 
voči extrémizmu, drogám, a ďalšie). Ďalej plánujeme realizovať rôzne kultúrne programy, jednorazové aj pravidelné 
aktivity. Od BSK sme dostali za symbolickú cenu do dlhodobého prenájmu schátranú budovu bývalej školskej jedálne. V 
roku 2017 sme zrekonštruovali strechu. V roku 2018 sa nám podarila veľká časť rekonštrukcie na budove a v tomto roku 
sme rekonštrukciu dotiahli takmer do úspešného konca, kedy sme 25.10.2019 zorganizovali kolaudačné stretnutie 
všetkých potrebných zástupcov inštitúcií ako hygiena, požiarna ochrana, stavebný úrad, a pod. Čaká nás ešte upraviť 
niekoľko nedostatkov a ak všetko dobre dopadne, Starú jedáleň skolaudujeme na jar 2020. Rýchlosť rekonštrukcie je 
priamo úmerná financiám, ktoré máme k dispozícii a to aj vďaka vašej Nadácii EPH. 

39 sytev Letné kino 1 200,00 €  

Počas mesiacov júl až september sme organizovali projekt Letné kino, ktorý vzišiel z mapovania potrieb detí a mládeže 
v našom meste. Občanom a širokej verejnosti sme poskytli možnosť kultúrneho vyžitia. Za priaznivého počasia sme 
premietali na trávnatej ploche pri rieke Kysuca, počas dažďa alebo zimy sme premietania presunuli do Domu kultúry alebo 
do telocvične základnej školy. 

40 
Špeciálna základná škola 
Sečovce 

Záhrada oáza relaxu a 
pracovnej terapie 

1 200,00 €  
Týmto projektom žiaci získali nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti pri práci v záhrade. Vysádzali sadenice 
okrasných drevín získaných z odrezkov ktoré predpestovali v školskom skleníku. Okrem toho pracovali na výrobe 
betónových odliatkov na pestovateľské hriadky. Spracovávali bio odpad v kompostoviskách. 

41 Športový klub UMB Začíname s lezením 1 200,00 €  

Cieľom projektu bolo vytvoriť a rozšíriť základné podmienky pre lezenie na skalách s dôrazom pre začiatočníkov a deti. 
Vďaka dobrovoľníckym aktivitám a podpore nadácie EPH sa nám to podarilo zrealizovať priamo v jednej z 
najobľúbenejších lokalít na Slovensku – Kaľamárke - Detva osadením postupových istení a nových bezpečnostných 
prvkov. 

42 
Útulný domov (obč. 
združenie) 

Čistenie a revitalizácia 
parku v Jablonici 

1 000,00 €  

Našou snahou je vyčistiť a postupne revitalizovať park v Jablonici, o ktorý sa už dlhšie nikto nestaral, ako o zeleň, tak aj 
o terén, nahromadila sa tam sutina, sú tam betónové stĺpiky bez plota, stromy bez dlhodobého ošetrovania, treba odstrániť 
staré kmene stromov, vyrovnať terén a realizovať novú výsadbu. V rámci leta sme stihli pomocou dobrovoľníkov odviezť 
ďalšie kontajnery sutiny a odpadu a zabezpečiť dve nové parkové lavice. 
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43 
Velo Veterán Klub 
Tyrnaviavelo 

Propagácia histórie 
cyklistiky 

1 000,00 €  
Cieľom nášho klubu bola účasť na akciách na ktorých propagujeme históriu cyklistiky a cyklistiku, ako takú. Počas 
časového úseku projektu sme sa zúčastnili na akciách Majstrovstvá cyklistiky SR a ČR v Trnave, Histokola města Ždánic 
na Morave a Umenie a Elegancia- Americký sen v kaštieľ Tomášov. 

44 Základná škola Matky Alexie Záhrada Matky Alexie 1 200,00 €  

Podarilo sa nám upraviť nevyužívanú plochu v areáli školy a vytvoriť tak novú oddychovú zónu, Záhradu Matky Alexie. 
Realizácia projektu prebiehala súbežne s budovaním výdajne školských obedov v nevyužitých priestoroch školy. Z 
výdajne obedov bude tak prístup do novo vytvorenej záhrady, ktorá bude nielen oddychovou zónou, ale bude plniť aj 
výchovno-vzdelávacie ciele. Revitalizovali sme plochu, odizolovali od vlhkosti múry záhrady, vybudovali mlatový chodník, 
osadili parkové lavičky z prírodného kameňa a dreva, položili základ pre sochu Matky Alexie a vytvorenie záhonov s 
rastlinami. 

45 
Základná škola Mojzesovo-
Černík 

Vybudovanie lezeckého 
parku  v ZŠ Mojzesovo-
Černík 

1 000,00 €  
V projekte sme chceli odstrániť starú 50ročnú preliezku a vybudovať modernú lezeckú pyramídu a umožniť tak deťom 
aktívne trávenie voľného času vonku. Keďže deti potrebujú byť v pohybe, tak sme ich chceli vytvoriť priestor na realizáciu. 

46 
Základná škola s materskou 
školou, SNP 158/20, 985 01 
Kalinovo 

'POĎME SPOLU 
CAMPOVAŤ' 

1 400,00 €  
Projekt 'Poďme spolu campovať' prebehol v troch týždňových cykloch pre žiakov a deti - 45 tenistov, 45-futbalistov a 10 
stolných tenistov v športovom areáli TJ Baník Kalinovo - na trávnatých ihriskách, tenisových kurtoch a v telocvični ZŠ s 
MŠ Kalinovo. 

47 
Základná škola, Školská ulica 
301/16, Turňa nad Bodvou 

Priateľská záhrada - 
záhrada priateľstva 

1 200,00 €  

Projekt Priateľská záhrada – záhrada priateľstva je zameraný na úpravu spoločného školského areálu dvoch základných 
škôl v obci Turňa nad Bodvou. Areál pozostáva hlavne z necelistvých, nerovných zatrávnených plôch.  
Preto sa ZŠ podujala zapájať sa do projektov podporujúcich obnovu okolia, revitalizáciu školských záhrad, budovania 
oddychových zón, náučných chodníkov, športovísk a detských ihrísk so zámerom aktívne zapájať žiakov do realizácií 
aktivít projektu.   Hlavnými aktivitami boli úprava terénu pre tvorbu oddychovej zóny, záhonov a relaxačnej zóny. Následne 
osadenie obrubníkov z drevených hranolov, výsadba okrasných farebne kvitnúcich záhonov a stromov (lipy malolistej/Tilia 
cordata a jarabiny vtáčej/Sorbus aucuparia). Vytvoril sa priestor na osadenie lavičiek a pripravil sa terén na vytvorenie 
pocitového chodníka.  

48 
Základná umelecká škola, 
Školská 694, 90801 Kúty 

„Za Kútama na vŕšečku“ – 
prehliadka detských 
folklórnych súborov 

1 450,00 €  

Počas konania víkendových obecných hodových slávností prišlo k realizácii detského folklórneho festivalu (sobota, 
3.8.2019) za účasti viacerých detských súborov zo širšieho okolia, ako aj zo zahraničia. Samotná akcia sa konala pod 
záštitou ZUŠ Kúty, Obce Kúty a DFS Kúcanek. Akcie sa zúčastnilo 5 detských folklórnych súborov venujúcich sa tancu, 
spevu alebo tradičnej hudobnej produkcii. Pre účastníkov a ich sprievod bol prichystaný bohatý sprievodný program v 
podobe rôznych foriem ocenenia podaného či už zábavnou alebo poučnou formou (detský tradičný kolotoč našich starých 
mám na ručný pohon alebo tvorivé dielne kedy si  deti mohli jednotlivé aktivity vyskúšať). Obecenstvo malo k dispozícii 
miestnu kinosálu ako aj vonkajšie pódium kde sa počas dňa v zmysle harmonogramu predstavovali jednotlivé súbory a 
prezentovali ich zručnosti. Úlohy konferenciérov sa ujali žiaci literárno-dramatického odboru miestnej ZUŠ v Kútoch. 

49 
Združenie na záchranu 
Lietavského hradu 

Horolezecké workshopy a 
filmový festival PLCH 

800,00 €  
V rámci projektu PLCH sme zaktivizovali dobrovoľníkov a vytvorili sme sériu horolezeckých workshopov, na ktorých 
horolezci sanovali hradné bralo a murivo. Vo večerných hodinách po workshope sme si užili premietanie cestovateľských 
prednášok a aj film, na ktorý sme zakúpili licenciu. Pre dobrovoľníkov bola poskytnutá dobrá strava. 

50 ZŠ Juraja Fándlyho 
Komunitná záhrada, ktorá 
učí 

1 000,00 €  

Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť komunitnú záhradu, ktorá učí. Chceli sme, aby opustený školský dvor využívali nielen 
žiaci školy ale i verejnosť. V záhrade sme chceli postaviť altánok, vyvýšené záhony, vysadiť ovocné stromčeky, inštalovať 
hmyzí hotel.  Záhrada tak mala po dlhých rokoch ožiť  a mala umožniť žiakom učiť sa v prírode a o prírode a komunite 
možnosť 'adoptovať si záhon' , či usporiadať komunitné akcie rôzneho druhu (posedenie s priateľmi, vzdelávacie akcie, 
besedy..) Zo získaných peňazí z grantu sa nám podarilo altánok postaviť. 

51 ZŠ s MŠ Smolinské 
Vybudovanie oddychovo 
náučnej zóny pre deti ZŠ 
Smolinské 

1 000,00 €  

Hlavným cieľom bolo vybudovanie oddychovo náučnej zóny pre deti priamo vo vonkajších piestoch základnej školy a 
zatraktívnenie  tejto časti  pozemku. Spoločný priestor  slúži predovšetkým na oddychové prechádzky počas prestávok, 
na vyučovanie prvouky, ktoré môže prebiehať priamo v prírode a taktiež v popoludňajších hodinách  využívaný školskou 
družinou. Nosnou časťou projektu boli, zemné úpravy terénu, vybudovanie trávnatej plochy pozemku, osadenie lavičiek, 
vývesných sklenených tabúľ, a odpadových košov. 
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52 
ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 38, 
Solčany 

Futbalový turnaj pre žiakov 
základných škôl 

1 000,00 €  

Akcia sa uskutočnila v pôvodnom termíne, teda 22.06.2019 v čase od 15.00 h do 19.00 h. Jej priebeh, organizáciu, ako 
aj účasť hráčov a divákov ovplyvnilo zlé počasie, kedy pár minút po jej zahájení začalo pršať až do ukončenia. Aj napriek 
tomuto negatívnemu faktoru sa na turnaji zúčastnilo 75 registrovaných detí vo veku od 7 do 15 rokov, ktoré vytvorili 12 
tímov v troch vekových kategóriách. Tímy boli zmiešané, teda dievčatá s chlapcami, pričom sa podarilo do turnaja zapojiť 
aj deti zo sociálne vylúčených komunít a deti zo sociálne slabších rodín. Účasť mohla byť ešte vyššia, avšak súbežne sa 
v okolitých obciach konali iné futbalové turnaje, resp. iné spoločenské aktivity zamerané na deti. Aj napriek tomu, ale 
vzhľadom k množstvu súťažiacich je možné tento turnaj hodnotiť vysoko pozitívne, medzi deťmi je záujem o podobné 
mimoškolské aktivity a budem v nich jednoznačne pokračovať. Pri registrácii na tomto turnaji boli zozbierané kontakty na 
zákonných zástupcov detí, pričom ich v dohľadnej dobe oslovím s myšlienkou zorganizovania celoročnej aktivity a to 
detskej minifutbalovej ligy. 

