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1 Jozef Galica Olympijský festival detí a rodičov
tím zamestnancov spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s.

Jozef Galica, Martin 

Očenáš, Stanislav Kromka
Banskobystrický

Športoviská v 

Banskej Bystrici na 

Okružnej ulici

1 500,00 €

Deti a mládež v čoraz vyššej miere trávia svoj voľný čas pasívne - s mobilom, pri počítači, 

televízore. Cieľom tímu zamestnancov je prinavrátiť šport do aktívneho života detí. 

Zamestnanci spolu so Súkromným centrom voľného času a so školou Narnia v Banskej Bystrici 

pripravia športový deň - Olympijský festival, do ktorého sa budú môcť zapojiť všetci žiaci 

oslovených základných škôl v meste Banská Bystrica a ich rodičia. Všetci zamestnanci sa budú 

aktívne podieľať na príprave športových disciplín a participovať na konkrétnych úlohách počas 

športového festivalu. Samotné podujatie navštívi aj naša úspešná olympionička Anastasia 

Kuzminová, s ktorou budú prebiehať zaujímavé besedy a rozhovor. Športové disciplíny budú 

pokračovať aj po skončení olympijského dňa a to počas popoludňajšieho klubu. Finančné 

prostriedky budú použité na zakúpenie športových potrieb potrebných na zorganizovanie 

Olympijského festivalu. 

2 Jozef Koža Prekročme svoj tieň
tím zamestnancov spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s.

Jozef Koža; Roland 

Kanávor; Pavol Kuťka
Bratislavský Modra 1 000,00 €

V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre sa 

poskytujú sociálne služby mentálne, telesne a sociálne znevýhodneným ľuďom v súčasnosti vo 

veku od 24 do 62 rokov. DSS a ZPB Merema spolupracuje s divadlom Agape, ktoré vedie 

dramatoterapeut Martin Žák. Divadlo tvoria talentovaní klienti Meremy s podporou 

zanietených zamestnancov. Divadlo im napomáha  obohacovať svoj život a napĺňať životy 

iných. Tím zamestnancov spolupracuje s týmto zariadením už dlhší čas. Zamestnanci spolu s 

klientami zariadenia sa chcú s nacvičeným divadelným predstavením predstaviť na festivale 

hendikepovaných divadelných skupín v Rynholci i na hudobnom festivale v Banskej Štiavnici. 

Ďalšie divadelné vystúpenia by sa uskutočnili v Pezinku a v Bučanoch. Tím zamestnancov bude 

priamo zapojený do organizačnej zložky divadelného tour formou natáčania videa, výrobou 

divadelných kulís a komunikácie s organizátormi festivalov. Účasť na festivaloch je finančne 

náročná vzhľadom na cestovné a ubytovanie. O to viac si túto možnosť klienti zariadenia vážia, 

ak sa na festivaloch budú môcť prezentovať.

3 Judita Klátiková
Naša nová terasa - pohyb, radosť 

prináša

tím zamestnancov spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s.

Judia Klátiková, Gabriel 

Klátik, Andrea Hnátová
Bratislavský Bratislava, Petržalka 1 500,00 €

Materská škola Ševčenkova v Bratislave je kvalitná materská škola, ktorej strarostlivosť využíva 

180 detí. Skupina zamestnancov spoločnosti Orange sa rozhodla zapojiť do projektu obnovy 

školského areálu Materskej školy a pokračovať v tradícii dobrovoľníckych brigád. Ide o opravu 

poškodených a neesteticky vyzerajúcich plôch štyroch terás, ktoré sú súčasťou školského 

dvora a denne sa využívajú na hry detí a na akcie pre rodičov a deti. Zamestnanci Orangeu v 

spolupráci s RZ a zamestnancami MŠ zorganizujú brigádu počas ktorej rodičia i deti namaľujú 

múriky terasy a na dlažbu a stenu namaľujú hracie prvky (skákacia škôlka, slimák, dopravné 

ihrisko...). Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu na obnovu terás. Po 

renovácii múrov a vymaľovaní plôch terás rôznymi prvkami, bude školský areál bezpečnejší, 

zaujímavejší a bude efektívne využitý na každodenný pobyt detí vonku.

4 Michal Blaškovič
Spoznaj, chráň a zachovaj prírodu 

Hiadeľskej doliny

tím zamestnancov spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s.

Miroslav Kútik, Erika 

Babejová
Banskobystrický obec Hiadeľ 1 400,00 €

Obec Hriadeľ na nachádza približne 20 km od Banskej Bystrice. Traja zamestnanci z obce a 

okolia sa zapoja do vybudovania turisticko-náučného chodníka Hiadeľskou dolinou, 

nachádzajúcou sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Novovybudovaný 

chodník dotvorený informačnými  a smerovými tabuľami, lavičkami, lávkami a turistickými 

šípkami podporí zážitkovú a náučnú pešiu turistiku a prispeje tak k rozvoju regionálneho 

cestovného ruchu. Realizáciou projektu sa zviditeľní prírodné bohatstvo Hiadeľskej doliny, 

prehĺbia sa znalosti turistov o prírode a krajine, ktorou chodník prechádza. Tim zamestnancov 

sa bude podieľať na grafickom a textovom návrhu informačných tabúľ a na osadení tabúľ v 

teréne. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu a spojovacieho materiálu a 

ďalšieho materiálu nevyhnutného na výrobu informačných tabúľ a vyčistenie prostredia.

5 Viera Slivková Záhradka pre malých aj veľkých
zamestnanec spoločnosti Orange 

Slovensko, a. s.
Bratislavský

areál ZŠ a MŠ 

Odborárska 2, 

Bratislava

880,00 €

Po rozsiahlej rekonštrukcii ZŠ s MŠ na Odborárskej ulici v Bratislave je nevyhnutné 

zrevitalizovať školský dvor, ktorý je zničený. Pri tej príležitosti sa rodičia s vyučujúcimi rozhodli 

vytvoriť v rámci areálu priestor, kde si žiaci vlastnými rukami dopestujú bežné domáce 

plodiny, ako zelenina, bylinky, či liečivé rastliny. Zamestnankyňa Orangeu spolu s rodičimi a 

zamestnancami vybudujú drevené boxy - záhradky - do ktorých budú žiaci vysádzať zeleninové 

priesady a vysievať bylinky. Všetky finančné prostriedky budú využité na nákup zeminy, 

dosiek, sadeničiek, osiva a aj drobného záhradného náradia. Žiaci budú môcť dopestovanú 

zeleninu či bylinky využívať počas školského roka napr. na podujatiach ako Zdravá desiata, 

Ochutnávka čajov, Herbár liečivých rastlín a podobne.