      60 000,00 €    
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Energia, ktorá PomáHa 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 Áno pre život n.o. 
Dôstojné podmienky pre ľudí v 
núdzi 

                        
760,00 €  

Vďaka podpore nášho projektu sme nakúpili stavebný materiál a začali stavebné opravy havarijného stavu kúpeľne v 
Domove G.B.Molla pre matky s deťmi.  Takto budú v Domove zabezpečené dôstojné podmienky pre život matiek a detí 
v krízovej životnej situácii. Bolo potrebné úplne odstrániť sprchovací kút. Ten bol nahradený vymurovaným typom 
sprchovacieho kúta, ktorý bude mať v podmienkach zariadenia núdzového bývania výrazne dlhšiu životnosť aj hygienickú 
úroveň. Vymenila sa aj dlažba a urobila nová izolácia, nakoľko voda presakovala na nižšie podlažie. Nakoľko prebieha 
dovolenkové obdobie, bolo náročné zohnať odborníka na stavebné práce a dostatok dobrovoľníkov, preto niektoré práce 
budú dokončené až v septembri. 

2 
ARGANA občianske 
združenie 

Dni plné pohybu 
                        
800,00 €  

Počas leta 2019 sme organizovali v šiestich turnusoch denné tábory pre deti od 3 do 7 rokov, kde každý týždeň bol 
zameraný na precvičenie inej časti tela. Cieľom nášho snaženia bolo dostať deti von, naučiť ich pomocou pohybových 
hier, úloh a zábavy správnemu držaniu tela, posilniť chrbtové svalstvo a tak zachytiť správny čas vývinu chrbtice dieťaťa 
do veku 7 rokov. Rodičov detí sme oboznámili o dôležitosti správneho pohybu a  držania tela pre celkový zdravý vývin ich 
dieťaťa. Pri aktivitách s deťmi nám pomáhala pani Ing. Tatiana Michálková zamestnankyňa Stredoslovenskej energetiky 
a.s. Žilina. 

3 DLHOPOĽCI o. z. 
Oddychovo-náučno-zábavný 
park 

                        
800,00 €  

Nakoľko realizácia projektu bola v spolupráci s obecným úradom a dobrovoľníkmi spoločne sme riešili realizáciu a 
vybavenie parku dňa 22.7.2019. Rozdelili sme si jednotlivé aktivity a následne každý plnil svoje úlohy zodpovedne a v 
určené termíny. Lavičky sme sa rozhodli zabezpečiť kvalitné a aby vydržali desaťročia. Chodníky sme sa tento rok rozhodli 
nerealizovať, nakoľko budúci rok sa budú realizovať v obci úpravy viacerých chodníkov a bude možnosť lacnejšieho 
spravenia. Hojdačky a basketbalové koše nám dodávateľ dodal koncom októbra. Pri výbere 3 hojdačiek bolo poštovné 
niekoľkonásobne väčšie a tak sme sa rozhodli objednať radšej 2 hojdačky a 3 basketbalové koše z dôvodu  výhodnejšej 
investície a takto budú môcť v parku využiť na loptové hry aj mládež a dospeláci. Osadili sme ich v rôznych výškach a 
každý si príde na svoje. Menšie detičky majú k dispozícii dve prehúpavacie drevené hojdačky. Realizovali sme terénne 
úpravy, ktorých sa zúčastnili aj zamestnanci obecného úradu, dobrovoľníkmi a tiež detičky a mládež. 

4 Hockey Club Lučenec Podpora aktivít detí na ľade 
                        
800,00 €  

V rámci projektu budeme organizovať korčuliarske krúžky pre deti z materských a základných škôl v Lučenci a jeho okolí. 

5 
Lyžiarsky oddiel Mladosť 
Banská Bystrica 

Preteky na Inline korčuliach v 
Banskej Bystrici - Korčuliarska 
časovka 2. ročník 

                        
800,00 €  

Projekt bol zrealizovaný v zmysle naplánovaných činností. Zorganizovali sme druhý ročník verejných pretekov na Inline 
korčuliach a atletických súťaží na mestskom okruhu v Banskej Bystrici. Projekt bol zahrnutý do aktivity Európsky týždeň 
športu, ktorý pripravilo mesto Banská Bystrica. 

6 Maratón klub Rajec Aby deti mali radi pohyb 
                        
800,00 €  

Maratón klub Rajec zorganizoval 10.08.2019 už 36.ročník Rajeckého maratónu, ktorého súčasťou bol aj Rajecký 
polmaratón- 13.roč, preteky na kolieskových korčuliach - 15.roč, a preteky detí na 400m a 2000m. Na štart sa postavilo 
1447 pretekárov z toho viac ako 250 detí. 

7 
Materská škola Skalité-
Ústredie č. 632 

Tešíme sa z darov prírody 
                        
800,00 €  

Realizáciou projektu sa nielenže skrášlil exteriér školskej záhrady, ale sa nám otvorili väčšie možnosti ponúknuť deťom 
príležitosť vnímať krásu rastlinnej a živočíšnej  ríše. Aj takouto formou budeme u detí rozvíjať environmentálne cítenie. 
Realizácia projektu prebehla v mesiacoch:  august, september, október. 

8 CESTY PRE DETI Modernizácia osvetlenia 
                        
730,00 €  

Priebeh: 
- demontáž pôvodných starých svietidiel, 
- nákup potrebného materiálu k realizácii projektu, 
- vymaľovanie priestorov tried, 
- montáž nového osvetlenia, 
- priebežná fotodokumentácia. 
Výsledok: 
- moderné osvetlenie v triedach. 

9 
Občianske združenie 
Stonožka objavuje svet 

Detské mestečko 
                        
800,00 €  

Hlavným cieľom projektu bolo priblížiť deťom našej MŠ  prirodzeným spôsobom praktické vedomosti a skúsenosti v oblasti 
fungovania osobného, verejného a spoločenského života. Pripraviť sa tak kultivovaním svojej osobnosti na život v 
spoločnosti. 
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10 Obec Dolná Strehová 
Založenie detského 
folklórneho súboru 
PRAMIENOK 

                        
800,00 €  

Aj vďaka finančnej podpore EPH sa nám podarilo založiť Detský folklórny súbor PRAMIENOK, na ktorom sa pracovalo 4 
mesiace a jeho oficiálne pokrstenie a založenie bolo 14.9.2019 na podujatí Madáčťovský deň 2019 - deň obce Dolná 
Strehová. Z finančnej podpory sa nám podarilo zakúpiť celkovo 9 dievčenských a 2 chlapčenské kroje v celkovej hodnote 
1121 €, na ktoré bol príspevok vo výške 800 €. 

11 Obec Dolný Vadičov Dieťa  a ľudové zvyky 
                        
800,00 €  

Schválenie a poskytnutie finančného príspevku vo výške 800 €  so spolufinancovaním obce nám pomohlo zrealizovať 
ušitie a zakúpenie ľudových krojov pre deti v materskej škole. Materská škola dostala 12 chlapčenských krojov / nohavice, 
košele/ a 12 dievčenských krojov/sukne, blúzky, zásterky, vesty/ Deti sa mali možnosť s nimi oboznámiť ,nacvičiť v nich 
ľudové pásma a  následne ich využiť pri aktivitách materskej školy. 

12 OZ MATEA7 
Aj pomáhajúce profesie 
potrebujú pomoc. 

                        
800,00 €  

Prostredníctvom OZ  MATEA 7, ktoré vo svojich cieľoch práce malo zadefinovanú starostlivosť o ľudí, ktorí pracujú s 
ľuďmi so špecifickými potrebami sa zamestnanci zariadenia sociálnych služieb  zapojeného v národnom projekte DI  mali 
možnosť zúčastniť sa relaxačného pobytu v AQUATERMAL Dolná Strehová na regeneráciu  a načerpanie síl potrebných 
ku zvládnutiu každodenných pracovných povinností. 

13 Športový klub Predmier Športový klub „pod strechou“ 
                        
800,00 €  

Výsledkom realizácie projektu je opravený drevený prístrešok so stolmi a lavičkami a zabezpečenie samoskladacích 
altánkov, ktoré nahradili tie pokazené. 

14 
Súkromná spojená škola, 
Martin 

Revitalizácia počítačovej 
učebne 

                        
800,00 €  

Predmetom projektu bolo inovovanie zariadenia učebne pre výučbu počítačovej grafiky, navrhovania a praktických cvičení 
študentov grafického a priestorového dizajnu. Keďže je tento odbor je zameraný na oblasti grafického dizajnu, plošnej a 
priestorovej reklamy, knižnej grafiky, typografie, plagátovej a interiérovej tvorby, bolo potrebné zabezpečiť výmenu aspoň 
časti monitorov v počítačovej učebni. 

15 
Súkromná základná 
umelecká škola 

Revitalizácia záhrady a 
výsadba rastlín 

                        
800,00 €  

V rámci projektu sa nám podarilo obnoviť a revitalizovať záhradu a vysadiť nové veľké rastliny a doplniť záhradu 
umeleckými predmetmi z tvorby našich žiakov 

16 SYTEV Klubovňa Autíčko 
                        
800,00 €  

Na základe nápadu detí, ktoré trpia autizmom ich rodičov a podporovateľov a členov Kysucko-Novo-Mestského 
mládežníckeho parlamentu sme chceli vybudovať bezpečné miesto, klubovňu, pre deti a mládež, ktorá trpí autizmom, pre 
deti bez znevýhodnenia ale aj pre rodičov autistických detí, kde by sa navzájom stretávali a zmysluplne trávili svoj voľný 
čas. 

17 SYTEV Športové leto 
                        
670,00 €  

Na zasadnutí Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu si mládež navrhla, že počas leta chcú opäť spolu s 
nami športovať. Preto sme počas leta spolu s mládežou organizovali nesúťažné športové aktivity pre deti a mládež. Aj 
takto sme chceli budovať zdravú komunitu mladých ľudí. 

18 SYTEV Živé miesta 
                        
800,00 €  

V týždni od 24. do 28. júna V Kysuckom Novom Meste prebiehal kultúrno-športový festival s názvom Živé miesta. Prvé tri 
dni prebiehali v doobedňajších hodinách školské turnaje žiakov základných škôl. Neskôr mali návštevníci na Námestí 
slobody možnosť sledovať prezentácie športových klubov nášho mesta trénujúcich florbal, hádzanú a atletiku. 
Vyvrcholenie nastalo v piatok večer v záhrade Mestskej knižnice, kde si návštevníci oddýchli pri gitarovom prevedení 
mnohých skladieb známych skupín v podaní Ľuba Škulca a Vlada Chochúľa. Stand up výstupom o svojich problémoch 
publikum pobavila komička Simona. Bodku celého festivalu predstavoval film Lada svetom, o ceste niekoľkých 
odvážlivcov z nášho mesta, ktorí na starom aute cestovali až do ďalekej východnej Ázie. 

19 T+P tvorivý priestor 
Výsadba záhrady a obnova 
trávnica 

                        
800,00 €  

Vďaka prostriedkom z Nadácie EPH sa nám podarilo dokončiť výsadbu záhrady a trávnika a vytvoriť tak priestor pre 
osadenie lavičiek v budúcnosti.  

20 TJ Nenince 
Skvalitnenie tréningového 
procesu 

                        
800,00 €  

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy, ktorý bol odsúhlasený dňa 20.06.2019 Nadáciou EPH. Finančné prostriedky 
boli poskytnuté v plnej výške podľa zmluvy, taktiež finančný príspevok poskytnutý spolu organizáciou OcÚ Nenince. 
Futbalové brány boli objednané prostredníctvom dodávateľa Sport Industry s.r.o. Brány boli poskladané a plne spĺňajú 
podmienky pri využívaní tréningových procesov. 

      15 760,00 €    
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Partnerské projekty 
P.č Predkladateľ Názov projektu Suma Stručný popis 

1 
Asociácia súčasného 
divadla 

Divadelné ocenenia sezóny 
2019 

5 000,00 €  

DOSKY sú celoročným projektom, ktorého primárnym cieľom je podpora záujmu o  súčasné divadlo u širokej verejnosti 
so zameraním na mladšiu generáciu. Nadviazali sme aktívnu spoluprácu s širokým spektrom divadiel, divadelných 
zoskupení, profesných organizácií a inštitúcií najmä v oblasti aktívnej komunikačnej podpory na našich sociálnych sieťach. 
Vďaka celoročnej aktivite hodnotiacich kritikov a teoretikov sme detailne zmapovali divadelnú tvorbu vo všetkých jej 
žánroch na celom Slovensku. Diváckou anketou podporiť komunity fanúšikov jednotlivých divadelných zoskupení. 

2 
Danubiana-Centrum 
moderného umenia, n.o. 

Knižná publikácia El Lissitzky x 
eR Sikora 

10 000,00 €  

Publikácia s názvom El Lissitzky x eR Sikora vychádza na základe predstavenia rovnomennej výstavy v múzeu 
Danubiana. Kniha podrobne predstavuje prierez tvorby oboch umelcov, štúdie, ako aj paralely, ktoré sa v ich dielach 
nachádzajú. Porovnanie práve týchto dvoch umelcov je mimoriadne zaujímavé, keďže práve Rudolf Sikora je zo 
slovenských autorov najbližšie svetoznámemu El Lissitzkému. Necelých sto rokov po El Lissitzkom poukazuje eR Sikora 
sugestívnym spôsobom na stav súčasného sveta a ľudskej civilizácie, na to, čo sa stalo s krásnymi – utopickými ideami, 
kam sa zrútili sny, ktorým verili ruskí revoluční tvorcovia a medzi nimi aj El Lissitzky. Diela oboch autorov ponad čas spája 
však aj vizuálny a imanentne výtvarný zreteľ: snaha o univerzalizmus, direktný a lakonický jazyk, ktorému nechýba svojská 
„konštruktivistická“ poézia, práca s fotografiou, fotomontážou, textom a s objektom, ktorý vystupuje z obrazu, vzniká na 
pomedzí maľby, sochy a architektúry. 

3 FOTOFO 29. ročník Mesiaca fotografie 15 000,00 €  
Cieľom projektu je priniesť na Slovensko renomovaných autorov zo Slovenska, ale najmä zo strednej a východnej Európy. 
Program festivalu prináša každoročne okolo 30 výstav v galériách a múzeách v Bratislave. Je zameraný na laickú ale aj 
odbornú verejnosť, zaujímajúca sa o fotografiu, študentov stredných a vysokých umeleckých škôl. 

4 Kalvársky fond 
Nočné osvetlenie Kalvárie v 
Banskej Štiavnici – 3. etapa 

8 400,00 €  

Cieľom projektu bolo nadviazať na predošlé dve etapy postupného nočného nasvecovania objektov Kalvárie a zvýšiť jej 
bezpečnosť a bezpečnosť návštevníkov. Po tom, čo bolo v uplynulých rokoch postupne najprv nasvietený Horný kostol, 
neskôr 5 kaplniek pod ním, bolo cieľom v tomto trende pokračovať a osvetliť ďalšie kaplnky, ktoré pekne dopĺňajú celok 
a zvýrazniť tým krajinno-estetickú hodnotu pamiatky. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj inštalácia drevených konzol, v 
ktorých sa svietidlá nachádzajú a následne boli tieto konzoly využité na dobudovanie ďalších úsekov zábradlia. 

5 Mediálny inštitút Podpora slovenského filmu 25 000,00 €  

Projekt Podpora slovenského filmu pripravujeme v spolupráci s Nadáciou FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY a 
Slovenskými filmovým ústavom od marca tohto roka s tým, že záverečné prípravné práce prebiehajú posledný týždeň 
pred začiatkom najväčšieho filmového festivalu v stredoeurópskom regióne a realizácia projektu samotná prebieha počas 
konania 54. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary (28.6. - 6.7. 2019).  V priebehu júla bude prebiehať 
vyhodnocovanie projektu a spracovane záverečnej správy projektu. Projekt Podpora slovenského filmu umožňuje 
zásadnú prezentáciu slovenskej kinematografie v celej jej šírke na filmovom festivale, ktorý patrí do tzv. A kategórie spolu 
s festivalmi v Berlíne, Cannes či Benátkach. 

6 
Mestské kultúrne 
stredisko Šurany 

Pamätný deň Bosniakovcov 2 200,00 €  

V sobotu 15. júna 2019 sa v priestoroch šurianskej synagógy, sídle Mestského múzea konalo podujatie venované 410. 
výročiu narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročiu smrti jej otca, veľkého bojovníka Tomáša Bosniaka. Hlavný 
program vyvrcholil uvedením a predstavením knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov“ z pera Miroslava Eliáša, 
ktorý pre veľký záujem čitateľov pripravil už druhé prepracované a doplnené vydanie tejto knihy. Predstavuje významné 
osobnosti 16. a 17. storočia a prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy aj pamiatky v rámci celého Slovenska. Vydanie 
tejto publikácie finančne podporila Nadácia EPH  a i . Okrem toho, sa do rúk verejnosti dostala i menšia brožovaná 
publikácia „Bosniakovci v našich dejinách“, ktorej vydanie finančne taktiež podporila Nadácia EPH, vďaka ktorej bolo 
realizované aj celé uvedené podujatie.  
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7 
Národné osvetové 
centrum 

Folklórny festival Východná 
2019 - 65. ročník 

10 000,00 €  

Termín konania festivalu: 04.07.2019 – 07.07.2019. Festival je jediný štátny a najrozsiahlejší celoslovenský festival s 
medzinárodnou účasťou u nás a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. 
Medzi viac ako 1 700 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa na tomto festivale každoročne 
prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Veľmi významná a účastníkmi vítaná je účasť ľudových 
remeselníkov, výrobcov a umelcov.  V ostatnom období je jednou z najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo 
interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a 
programy pre deti. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému 
rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. 

8 
OZ BRATISLAVSKÁ 
KALVÁRIA 

Obnova verejného priestoru 
Bratislavskej kalvárie 

10 000,00 €  

Projekt „Obnova verejného priestoru Bratislavskej kalvárie“, ktorý sa začal realizovať v roku 2017 ako celok sa zaoberá 
komplexnou postupnou obnovou jednotlivých zachovaných prvkov Bratislavskej kalvárie ,najstaršej na Slovensku (1694) 
i v celom Uhorsku, revitalizovaním  zelene, peších trás ,celého komplexu ako verejného priestoru pre všetky skupiny 
obyvateľov. Presne 14.9.2019 si pripomíname 325.výročie od jej založenia na pamiatku víťaznej bitky nad Turkami pri 
Viedni 1683. Nástupom komunistického režimu v 50.rokoch 20.storočia došlo k jej zničeniu a postupnej likvidácii. K 
najzávažnejšej devastácii komplexu prišlo v 70 .rokoch 20.storočia , pri výstavbe Pražskej ulice, kedy takmer celá trasa 
krížovej cesty bola zbúraná. Z pôvodných deviatich zastavení krížovej cesty zostalo torzo/zrúcanina len jedného 
6.zastavenia „ECCO HOMO“. 

9 
Rímskokatolícka farnosť 
Uľanka 

Posledná fáza obnovy 
historického organa v Španej 
Doline 

2 543,00 €  

Zámerom projektu bolo zreštaurovať nájdené barokové mechy majstra Martina Podkonického z roku 1751. Pri celkovom 
reštaurovaní barokového organa sme sa rozhodli umiestniť obnovené pôvodné mechy na chór vedľa organa a to na 
výškovej nosnej konštrukcii. Jedná sa tak o vystavený „muzeálny“ exemplár barokových mechov, ktoré ale neostávajú 
len exemplárom, ale vďaka zreštaurovaniu sa opäť vrátili k organu a sú jeho nedeliteľnou súčasťou. Produkcia organovej 
literatúry môže byť autenticky sprevádzaná ručným čerpaním vzduchu pomocou kladkových prevodov, ako voľakedy. 
Pôvodne boli pravdepodobne použité prevody pákové, ale tie bolo problematické použiť na malom mieste pri organe. 
Kalkant by musel stáť za organom, nemal by kontakt s organistom a konštrukcia by musela byť vyššia. 

10 
Združenie Detského 
folklórneho súboru 
Kremienok 

30. výročie detského 
folklórneho súboru  Kremienok 

3 000,00 €  
Vďaka podpore zo strany Nadácie EPH bolo možné spolufinancovať náklady na realizáciu reprízy galaprogramu pri 
príležitosti 30. výročia založenie detského folklórneho súboru Kremienok, ktorá by sa inak neuskutočnila pre nedostatok 
finančných zdrojov. Vďaka realizácií si reprízu prišlo pozrieť 320 divákov. 

11 

Združenie na záchranu 
stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianskeho 
kraja - LEUSTACH 

Obnova interiéru južnej delovej 
bašty Hrad Hrušov s 
vyhliadkou 

2 000,00 €  

Zámerom projektu bolo: 
• Zhotovenie drevenej dubovej konštrukcie strechy a dubovej podlahy vyhliadkovej terasy 
• Zhotovenie 2 dubových schodísk vedúcich do interiéru delovej bašty 
• Osadenie svetlíka na dubovej terase vyhliadky. 
• Položenie hydroizolácie a kvalitnej podlahy na dubovej terase vyhliadky neprepúšťajúcej vodu do interiéru. 
• Osadenie odvodňovacieho systému a chrličov vody vyhliadky. 
• Osadenie bezpečnostného zábradlia na vyhliadke. 

1 Nadácia SPP Municipality 2019 36 495,00 €  
V programe Municipality bolo v roku 2019 podporených spolu 44 obcí, celkovou čiastkou 270 000 €. Príspevok Nadácie 
EPH do tohto programu bol vo výške 36 495 €. Z týchto prostriedkov bolo podporených 6 projektov.  

2 OZ Stará jedáleň 
Komunitné centrum (nielen) 
pre mládež Stará jedáleň 

6 500,00 €  

V roku 2016 sa spojili občianske združenie Mládež ulice, Rodinné centrum Ráčik, centrum tvorivej dramatiky. 
Varianty a 4 aktívni rodičia vytvorili občianske združenie Stará jedáleň. Prenajali sme si od VŮC Bratislava 
 schátranú budovu bývalej školskej jedálne na sídlisku Krasňany v Rači a teraz ju postupne rekonštruujeme tak, aby sme 
na jeseň 2019 mohli otvoriť na sídlisku centrum pre trávenie voľného času (nielen) pre deti a mládež. Takéto komunitné 
centrum bude jediné svojho druhu v MČ Rača, Bratislava. 
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1 AMAVET 
Festival vedy a techniky 
AMAVET 

8 000,00 €  

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov stredných škôl a 
základných škôl. Účastníci prezentujú svoje výskumy na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie. Pre účastníkov 
FVAT sú pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky (účastníci a víťazi vedeckých súťaží vo svete) a 
workshopy. FVAT je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Je národným kolom pre súťaž Európskej únie pre 
mladých vedcov do 20 rokov-EUCYS. Možnosť zúčastniť sa na podujatiach ako je FVAT je silnou motiváciou a 
príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Po 8 krajských kolách 
postupujú na národné finále do Bratislavy víťazi jednotlivých kategórii –  120 účastníkov ( doprovod pedagógov cca 30-
50 osôb), ktoré sa uskutoční od 7. do 8. novembra 2019 v Inchebe, hala A0 na prízemí. FVAT je súčasťou Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku, ako jedno z hlavných podujatí, a otvára ho ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktorá nad podujatím má aj záštitu. 

2 
Asociácia samaritánov 
Slovenskej republiky 

Podpora budovania 
Vzdelávacieho a tréningového 
centra ASSR 

8 000,00 €  

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 prebieha v etapách a je realizovaná v rámci aktuálnych finančných možností ASSR. 

3 
Centrum Edukácie 
a Inovácií 

Verejný priestor ako inovatívny 
nástroj výučby dejepisu 

250,00 €  

Projektovým zámerom bolo predstavenie, testovanie a aplikovanie metodiky využitia verejného priestoru ako aktivizačnej 
výučbovej metódy do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Napriek posunutiu začiatku projektu, sa 
nám vytýčený cieľ podarilo zrealizovať. Prvé testovanie metodiky sa uskutočnilo, tak ako bolo v pláne na medzinárodnej 
výročnej konferencii EUROCLIA v Poľsku v meste Gdansk. Vzhľadom na to, že sme finančné prostriedky na realizáciu 
projektu obdržali, až po tejto konferencii, posunuli sme ukončenie projektu po dohode s predstaviteľmi nadácie o dva 
mesiace, t.j. do 1.12.2019. Tento posun nám umožnil predstaviť a prakticky otestovať našu metodiku v kontexte osláv 
30.výročia Nežnej revolúcie. Testovanie metodiky sa uskutočnilo na Gymnáziu v Trebišove, a to pre žiakov 2. a 3. 
ročníkov. Následne sa rovnako v budove gymnázia uskutočnil metodický seminár (v podobe workshopu) pre učiteľov 
dejepisu a občianskej náuky. Seminára sa zúčastnili učitelia z celého východoslovenského regiónu, a to ako zo 
základných, tak aj zo stredných škôl. Na základe ich bezprostredných pozitívnych reakcií na metodiku samotnú, ako aj 
na spôsob prevedenia workshopu, hodnotíme toto podujatie úspešne a určite nie posledné realizované. 

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

2 000,00 €  

Cieľom projektu bolo poďakovanie za vykonanú prácu na Klinike a zhodnotiť rok 2019. Pri tejto príležitosti zároveň 
odovzdať cenu prednostky trom zamestnancom za výrazný prínos pre kliniku. Zámerom bolo poukázať na úspešnosť 
predchádzajúceho roka a poďakovanie zamestnancom za ich nasadenie. Zároveň predstavenie vízie kam smeruje klinika 
a čo by sme chceli dosiahnuť v roku 2020. 

5 Divé maky, o.z. Letná akadémia 2019 6 900,00 €  

Vďaka podpore z Nadácie EPH sme mohli zorganizovať 7- dňovú Letnú akadémiu pre 40 mimoriadne nadaných študentov 
zapojených do programu Divé maky vo veku od 8-21 rokov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 
rómskych komunít. Náplňou kultúrno-vzdelávacieho tábora bola motivácia detí a mládeže pracovať na svojom 
osobnostnom rozvoji, zvýšenie samostatnosti, sebavedomia vo vzťahu k sebe aj  majorite a tiež rozvoj ich talentov a 
zručností (hudobných, speváckych, tanečných, divadelných, výtvarných, študijných). Súčasťou Letnej akadémie boli aj 
športové aktivity, súťaže, kúpanie, prednášky a iné zaujímavé činnosti. Deti a mládež boli rozdelení do tvorivých dielní 
podľa talentov a v spolupráci s profesionálnymi  lektormi nacvičili program na festival Cigánsky bašavel ktorý sa konal 
24.8.2019 na hrade Devín v Bratislave. Galaprogram mal premiéru na festivale od 20:00 – 22:00 a zožal u divákov veľký 
úspech, podarilo sa nám získať aj nových darcov pre našich štipendistov. 
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6 Duševné zdravie detí 

Vzdelávanie  v terapeutickej 
metóde Family based treatment 
, špecializovanej  na liečbu  
pacientov s poruchami príjmu 
potravy 

6 000,00 €  

Vzdelávanie, resp. tréning, ktorého sme sa zúčastnili bol zameraný na liečbu detí a adolescentov s dg. Mentálnej anorexie 
, resp. Mentálnej bulímie. Vyučovaná metodika sa nazýva Family based therapy v preklade- na rodinu zameraná liečba. 
Uvedená metóda sa používa v UK  ako aj na niektorých klinikách v USA a podľa publikovaných klinických štúdií aj  
najefektívnejšia. Jej hlavným princípom je ambulantná práca s celými rodinami pacientky alebo pacientky s poruchou 
príjmu potravy.  Efektivita sa prejavuje  najmä v skrátenej dobe liečby a nízkom počte revertencií ambulantnej liečby na 
ústavnú. Organizátori preferujú účasť celých pracovných tímov. Na našom pracovisku sa tiež pracujeme v tímoch a preto 
sme  sa školenia zúčastnili 5 kolegovia, v zostave 3 lekári, psychológ a liečebný pedagóg. Hlavný prínos vzdelávania je 
najmä v tom , že uvedený FBT prístup celkom mení systém našej práce. Vďaka tomu vnímame problém poruchy príjmu 
potravy ako problém celej rodiny, preto t.č v liečbe pracujeme výhradne s oboma rodičmi a podľa možností aj so 
súrodencami, preferujeme ambulantnú liečbu.  

7 FLL Slovensko o.z. 
Rozvoj vedecko-technologickej 
súťaže FIRST LEGO League 

8 000,00 €  

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a 
mládeži záujem o vedu a technológie. Hlavné ciele sú nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u 
účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL 
je robotická súťaž počas ktorej deti riešia “zapeklité misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a 
naprogramovali v čase od vypísania úloh do termínu konania súťaže. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj 
zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred 
porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím 
obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. 

8 Fond UŠKO n.f. Modernizácia triedy 1 300,00 €  

Na základnej škole pre detí so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave v snahe o moderný a alternatívny 
spôsob výučby bojujeme s nemalým problémom. A tým je neprimerané vybavenie vzdelávacieho prostredia. Žiaci sa učia 
v triedach, kde nábytok je ešte zo sedemdesiatych rokov, teda z obdobia otvárania našej školy. Nábytok je zničený, 
nefungujúci, nevyhovujúci a častokrát aj nebezpečný. Budúcich žiakov 5.A triedy čaká nastávajúci školský rok prechod z 
útulného prostredia prvého stupňa na náročnejší druhý stupeň. Ich budúca trieda je natoľko zničená, že si neodkladne 
vyžaduje renováciu. Naším cieľom je pripraviť pre piatakov také priestory, aby chodili do školy s radosťou, aby sa ešte s 
väčšou radosťou učili a jednoducho, aby sa v škole, kde trávia najdlhšiu časť dňa, cítili takmer ako doma. 

9 GLOBSEC o.z. 
GLOBSEC Defence & Security 
Programme 

25 000,00 €  

Hlavným cieľom GLOBSEC Defence & Security Programme bolo vytvoriť inovatívne a komplexné politické odporúčania 
s preklenujúcim cieľom posilnenia obranných spôsobilostí a operačnej pripravenosti Európy, na široké spektrum výziev a 
prispieť k formovanie transatlantických, európskych, regionálnych a miestnych politík. GLOBSEC Defence & Security 
Programme to dosiahol zapojením širokého spektra vedúcich predstaviteľov z verejného, súkromného ale aj 
akademického prostredia do diskusií a zabezpečením slobodnej výmeny názorov. Výskumníci z organizácie GLOBSEC 
vyprodukovali z týchto diskusií závery vo forme konkrétnych odporúčaní, ktoré boli následne zdieľané s relevantnými 
predstaviteľmi štátov a medzinárodných inštitúcií. 

10 GLOBSEC o.z. 
GLOBSEC 2019 Bratislava 
Forum 

25 000,00 €  

Hlavná téma 14. vydania fóra GLOBSEC Bratislava – Navigating through disruption - odzrkadľovala snahu pozerať sa na 
súčasný ponurý obraz o stave medzinárodných záležitostí a prispieť k formovanie transatlantických, európskych, 
regionálnych a miestnych politík. Nedávny politický vývoj v Spojených štátoch, Európe a ďalších regiónoch na celom svete 
podčiarkol dopyt po silnej platforme na tvorbu politík, v rámci ktorých možno riešiť najnaliehavejšie otázky. Viac ako tisíc 
najvplyvnejších odborníkov z popredných európskych a transatlantických think-tankov, akademickej obce, vlád, vedúcich 
predstaviteľov súkromného sektoru a inovátorov sa stretlo na GLOBSEC fóre, aby diskutovali o aktuálnych problémoch 
a najmä ich riešeniach. Účastníci hľadali riešenia v rámci piatich tematických prúdov - (1) Obrana a bezpečnosť, (2) 
Ochrana demokratických hodnôt, (3) Budúcnosť Európy, (4) Digitálna budúcnosť a (5) Udržateľnosť a svetová ekonomika. 
Vydanie niekoľkých strategických dokumentov na základe debát vedených počas podujatia tiež zabezpečuje, že 
myšlienky a odporúčania, ktoré počas konferencie zazneli, budú aj naďalej spracovávané na národnej, regionálnej, 
európskej ako aj transatlantickej úrovni. 
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11 
INESS – Inštitút 
ekonomických a 
spoločenských analýz 

Ekonomické vzdelávanie v roku 
2019 

10 000,00 €  

INESS zrealizoval druhý ročník Ekonomickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5300 študentov zo 189 
stredných škôl celého Slovenska (počet študentov narástol oproti prvému ročníku 30 %). 430 z nich sa kvalifikovalo na 
postup do ôsmych krajských kôl. Päťdesiatka najlepších z krajských kôl sa stretla v celoslovenskom finále súťaže, ktoré 
sa konalo 25.4.2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Víťazom druhého ročníka EO sa stal Šimon Pekár 
(Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany), na druhom mieste skončila Eva Schwarzová (Obchodná akadémia, 
Trnava) a na treťom Karin Križovská (Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín). Na finále EO INESS pokrstil aj učebnicu 
Ekonómia v 31 hodinách, krstným otcom bol Ivan Mikloš, bývalý minister financií. 

12 JCI-Slovensko 
Študentská osobnosť 
Slovenska akad. r. 2018/2019 

3 000,00 €  

Týmto projektom oceňujeme študentov VŠ (1,2, alebo 3 stupňa VŠ štúdia) ktorí vynikajú vo svojom odbore v 12 
kategóriách, Ide o dlhoročný projekt (15 ročník), ktorý sa organizuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej 
rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.  Každoročne prezident SR príjme 12 víťazov jednotlivých kategórií 
v Prezidentskom paláci. Laureátov nielen oceňujeme vecnou cenou a finančnou odmenou, ale snažíme sa im pomáhať 
aj v ich vedecko-výskumnej kariére cez naše partnerské zahraničné univerzity ako aj partnerské špičkové vedecko-
výskumné centrá vo svete.  

13 Klub nerozbitných detí Digitálne deti 3 200,00 €  

Projekt Digitálne deti je zameraný na pomoc rodičom pri hľadaní efektívnych výchovných riešení v otázke digitálnych 
technológií. Ukazuje sa, že dnešné deti používajú internet a digitálne médiá spôsobom, ktorý prináša mnohé problémy a 
riziká. Jednou z ciest, ako problémom zabrániť a riziká minimalizovať je pomôcť rodičom zorientovať sa v tejto otázke a 
ponúknuť im účinné rodičovské stratégie. Tieto témy detailne rozoberá pripravovaná kniha, ktorá je súhrnom najnovších 
výskumov a praktických rád v danej oblasti, podaná jednoduchým, čítavým a pre rodiča ľahko stráviteľným jazykom. 
Nadväzuje na knižný bestseller Klub nerozbitných detí, ktorý túto tému reflektuje v jednej časti knihy. Následne plánujeme 
zorganizovať diskusie, prednášky a workshopy pre rodičov po celom Slovensku. Na nich budeme debatovať s rodičmi o 
výchove digitálnych detí. Zaujímavé články, linky, informácie a videá k tejto téme sprístupníme na stránke Občianskeho 
združenia Klubu nerozbitných detí. 

14 
Kolégium Antona 
Neuwirtha 

Dnes talentovaní študenti, 
zajtra charakterní lídri 

20 000,00 €  

Uvedomujeme si, že situácia v školstve na Slovensku je alarmujúca: síce školy a univerzity pripravujú mladých ľudí pre 
pracovný trh, no už menej pre zodpovedné rozhodovanie sa, charakterný život a aktívne občianstvo. Kolégium Antona 
Neuwirtha už desiaty rok šikovným mladým študentom prináša vzdelávacie programy, v ktorých sa naučia kriticky a do 
hĺbky premýšľať, tvoriť si vlastné názory a prezentovať ich, pracovať s vlastným časom, vyjadrovať sa na verejnosti, ako 
aj byť angažovanými, aktívnymi občanmi, pracovnými aj dobrovoľníckymi lídrami. Veríme, že intelektuálnymi stimulmi, 
štúdiom veľkých diel západnej civilizácie, tréningmi jemných zručností a proaktívnym prostredím pripravujeme dnes 
talentovaných študentov na to, aby sa z nich zajtra stali charakterní lídri. 

15 
Liga za duševné zdravie 
SR 

DUŠA A FILM, SPOLOČNOSŤ A 
FILM 

3 000,00 €  

S príspevkom Nadácie EPH sa nám podarilo od marca 2019 zabezpečiť práve vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov 
z diskusií k 10 premietaniam a pokryť náklady na PR a lepšiu propagáciu projektu. Premietaní v projekte DUŠA A FILM, 
SPOLOČNOSŤ A FILM bolo od januára 2019 do 15.decembra   spolu realizovaných 22, navštívilo ich podľa údajov kina 
FE 998 divákov. Z diskusií bolo vyhotovených 18 záznamov a 3 live streamy, ktoré na kanály YouTube a Denníku N videlo 
k 15. decembru 3 478 ľudí. Jedno premietanie bude realizované ešte po 15. decembri 2019. Desať z týchto záznamov 
sme mohli vyhotoviť práve vďaka vašej podpore. Rozšíriť   sme mohli vďaka podpore  aj  PR aktivity k  projektu. Napríklad 
jeho propagácia bola súčasťou dvoch veľkých tlačových konferencií Ligy za duševné zdravie, v priebehu roka vyšlo k 
témam filmov s odkazom na projekt a jeho aktivity 8 článkov v spolupráci s Denníkom N a denníkom SME.kultúra. 

16 
Občianske združenie 
„Radosť vranovských 
detí“ 

„Pomôž mi, aby som to dokázal 
sám“ 

3 360,00 €  

Pri Montessori pedagogike ide o hravú formu učenia sa, pričom sa celý proces nerealizuje na abstraktnej úrovni, ale 
vzťahuje sa na konkrétnu realitu, zhmotňuje a sprítomňuje sa v konkrétnych pomôckach. Montessori prístup učiteľa 
umožňujú dieťaťu duševný vývin skrze manuálne činnosti (cvičenie praktického života) a zmyslové skúsenosti (zmyslový 
materiál). Dieťa sa prostredníctvom Montessori pedagogiky a pomôcok stáva subjektom vzdelávania, je vedené k 
samostatnému učeniu sa, prestáva byť objektom, na ktorý musí učiteľ vplývať. Sme presvedčení o tom, že výučba s 
konkrétnymi pomôckami zefektívni výsledok vzdelávania a zároveň zvýši kvalitu života žiakom s hendikepom. 
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17 
Občianske združenie 
Cyklo green park 

Vydanie publikácie Princípy 
chirurgie V A a  Princípy 
chirurgie V B 

25 000,00 €  

Základným cieľom projektu je vydať kompletné dielo Princípy chirurgie, aby sa mohlo stať základným zdrojom poznatkov 
pre lekárov, študentov medicíny a pre celú chirurgickú obec na Slovensku. Piaty diel bude obsahovať kapitoly: Úrazová 
chirurgia, Ortopédia a ORL chirurgia s celkovým počtom cca. 1600 strán. Vzhľadom na rozsiahly počet strán bude 
publikácia rozdelená na dve knihy po cca. 800 strán, Princípy chirurgie V A a  Princípy chirurgie V B. Celkový počet kníh, 
ktoré budú vytlačené je :  Princípy chirurgie V A  - 500 ks, Princípy chirurgie V B - 500 ks. 

18 ORLík DFNsP Bratislava 
Simulačná výučba v 
otorinolaryngológii 

15 800,00 €  

V ostatných rokoch pri výučbe v medicíne ide do popredia simulačná výučba, ktorá umožňuje študentom a mladým 
lekárom nácvik chirurgických a iných zručností vo virtuálnom svete. V ďalšom kroku tieto technológie pomáhajú aj 
skúseným lekárom plánovať a prípadne vykonať zložité operácie. Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 
v Bratislave je výučbovou bázou pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity  v Bratislave a zároveň pre mladých lekárov v postgraduálnej príprave na špecializačnú skúšku z 
otorinolaryngológie. Je našou ambíciou vybudovať laboratórium simulačnej výučby, do ktorého chceme v prvom kroku 
zakúpiť  vybavenie na simulačnú výučbu otochirurgie a rinochirurgie. Pred dvomi rokmi sme mali možnosť navštíviť 
oddelenie simulačnej medicíny NYU (USA) a získali sme tak predstavu o význame takejto prípravy. 

19 PUBLICUM, o.z. 
BLOCKWALKS-European 
conference 

5 000,00 €  

V posledných rokoch sme svedkami novej priemyselnej revolúcie prostredníctvom pokrokovej digitalizácie. Rýchly rast 
technológie blockchain a iných smart riešení zohráva kľúčovú úlohu pri podpore verejného sektora. Keďže vlády a 
samosprávy sa snažia začleniť inovácie s cieľom vybudovať inteligentné mestá, konferencia BLOCKWALKS bola 
zorganizovaná za účelom vytvorenia platformy pre diskusiu verejného a súkromného sektora ako tieto nové technológie 
môžu a budú mať vplyv na nás. Občianske združenie PUBLICUM bolo založené v roku 2018 za účelom vzdelávania 
verejného sektora a prinášania inovácií do jeho systémov pomocou revolučných technológií. Hlavnou činnosťou 
občianskeho združenia je najmä organizovanie vzdelávacích konferencií európskeho formátu, konkrétne organizácia 
konferencie BLOCKWALKS, ktorá sa každoročne snaží vytvoriť priestor pre stret odborníkov, vládnych predstaviteľov, 
investorov a verejnosti za účelom rozvoja vzdelávania v regióne a podpory nových revolučných technológii. 
BLOCKWALKS je konferencia zameraná najmä na využitie technológie blockchain a iných smart riešení vo verejnom 
sektore. Práve prostredníctvom tejto konferencie majú jednotliví vládni predstavitelia a predstavitelia samospráv možnosť 
stretnúť pilotné projekty, ktoré sa venujú ich implementáciám a konzultovať s nimi možné prekážky a výhody týchto 
riešení. Konferencie organizované občianskym združením PUBLICUM, sú plne podporované Európskou komisiou, čo je 
potvrdené ich každoročnou oficiálnou záštitou. 

20 
Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu Janka Matúšku 
Galanta 

Historicko-dejepisná súťaž 
gymnázií Českej a Slovenskej 
republiky 

5 300,00 €  

Realizovaný projekt tvorila medzinárodná historicko-dejepisná súťaž, ktorá sa uskutočnila v Chebe  Českej republike. 
Súťaže sa zúčastnilo 75 gymnázií z Českej a Slovenskej republiky. Je zaujímavé pripomenúť, že na 1. a 3. mieste v 
celkovom poradí sa umiestnili gymnáziá zo Slovenskej republiky. Títo študenti nadviazali na výborné výsledky gymnázií 
zo Slovenskej republiky z minulosti, pretože už v predchádzajúcom období výborne reprezentovali našu krajinu. 

21 
Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu Janka Matúšku 
Galanta 

„Chemická učebňa – 
vybavenie“ 

5 000,00 €  

Realizovaný projekt bol zameraný na vytvorenie učebne chémie pre študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Na 
gymnáziu študujú žiaci 8-ročného, 5-ročného a 4-ročného typu štúdia, v ktorých študijných odboroch má výraznú hodinovú 
dotáciu i predmet chémia, laboratórne cvičenia z chémie a takisto seminár z chémie. Preto bolo potrebné pre študentov 
zabezpečiť kvalitne vybavenú chemickú učebňu, ktorá je vhodná na realizáciu chemických pokusov, laboratórnych cvičení 
z chémie ale i výučbu teoretických hodín z chémie. Celú učebňu sme zrekonštruovali počas letných prázdnin (júl až 
august) a sme radi, že ju môžu v plnej miere využívať žiaci nášho gymnázia už od začiatku školského roka 2019/2020. 

22 
Slovenská aliancia pre 
inovatívnu ekonomiku 

OpenLab - Tímový 
technologický akcelerátor pre 
školy 

3 170,00 €  

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a 
demokratickej spoločnosti. Študenti vyvíjajú hybridné aplikácie a hry, pričom pracujú na reálnych projektoch s firmami - 
partnermi OpenLab-u. V septembri 2018 sme odštartovali pilotný program OpenLab s 18 študentmi druhého ročníka na 
SPŠE Hálova 16 v Bratislave. Na základe úspešného pilotného ročníka, OpenLab rozširujeme ako neziskový vzdelávací 
projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských 
regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane súčasťou reformy vzdelávania. 
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23 
Slovenská organizácia 
pre výskumné a vývojové 
aktivity 

Festival vedy Európska noc 
výskumníkov 2019 

5 000,00 €  

Európska noc výskumníkov (European Researchers’ Night - ERN) je jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré 
sa koná každoročne aj na Slovensku a z lokálneho podujatia sa rozrástla na najväčší celoslovenský festival vedy a 
inovácií. V roku 2018 sa ho zúčastnilo vyše 160 000 návštevníkov a do programu sa zapojilo viac ako 1 600 výskumníkov 
a inovátorov, ktorí prezentovali svoje vedecké aktivity v rámci vedeckých stánkov, prednášok a diskusií v 5 mestách 
a ďalších sprievodných lokalitách. Trinásty ročník festivalu sa uskutoční 27. septembra 2019 v piatich mestách: Bratislava, 
Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad a ďalších sprievodných lokalitách. Hlavný program sa bude konať v bratislavskej 
Starej tržnici, kde sa tradične predstavia vedci v rámci stánkov ako aj na hlavnom pódiu.  Program v Banskej Bystrici, 
Žiline, Košiciach a Poprade je situovaný do nákupných centier, kde je bližšie aj k ľuďom, ktorí sa o vedu a inovácie 
nezaujímajú a môže ich program len náhodne zaujať pri nakupovaní. Celodenný program festivalu vedy 
tvoria prezentácie vedcov, výskumných inštitúcií, inovátorov a inovatívnych firiem, ktorých cieľom je predstaviť 
výskumníkov a inovátorov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním. 

24 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
Fakulta informatiky a 
informačných technológií 

XR @ 3D Lab 6 950,00 €  

Autormi projektu sú študenti doktorandského štúdia na FIIT STU, ktorí prostredníctvom nadácií a vlastných financií 
vybudovali a udržujú fakultné 3D laboratórium, v rámci ktorého si študenti môžu vyskúšať a osvojiť prácu so zariadeniami 
pre virtuálnu, obohatenú a zmiešanú realitu. Počas jeho fungovania získali predkladatelia projektu ocenenie za najlepšie 
demo na konferencii VRST 2017 - jedna z najlepších medzinárodných konferencií, špecializovaná na virtuálnu realitu. 
Hlavným cieľom predkladaného projektu XR @ 3D Lab je dodatočné vybavenie 3D laboratória. 

25 Spolok medikov SZU Simulačné centrum SZU 8 000,00 €  

Projekt Simulačné centrum SZU je iniciatívou zanietených študentov zoskupených v Spolku medikov SZU (ďalej len 
„SMSZU) študujúcich medicínske odbory na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (ďalej len „SZU“), ktorých 
teoretické znalosti z klinických predmetov vysoko prevažujú nad praktickými, ktoré v súčasnej dobe nie je ľahké získať 
nemocničnou praxou. SZU bola dodnes posledná univerzita na Slovensku s medicínskymi odbormi, ktorá nedisponovala 
takýmto výučbovým centrom. Finančné prostriedky získané od Nadácie EPH sa využili na vybudovanie šatní v blízkosti 
simulačného centra, ktoré len dopĺňajú celkové vybavenie simulačného centra a vytvárajú jeden veľký koncept praktickej 
výučby. 

26 
Združenie priateľov 
Denníka N 

Magazíny “Prečo ostať žiť na 
Slovensku” a Mýty o Európskej 
únii” do slovenských škôl 

15 000,00 €  

Cieľom projektu je podobne, ako pri predchádzajúcich príručkách pre školy poskytnúť spolupracujúcim základným a 
stredným školám vo všetkých regiónoch Slovenska dostatočný počet hodnotných vzdelávacích materiálov, ideálne v 
takom množstve o aké školy požiadajú a aké su schopné zmysluplne využiť. N Magazín Prečo zostať na Slovensku sme 
vydali s motívom ukázať študentom a mladým, že nie len odchod, ale aj zotrvanie na Slovensku je profesionálnou a 
ľudskou výzvou. N Magazín Mýty o EÚ sme v spolupráci s Euractiv Slovensko a ďalšími partnermi vydali priamo s cieľom 
zabezpečiť lepšiu informovanosť študentov, učiteľov a ich rodín pred eurovoľbami 2019 a zvýšiť pravdepodobnosť ich 
informovaného rozhodovania, ako voličov. 

27 žijemvedu o.z. CENA ZVEDAVEC ROKA 5 000,00 €  

Ocenenie Zvedavec roka 2019 podporené nadáciou EPH bolo zamerané na prezentáciu PhD prác realizovaných na 
Slovensku. Projekt bol oficiálne spustený 1.9.2019 a ukončený k dnešnému dňu 15.12. 2019. Projekt sa stretol s veľkým 
záujmom zo strany PhD študentov ako aj širokej verejnosti. Prvá fáza projektu bola zameraná na marketing ocenenia, 
druhá fáza na zozbieranie a uverejnenie videí, tretia fáza zahŕňala hodnotenie komisiou, sčítanie udelených hlasov. 
Oficiálne budú výhercovia vyhlásený na konferencii Žijem vedu naživo 20.12. Do ocenenia sa prihlásilo 17 PhD študentov 
s videoprezentáciou ich PhD štúdia z rôznych odborov ako aj regiónov Slovenska. 

1 AŠK Inter Bratislava 
Tréningové programy pre 
športovú mládež 

6 000,00 €  
Účelom projektu je podpora talentovanej športovej mládeže a vytváranie podmienok pre ich tréningovú činnosť na 
pravidelnej báze. Konkrétne ide o zabezpečenie priestorových a personálnych kapacít, ako aj nevyhnutného materiálneho 
vybavenia (športových potrieb a pod.). 

2 Golf Club WELTEN 
CENTRUM TALENTOVANEJ 
MLÁDEŽE 

10 000,00 €  
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. 
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3 
Inter Bratislava, 
občianske združenie 

Žlto-čierne talenty letia na 
sústredenie 

4 000,00 €  

Príspevok z Nadácie EPH bol použitý na úhradu časti ubytovania futbalistov U12 počas zimného sústredenia Turecko – 
Side, hotel Kamelya Selin, v termíne 22.2. - 3.3.2019. Išlo o 20 detí (3 deti ostali PN bez možnosti vycestovania) a 4 
osoby realizačného tímu (realizačný tím: tréner I, asistent trénera II, asistent trénera III a lekár). Zabezpečením 
poskytnutej časti finančných prostriedkov mali možnosť mladší žiaci FK Inter Bratislava absolvovať sústredenie na 
najvyššej úrovni a tak sa zdokonaľovať vo svojich futbalových zručnostiach. Sústredenie bolo zamerané na intenzívnu 
10-dňovú futbalovú prípravu, skvalitnenie pohybových, vytrvalostných, technických a herných zručností. Chlapcov má 
pripraviť nie len na jarnú časť súťaže, ale aj prichystať na zmenu herného procesu v ďalšej kategórií U-13. 

4 Mesto Veľké Kapušany 
Mestské futbalové ihrisko - 
modernizácia 

20 000,00 €  
Mesto Veľké Kapušany prevádzkuje mestské futbalové ihrisko na ul. Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch. Športový areál 
sa využíva na futbalové zápasy mestského športového klubu ako aj na rôzne iné športové a kultúrne podujatia.  Zámerom 
projektu bolo vybudovanie automatického zavlažovacieho systému, ktorý doposiaľ absentoval.  

5 Múdry pes Pohár Karola Poláka 2019 5 650,00 €  

15. ročník Pohára Karola Poláka sa vydaril. Do súťaže sa zapojilo 50 detských domovov a okolo 500 detí. Deti vo veku 
14-18 rokov vytvorili reprezentácie všetkých 8 krajov. Aj tento rok sme zorganizovali Festivaly futbalu, kde deti aj vo veku 
10 až 14 rokov mali možnosť absolvovať futbalový tréning s profesionálnymi trénermi. Tentokrát to bolo v Zvolene a v 
Košiciach. Semifinále prebehli na umelých trávnikoch v Senci a Tatranskej Lomnici. Finále sa uskutočnilo opäť na Štrbe. 
Vďaka naším partnerom sme mohli deti odmeniť hodnotnými cenami a na finále do Štrby prišli  osobne podporiť tento 
projekt aj štátny tajomník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Generálny sekretár Slovenského futbalového 
zväzu.  

6 
Nadácia slovenského 
karate 

Podpora karate - športu pre 
každého 

10 000,00 €  

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 2019. Zároveň by sme chceli podporiť i reprezentačné výjazdy 
Slovenského karate na Svetových pohároch v Tokiu a Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov 2019 v Chile. 

7 Nadácia TV JOJ 
Floorball Challenge Team U18 - 
chlapci 

15 000,00 €  

Celonárodný športový projekt floorball SK LIGA zapája po celom Slovensku už takmer 100.000 žiakov základných a 
stredných škôl do školských krúžkov floorballu. Každá základná škola bez rozdielu sa zapája do súťažných zápasov s 
okolitými školami (kvalifikačná skupina) vždy s tímov chlapcov a súčasne aj s tímom dievčat, v čom je pridaná hodnota 
projektu. Školy neplatia žiadne štartovné. Najlepší postupujú na krajské šampionáty a celonárodné finále. 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.  

8 Nadácia TV JOJ Floorball SK LIGA 2019/2020 20 000,00 €  

Nadácia TV JOJ už tretí rok rozvíja pravidelné športovanie na základných a stredných školách prostredníctvom projektu 
floorball SK LIGA. Florbal je progresívny a rýchlo sa rozvíjajúci šport, ktorý je finančne nenáročný pre rodiny a má potenciál 
osloviť masy. V doterajších ročníkoch sa do projektu zapojilo viac ako 100 000 žiakov z celého Slovenska.  Za pomoci 
bezplatnej mobilnej aplikácie RUFUS, ktorá manažuje športový tím, sme vytvorili pre zapojené školy kompletnú 
floorballovú ligu, ktorá sa hrá v troch fázach. V prvej fáze si zahrajú okresné kolá školy z blízkeho okolia. Najlepšie tímy 
postúpia na krajské turnaje a odtiaľ na celonárodné finále, ktoré sa v tomto ročníku bude konať v Tatralandii. Aplikácia 
RUFUS eviduje všetky kľúčové zápasové štatistiky, automaticky ich vyhodnocuje a garantuje transparentnosť celej ligy. 

9 Obec Tomášov 
Zdravo a hravo v tomášovskej 
škôlke 

5 000,00 €  
Revitalizácia a rozšírenie existujúceho detského ihriska Materskej školy v Tomášove o nové hracie prvky, vytvorenie 
bezpečného a atraktívneho miesta pre edukačnú činnosť a hru, ale hlavne o rozšírenie aktivít pohybového charakteru v 
exteriéri počas pobytu vonku. 

10 OZ JUMBODANCE Vianoce očami tanečníka 10 000,00 €  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie definované ako 'stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej 
pohody'. Naše zdravie je až z 80% ovplyvnené životným štýlom. Medzi najhlavnejšie zásady zdravého životného štýlu 
patrí pestrá, vyvážená strava, pohyb, pozitívne myslenie, kvalitný spánok. Práve tieto zásady zdravého životného štýlu si 
vybrali tanečníci Jumbodance ako tému tanečného projektu, ktorý dáva návod na to, ako ich možno dodržiavať aj počas 
Vianoc. 
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11 Plynárenský športový klub Tour de Gas 2019 10 000,00 €  

Tour de Gas (ďalej ako TdG) je viacdňová cyklotúra určená pre zamestnancov plynárenských spoločností na Slovensku 
a v širšom stredoeurópskom regióne. Organizátorom TdG je cyklistický oddiel plynárenského športového klubu (ďalej ako 
CO PŠK). V poradí už 12. ročník TdG sa uskutočnil v dňoch 6. až 10. septembra v Poľsku a na Slovensku, kde strategický 
význam Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko sa zvýraznil práve plynárenským športovým podujatím TdG. 
Etapy 12. ročníka TdG boli preto vedené prevažne územiami rozostavaného plynovodu v Poľsku aj na Slovensku. 

12 Slovenský futbalový zväz 
Energia do ženského futbalu s 
EPH 

20 000,00 €  

Projekt bol zameraný na organizáciu futbalového turnaja dievčat do 12 rokov. Tento turnaj slúžil ako tzv. sviatok 
dievčenského futbalu, s cieľom zapojiť čo najväčšie množstvo dievčat do tejto akcie, ktorá nám taktiež slúži a dopomáha 
k rozvoju ženského futbalu a jeho mena na Slovensku. Cieľom projektu bolo spropagovať ženský futbal, zorganizovať 
celodennú aktivitu pre dievčatá do 12 rokov – pre registrované aj zatiaľ neregistrované hráčky a zároveň finančne odmeniť 
dve najlepšie družstvá vo finále Slovenského pohára žien 2018/2019– Partizán Bardejov B.Š.K. a ŠK Slovan Bratislava. 
Celodenná akcia s názvom „Energia do ženského futbalu s EPH“ sa uskutočnila dňa 1.5.2019 v čase od 9:00 – 13:00 hod 
v športovom areáli FC Vion Zlaté Moravce. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev z celého Slovenska. Spolu sa tak turnaja 
zúčastnilo 202 dievčat v kategórii do 12 rokov. Turnaj bol rozdelený na dve časti, v ktorých sa odohralo spolu 48 zápasov. 
V prvej časti turnaja odohrali družstvá zápasy v 4 základných skupinách. 

13 
Slovenský zväz malého 
futbalu 

Medzinárodný turnaj v malom 
futbale v Galante 

4 460,00 €  

Medzinárodný turnaj v malom futbale do Galanty prilákal najväčšie európske tímy: Česká republika je úradujúcim 
európskym a zároveň aj svetovým majstrom, Maďarsko, bronzová krajina z Majstrovstiev Európy z roku 2017, Anglicko, 
štvrté miesto na Majstrovstvá Európy z roku 2018 a Slovenská republika ako domáca krajina. Tohto turnaju sa zúčastnila 
aj veľká divácka kulisa, ktorá určite svojim povzbudzovaním dopomohla k tomu, že Slovenská reprezentácia porazila 
Česko, ktoré neprehralo v rade 28 zápasov. Súčasťou tohto turnaja bol aj zápas Special Olympics, kde boli zmiešané 
mužstvá s hráčmi s určitým hendikepom a zdravými hráčmi. Bola to skvelá skúsenosť pre chlapcov v rámci integrácie a 
mali taktiež zážitok, že prišli do kontaktu aj s reprezentáciami spomínaných krajín. 

14 
Spoločenstvo detí a 
mládeže (SDM) Domino 

Veľké ihrisko s umelou trávou 8 000,00 €  

Ciele projektu sa nám podarilo naplniť. Vydarilo sa nám postaviť ihrisko s veľkou umelou trávou. Podarilo sa nám 
odbremeniť hlavnú hraciu plochu. Rozbehli sme nové tréningy na novej umelej tráve. Jednotlivé družstvá môžu trénovať, 
hrať prípravné zápasy na veľkej ploche. Celá tréningová jednotka sa môže realizovať na jednej tréningovej ploche. Pred 
tým bolo treba plochy striedať. 500 hráčov z 19-tich kategórií trénovalo na 4 hracích plochách. Zo 4 hracích plôch bola 
iba jedna hlavná plocha rozlohou vhodná na kvalitný tréning (rozmer 105x65m). Nová hracia plocha (90x60m) spĺňa 
rozmery a kvalitu na plnohodnotný tréning, prípadne prípravný zápas. Dobudovali sme plochu, ktorú využíva denne viac 
ako 150 detí.  

15 
Tenisový klub Združených 
závodov a organizácií 
(ZZO) 

Tenis v Čadci - rozvoj mladých 
talentov 

4 000,00 €  
V rámci projektu Tenis v Čadci - rozvoj mladých talentov, bude všetkým deťom zapojeným do projektu ponúknutá možnosť  
pokračovania vo výučbe tenisu počas mimoškolských aktivít pod odborným dohľadom kvalifikovaných trénerov v našom 
Občianskom združení. 

16 Zdravie pre Záhorie, n.o. 

Zlepšenie poskytovania 
zdravotnej starostlivosti o 
pacientov s cievnou mozgovou 
príhodou v regióne horného 
Záhoria 

10 000,00 €  

Cieľovou skupinou je spádová oblasť Neurologického oddelenia FNsP Skalica a.s. (obyvatelia okresov  Skalica, Senica, 
Myjava, okrajové oblasti okresu Malacky) s cca 150 tis. obyvateľmi, každý rok je liečených okolo 400 pacientov 
postihnutých cievnou príhodou. Cieľom tohto projektu je pokračovať v špičkovej úrovni poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou s využitím inovatívnych spôsobov zobrazovania 
mozgového tkaniva vo včasných štádiách cievnej  príhody. Používanie špecializovanej technológie (e-STROKE SUITE 
Stroke Protokols) s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia zachrániteľných častí mozgu po prekonanej 
príhode umožňuje poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú liečbu väčšiemu počtu pacientov. Nový spôsob diagnostiky 
a následne i liečby môže významne znižuje  odvrátiteľnú úmrtnosť a ťažké, trvalé poškodenie zdravia u časti liečených  
pacientov. 

1 Dorotka, o. z. 
Terapeutický víkend pre deti s 
viacnásobným mentálnym či 
fyzickým postihnutím v  Žiline 

1 100,00 €  

Vďaka Vašej podpore sme mohli uskutočniť veľmi úspešný projekt dvoch terapeutických víkendov v Žiline. Celkovo sa 
tejto akcie zúčastnilo X detí, ktoré absolvovali 24x canisterapiu, 24x fyzioterapiu a 24x handle koncept. Bolo krásne byť 
pri malých/veľkých pokrokoch týchto úžasných detí. Či už sa jednalo o prekonanie strachu zo psov, nových ľudí a 
priestorov alebo o samotnú silu a vôľu cvičiť. Decká boli skvelé, spolupracovali, spolu sme postupne búrali bariéry. 
Niektorý rodičia dokonca nadviazali nové priateľstvá a poradili si navzájom v ďalších možnostiach liečby ich detičiek. 
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2 Drahuška a my..., o.z. 
Drahuškovo – Kráčame k 
samostatnosti i naďalej 

18 000,00 €  

Zámerom projektu bolo podporiť udržateľnosť pracovných miest pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí v Drahuškove 
majú príležitosť pracovať na pozícií Asistent opatrovateľa. Zároveň im je v Drahuškove poskytované ubytovanie a 
stravovanie za symbolický poplatok. Cieľom projektu bolo zároveň rozšíriť ich vzdelanie, vedomosti a zručnosti. V 
priebehu celého obdobia projektu boli naďalej používané IVP (individuálne vzdelávacie plány), ktoré boli zavedené počas 
projektu podporeného Nadáciou EPH v roku 2019. IVP slúžia ako istý plánovač – každý z nich má nejaké veľké ciele, ku 
ktorým sa chce dostať (osamostatnenie, kúpa bytu, auta), avšak musia tomu predchádzať isté kroky, akoby medzi ciele, 
vďaka ktorým sa postupne dostanú k hlavnému cieľu. V tomto sa im snažíme pomáhať prostredníctvom IVP a osobného 
poradenstva odborných pracovníkov v Drahuškove. 

3 Fascinujúce deti Diagnostika FASD 4 000,00 €  

Cieľom je poskytovať rodinám s deťmi s FASD: 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. 

4 
Hospic Milosrdných 
sestier 

Kúpa upratovacích vozíkov a 
vozíkov na biologický odpad 

4 981,00 €  

Cieľom projektu, ktorý sa kúpou aj naplnil -  bolo pomôcť inkontinentným pacientom v Hospici Milosrdných sestier v 
Trenčíne, zakúpením dostatočného množstva jednorazových plienok a jednorazových podložiek pomáhať zvládať 
nepríjemné prejavy a symptómy ochorení,  ktoré so sebou ťažké a zákerné ochorenia prinášajú; zvyšovať kvalitu života 
terminálne chorých pacientov; zmierňovať utrpenie pacienta - predchádzať vzniku dekubitov, keď už ich pacienti majú, 
udržať pacienta v suchu – častejšia výmena jednorazových plienok a v neposlednom rade rešpektovať pacientovu 
dôstojnosť (tým, že dochádza k častej výmene plienok, pacient sa udržuje v čistote a necíti sa nepríjemne). 

5 
HYPPOSKO-občianske 
združenie 

Rehabilitačné centrum 15 000,00 €  

Od roku 2009 poskytujeme pacientom hipoterapiu-rehabilitáciu pomocou koňa. Na skvalitnenie našich služieb  chceme 
vybudovať rehabilitačné centrum. Celý objekt zastrešiť a zatepliť, vykonať elektroinštaláciu, kúrenie a klimatizáciu. 
Nakoľko sme nezisková organizácia,  musíme oslovovať nadácie o poskytnutie finančnej pomoci. Rehabilitačné centrum 
po  vybudovaní bude poskytovať služby formou rehabilitácie všetkým ľudom, ktorí majú ohrozené zdravie, ale najmä 
deťom s telesným a duševným hendikepom. 

6 
Kresťanské centrum 
nepočujúcich - Bratislava 

Športový a kultúrny rozvoj detí 
a mládeže so sluchovým 
postihnutím 

2 500,00 €  

Hlavným zameraním nášho občianskeho združenia je, aby sa nepočujúci v regióne Bratislava a jeho širšom okolí mohli 
stretávať a rozvíjať pri rôznych udalostiach spoločenského, kultúrneho, športového, ako aj vzdelávacieho charakteru, a 
to v súlade so správnymi hodnotami. V rámci projektu chceme zorganizovať letný tábor pre deti so sluchovým postihnutím. 
Keďže tieto deti kvôli ich komunikačným bariéram majú málo možností zúčastňovať sa letných táborov, chceme im 
poskytnúť príležitosť zažiť týždeň plný dobrodružstva, zábavy a spoločenstva nepočujúcich detí. V rámci projektu chceme 
zrealizovať aj stretnutia nepočujúcej mládeže. Našim záujmom je rozvíjať sociálno-kultúrnu, športovú, kreatívnu a 
vzdelávaciu stránku mladých ľudí. Mladí ľudia so sluchovým postihnutím vďaka stretnutiam môžu rozvíjať svoju osobnosť, 
rešpektovať svoje názory a prejavovať svoju hodnotu, predísť spoločenským problémom (alkoholizmus, záškoláctvo, 
kriminalita, drogy,...) a prostredníctvom športovej a kultúrnej aktivity budovať pozitívne vzťahy. 

7 Linka detskej istoty, n. o. 
Linka detskej istoty - Bežíme 
deťom na pomoc! 

7 500,00 €  

Naša organizácia zabezpečuje unikátnu službu pre deti a mládež na celom území Slovenskej republiky, ktorá je vo svojej 
komplexnosti jediná svojho druhu. Neustálu potrebu poskytovania poradenstva dištančnou formou, práve kvôli jeho 
bezbariérovosti, teda možnosti kontaktovať nás bezplatne z ktorejkoľvek tel. siete z celého územia Slovenska, kedykoľvek 
24/7 non-stop vo dne - v noci, počas týždňa aj počas víkendov a sviatkov, a tiež kvôli možnosti volajúcich zostať v 
anonymite – dokazuje aj neutíchajúci dopyt detí a mládeže po našich službách. Ročne zaznamenáme cca 100 000 
kontaktov od detí a mladých ľudí (podľa počtu konzultantov na službe a voľných telefónnych klapiek). Prevádzkovanie 
takto komplexných služieb si vyžaduje dôkladnú koordináciu a komplexný prístup pri zabezpečovaní finančných, 
materiálnych aj ľudských zdrojov a následne poskytovaných služieb. Preto aj formou fundraisingového podujatia '21 km 
pre deti - Bežíme deťom na pomoc!' potrebujeme posilniť finančné zdroje našej organizácie potrebné pre ďalšie 
fungovanie a kontinuálne poskytovanie služieb práve pre deti a mládež. 
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8 Návrat,  o. z. 
Využime všetky zdroje pomoci 
rodine 

5 000,00 €  

V projekte chceme poskytnúť priamu osobnú odbornú podporu pre 100 rodín v ohrození v 4 regiónoch Slovenska. 
Problémy týchto rodín sú často veľmi komplexné a zasahujú do rôznych oblastí, preto aj pomoc a podpora prichádza z 
rôznych strán, ale nie je koordinovaná, systematická a rodiny často ani nevedia, na akú podporu majú nárok a koho by 
mohli osloviť. V rámci projektu teda budeme poskytovať priamu odbornú podporu a poradenstvo rodinám, ale aj 
vyhľadávať iné zdroje pomoci v širšej rodine, pomáhajúcich organizáciách, lokálnych a štátnych inštitúciách a sieťovať ju. 
Do riešenia vlastnej situácie budeme zapájať v maximálnej možnej miere všetkých členov rodiny vrátane detí. Cieľom je 
zvyšovanie kompetencie rodičov a zvyšovanie záujmu komunity o rodinu a citlivosti voči potrebám detí. 

9 
nezisková organizácia 
Projekt DOM.ov 

Postav si dom a zmeň si život 14 000,00 €  

Napriek viacerým komplikáciám pri dokončovacích prácach sa domy podarilo stavebne dokončiť a 16 z 18 domov majú 
podané žiadosti o kolaudáciu. Kolaudácia bola zbrzdená najmä z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry (prípojky kanalizácie, 
vodovodu). Pripravujeme výstavbu druhého kola, ktorá začne v roku 2020. Počas realizovania projektu  sme v tomto roku 
rozvinuli spoluprácu vo viacerých nových lokalitách, kde máme podporu vedenia obce, a zároveň je tu silný záujem 
klientov o výstavbu. Obce kde sa najviac ľudí zapojilo do programu sú Varhaňovce a Zborov. Ďalej tiež pripravujeme 
klientov na výstavbu v lokalitách Lenartov, Frička, Gerlachov a Bôrka. Výstavbu plánujeme začať v priebehu 
nasledujúceho roka. 

10 
Občianske združenie 
Samaria 

Samaria v Bratislave 2019 20 000,00 €  

K hlavným cieľom projektu Samaria v Bratislave 2019 patrí budovanie dostatočnej infraštruktúry na poskytovanie 
efektívnej materiálnej pomoci ľuďom v núdzi. Konkrétne vybudovať dostatočne širokú a efektívnu sieť dobrovoľníkov a 
spolupracujúcich organizácií schopnú reálne identifikovať potreby konkrétnych ľudí v núdzi, vyhľadať tieto potreby a 
zabezpečiť poskytnutie týchto potrieb klientom na území mesta Bratislava a v blízkom okolí. Pre rok 2019 aktívne 
pokračovať v rozširovaní siete a jej etablovanie na územie celej Bratislavy a okolia. 

11 
Občianske združenie 
Samaria 

Samaria v Bratislave 2019 - 
Prevádzka 

5 000,00 €  

Z výsledkov realizovania projektu vyplýva, že sa nám s podporou Nadácie EPH podarilo vybudovanie trvalo udržateľného  
systému pomoci ľuďom v krízových životných situáciách. Jednou z podstatných súčastí projektu je upevnenie personálnej 
a prevádzkovej infraštruktúry potrebnej na realizovanie intervencii v prípadoch materiálnej pomoci našim klientom. OZ 
Samaria bola s  podporou Nadácie EPH schopná realizovať priame materiálne intervencie v sociálne núdznych rodinách 
a u jednotlivcov. Títo boli vyhľadávaní jednak dobrovoľníckou sieťou OZ Samaria a jednak sa k nám dostávali 
prostredníctvom spolupracujúcich organizácií, inštitúcií, združení a odborov sociálnej starostlivosti. Počas tohto ročníka 
projektu sme boli  schopní realizovať materiálnu intervenciu u  117 klientoch.  

12 PHYSIO CANIS, o.z. 
Canisterapia  -  
SEDMOKRÁSKA 2019 

30 000,00 €  

Cieľom projektu Sedmokráska 2019 bolo pokračovať v podpore rodín s deťmi s detskou mozgovou obrnou a poskytnúť 
im odborné, pre nich kľúčové terapie na rozvoj dieťaťa po stránke psychomotorickej. Na to sme využili inštitút overených 
canis víkendov pre celé rodiny , ale najmä sme zaviedli fyzioterapiu v ambulancii v Žiline, zaviedli sme výjazdy do fyzio 
centier v celej SR (Adora, Gardenia, Neurino, CVI Banská Bystrica, CVI Levice) a zvýšili sme dostupnosť v rámci celej 
SR. Novinkou bolo aj tesnejšie prepojenie s UVLF v Košiciach, kde sme v projekte využili dobrovoľnícku prácu študentiek 
UVLF (študentky canisterapie). Naopak obmedzili sme (vzhľadom na priority a nedostatočnú kapacitu) ostatné cieľové 
skupiny (napr. ukážky práce pre zdravé deti a pod.) Splnili sme všetky kľúčové ciele : rozvoj povedomia a dostupnosti 
takto realizovanej canisterapie - splnené zabezpečiť cvičenie so špeciálnymi psami I-CT splnené zabezpečiť nepriamo 
možnosť integrácie a inklúzie detí s DMO zabezpečiť canis víkendy s intenzívnou integrovanou canisterapiou v 
oddychovom prostredí pre celé rodiny.  

13 PLAMIENOK n.o 
Spolu s plamienkom detského 
života 

20 000,00 €  

Cieľom predkladaného projektu bolo ponúknuť nevyliečiteľne chorým deťom možnosť byť doma a poskytnúť im odbornú 
zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc, poskytnúť pomoc a podporu deťom po strate blízkeho a rodinám po strate 
dieťatka a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti a v poskytovaní pomoci deťom a 
rodinám po strate dieťaťa. 
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14 
Rehabilitačné centrum - 
HARMONY, n. o. 

Nové liečebné metodiky pre 
deti s detskou mozgovou 
obrnou a poruchami 
pohybového aparátu 

30 000,00 €  

Cieľom projektu je poskytovať najnovšie liečebné metodiky, ktoré predstavujú absolútnu špičku v rehabilitácii a zároveň 
zabezpečiť ich dostupnosť deťom s detskou mozgovou obrnou a poruchami hybnosti z celého Slovenska. Cieľom terapie 
Lokomat je ponúknuť pacientom opakovane intenzívnu liečbu (40 terapií ročne), ktorá zlepšuje motorické funkcie, zvyšuje 
rýchlosť chôdze, výdrž, stabilitu trupového svalstva, zvyšuje funkčnosť, zlepšuje schopnosť a udržuje zdravie v zmysle 
lokomócie, vývoja psychických funkcií a sociálnej integrácie. Cieľom terapie Armeo je zlepšenie mobility horných končatín 
u pacientov s hemiparézou, zvýšenie svalovej hmoty, zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov, zlepšenie koordinácie, 
zlepšenie sebestačnosti. Cieľom terapie Combofit je uplatniť individuálny komplexný prístup prispôsobený stavu a 
diagnóze pacienta, čomu zodpovedá aj dĺžka terapie a intenzívny režim v objeme minimálne 25 terapií a viac. Cieľom 
projektu je objektívne zlepšenie motorických funkcií pacienta, zlepšenie kvality života a z toho vyplývajúca 
pravdepodobnosť integrácie pacienta do bežného života. 

15 
Rímskokatolícka farnosť 
Letanovce 

Misijné a komunitné centrum 
LAČHO PASTIRIS - DOBRÝ 
PASTIER 

6 500,00 €  

Jedná sa o dokončenie výstavby Misijného a komunitného centra v rómskej osade Strelník v Letanovciach. Projekt vlastne 
zahŕňa vybavenie centra. Centrum bude mať multifunkčný charakter. Je to zatiaľ jediná budova v osade, ktorá bude slúžiť 
na duchovnú, kultúrnu, sociálnu, osvetovú a charitatívnu činnosť. Budova je už vlastne postavená: už sú dokončené aj 
dlažby a obklady, sanita, osvetlenie. Teraz potrebujeme centrum vybaviť: stoly, stoličky, ozvučenie (mikrofóny + 
reproduktory a zosilňovač), menšia kuchynská linka, nábytok, iný drobný materiál). 

16 
SIMEON CENTRUM, 
občianske združenie 

Finančný príspevok na nákup 
invalidných vozíkov 

5 000,00 €  

Sme špecializovaný zdravotnícky tím mobilného hospicu SIMEON CENTRUM, ktorý zabezpečuje starostlivosť o 
dospelých pacientov v konečnom štádiu ochorenia, najčastejšie onkologického. Našim cieľom je poskytnúť pacientovi v 
posledných chvíľach života čo najväčší komfort  v domácom prostredí so svojimi blízkymi. Náš mobilný hospic 
zabezpečuje profesionálnu starostlivosť a taktiež kontrolu jeho zdravotného stavu ako je tlmenie bolestí, podávanie liekov, 
zabezpečenie potrebného prístrojového vybavenia. Našou prioritou je byť pacientovi k dispozícií kedykoľvek to bude 
potrebné. Ponúkame pomocnú ruku aj pre rodinu po smrti pacienta, ktorej sa snažíme pomôcť vyrovnať sa so stratou 
blízkeho. Zaúčame aj rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne chorého v poslednej etape života, ako sa 
odborne postarať o takéhoto pacienta. 

17 
Slovenská katolícka 
charita 

Budovanie prepravných 
kapacít pre distribúciu 
materiálnej a potravinovej 
pomoci 

40 000,00 €  

Cieľom projektu bolo podporiť distribúciu materiálnej  a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi. Charita je schopná získať túto 
pomoc od jednotlivcov alebo organizácií, ale jej využitie pre ľudí v núdzi je obmedzené kapacitou takúto pomoc 
prepravovať. Obzvlášť potraviny tesne pred  dobou spotreby, ktoré poskytujú viaceré obchodné reťazce, je potrebné 
odviezť a ďalej distribuovať hneď. Dodávkové automobily, zakúpené z poskytnutého finančného príspevku, umožnili 
Charite v dvoch slovenských diecézach prepravnú kapacitu výrazne navýšiť. 

18 
Slovenská katolícka 
charita 

Budovanie prepravných 
kapacít pre distribúciu 
materiálnej a potravinovej 
pomoci 

20 000,00 €  

Cieľom projektu je podporiť distribúciu materiálnej  a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi. SKCH je schopná získať túto 
pomoc od jednotlivcov alebo organizácií, ale jej využitie pre ľudí v núdzi je obmedzené kapacitou takúto pomoc 
prepravovať. Obzvlášť potraviny tesne pred  dobou spotreby, ktoré poskytujú viaceré obchodné reťazce, je potrebné 
odviezť a ďalej distribuovať hneď. Na tento účel sú potrebné dodávkové automobily, na ktoré je žiadaný finančný 
príspevok. 

19 
SOCIA - Nadácia na 
podporu sociálnych zmien 

Otvorenie Centra včasnej 
intervencie (CVI)  v Lučenci 

18 200,00 €  

Nové vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja nás oslovilo, aby sme im pomohli v nasledujúcich rokoch s 
prípravou a otvorením 4 CVI v kraji. V závere tohto roku teda vyberieme z uchádzačov konečného realizátora/zriaďovateľa 
CVI v Lučenci. Našou úlohou bolo vyhlásenie výzvy, priebežná komunikácia so záujemcami, ich konečný výber a 
priebežné poradenstvo pri zriadení CVI. 

20 
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné psy 

Miestnosť pre terapiu za 
pomoci vycvičených psov 

4 000,00 €  

Vďaka podpore z Nadácie EPH sme mohli plne rátať so zabezpečením vybavenia terapeutickej miestnosti, a tak od 
31.10.2019 v týchto priestoroch už prebieha ďalší projekt, podporený Nadáciou Volkswagen, ktorý je zameraný na pomoc 
deťom s poruchou autistického spektra prostredníctvom psích pomocníkov. Projekt bude prebiehať do júna 2020 a jeho 
realizácia je možná predovšetkým vďaka podpore z Nadácie EPH (zabezpečenie vybavenie priestorov). 



Výročná správa 2019                      Podporené projekty 

 

1 Mesto Kremnica 
Visutý lanový most s lezeckou 
lanovou sieťou - Via ferrata 
Komín 

9 000,00 €  

Mesto Kremnica v roku 2017 otvorilo Via ferraty Komín. Atraktivita tohto miesta nás priviedla k myšlienke vybudovania 
najdlhšieho lanového mostu na Slovensku a najdlhšej lezeckej lanovej siete. Vďaka podpore Nadácie EPH a OOCR 
Stredné Slovensko a Turiec Kremnicko sa nám podarilo v rokoch 2018 v období od 1.10.2018 do 28.6.2019 vybudovať 
tieto dva atraktívne adrenalínové prvky. Lanový most s dĺžkou 78,5 m, vo výške 40 m nad zemou a lezecká lanová sieť s 
dĺžkou 37,5 m sú jedinečné a zatiaľ jediné na Slovensku.  Most projektoval Ing. Pavol Kohutiar a projekt zrealizovali Pavol 
Rajčan a Libor Krajči s pomocou dobrovoľníkov. Osadenie nových prvkov na Via ferrate Komín zvýšilo návštevnosť 
rekreačného strediska Skalka a Mesta Kremnica. Odhadom sa denne na tomto mieste pohybuje do 600 ľudí a prichádzajú 
aj návštevníci zo zahraničia. 

2 
Obec Lackovce, 
Lackovce 37, 066 01 
Humenné 

Revitalizácia oddychovej zóny 
pri vodnom zdroji „studnička“ 
v k. ú. Lackovce 

3 000,00 €  
Revitalizácia oddychovej zóny pri studničke, spevnením plôch a vybudovaním odvodnenia na odvádzanie dažďovej vody, 
aby sa predchádzalo ďalšiemu splaveniu pôdy v tejto oblasti, ktorá sa využíva na oddych a rekreáciu v príjemnom 
prírodnom prostredí. 

3 

OZ Priatelia 
Svätojakubskej cesty na 
Slovensku - Camino de 
Santiago 

Vyznačenie a propagácia 
Svätojakubskej cesty na 
Slovensku 

3 000,00 €  

Naše združenie buduje infraštruktúru Svätojakubskej cesty na Slovensku a propaguje túto cestu na Slovensku aj v 
zahraničí.  Camino de Santiago je najznámejšia pútnická značka v Európe, rôznymi krajinami prejde ročne približne milión 
ľudí. Okrem duchovného zážitku je táto forma cestovania prínosná pre jednotlivé regióny, ide o nemasový cestovný ruch 
s reálnym prínosom pre odľahlejšie časti krajiny. Na Slovensku vedie trasa na tejto hlavnej osi: Košice - Levoča - Liptovský 
Mikuláš - Donovaly - Banská Bystrica - Zvolen - Banská Štiavnica - Hronský Beňadik - Nitra - Trnava - Bratislava. Našim 
cieľom je postupne vyznačiť celú trasu, pripraviť bedekre, propagačné materiály a videá a prezentovať slovenskú vetvu 
Camino de Santiago na Slovensku a v zahraničí. 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

Zrealizované Partnerské projekty podľa oblastí podpory 

Oblasť podpory Počet projektov Suma 

Vzdelávanie a inovácie 27          232 230,00 €  

Kultúra 11            93 143,00 €  

Zdravie a šport 16          162 110,00 €  

Znevýhodnené skupiny 20          270 781,00 €  

Regionálny rozvoj 2            42 995,00 €  

Životné prostredie 3            15 000,00 €  

Spolu 79      816 259,00 €  


