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02-ZGP Daniel Bradáč

Vybavenie internej a 

externej herne materského 

centra

         800,00 € Ivanka pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji je obec, kde veľkú časť obyvateľov tvoria 

novousadlíci, zväčša mladé rodiny. V Materskom centre TIK-TAK 

sídliacom v Ivanke pri Dunaji by chceli realizátori projektu svojimi 

aktivitami pomáhať zmierňovať izoláciu matiek na materskej 

dovolenke a ich deťom nájsť nových kamarátov, rozvíjať ich fantáziu 

a pomôcť im socializovať sa. Daniel Bradáč rovnako so svojou 

rodinou navštevuje centrum, kde je uţ veľa vecí starších a 

opotrebovaných, aj preto v projekte poţaduje financie najmä na 

dovybavenie priestorov centra. Molitanové dielce z farebnej koţe vo 

vnútri centra a hojdačka vonku by mali doplniť vybavenie pre hru a 

rozvinúť kreativitu, pohybové cvičenie a rôzne aktivity detí.

03-ZGP Helmut Čunderlík

Revitalizácia detského 

ihriska v areáli ZŠ s MŠ v 

obci Čataj

         800,00 € Čataj

Detské ihrisko nachádzajúce sa v školskom areáli ZŠ s MŠ v obci 

Čataj v súčasnosti nespĺňa bezpečnostné, motorické a športové 

kritéria a normy Európskej Únie týkajúce sa detských ihrísk. Helmut 

Čunderlík sa preto v spolupráci s OZ Čatajančatá pri ZŠ a MŠ v 

Čataji rozhodol predloţiť projekt, ktorého cieľom je revitalizácia 

ihriska. Nové herné prvky na ihrisku zabezpečia deťom rozvoj ich 

psychomotorických, osobnostných a sociálnych kompetencii. Radi by 

týmto vytvorili príjemné miesto nielen pre hru, vzdelávanie a relax, ale 

zapojili deti MŠ a ZŠ do starostlivosti o okolie areálu školy a budovali 

v nich zodpovednosť za zdravé a čisté ţivotné prostredie.

04-ZGP Ján Kučera Nech sa nám netúlajú          745,00 € Detva

Ján Kučera sa rozhodol svojim projektom pomôcť Základnej škole v 

Detve vypestovať u mladých ľudí, od 13 do 15 rokov, trvalý záujem o 

pohyb a tým zmenšiť ich záujem o vysedávanie pri počítači a televízii. 

Projekt je zameraný na šport, florball, ktorý sa v tomto období stáva 

pomerne populárnym. Pre jeho realizáciu je však potrebné poskytnúť 

materiálne a technické vybavenie ako napr. hokejky, ochranné 

masky, loptičky, ktoré škola ţiakom nedokáţe poskytnúť z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. Výsledkom projektu bude 

organizácia turnajov a zaloţenie dvoch florballových krúţkov na 

škole, na ktorých sa bude pán Kučera zúčastňovať aj ako 

spolukoordinátor.
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06-ZGP František Hajdu preliezky- Park Malinovo          800,00 € Malinovo

V obci Malinovo sa nachádza kaštieľ obklopený veľkým parkom, ktorý 

je často navštevovaný miestnymi aj návštevníkmi obce v rámci 

oddychu a športu. Predkladateľ projektu je spolukoordinátorom 

participujúci na zveľadení tohto parku, ktorý za hlavný nedostatok 

parku v súčasnosti povaţuje chýbajúce preliezky, hojdačky a 

šmýkačky pre deti. Cieľom projektu je preto umiestnenie detského 

ihriska, ktoré bude obsahovať viac herných komponentov, pre deti od 

1 do 15 rokov a tieţ obkolesenie lavičkami. Na realizácii sa bude 

podieľať aj obec, ktorá má záujem o udrţanie stálej návštevnosti 

parku.

07-ZGP Richard Turček Šport v kultúrnom dome          800,00 € Dolná Mičiná

Rodina Richarda Tučeka ţije v obci Dolná Mičiná pri Banskej Bystrici. 

Športové aktivity v obci a jej okolí sú obmedzené na turistiku. V obci 

je aj kultúrny dom, ktorého priestory by boli vhodné aj na športové 

aktivity, čo viedlo realizátora projektu k predloţeniu projektu, ktorý by 

podporil zrenovovanie kultúrneho domu a jeho prispôsobenie 

športovým aktivitám. Projekt zahŕňa nákup športových potrieb, 

renováciu drevenej podlahy a nátery na vyznačenie čiar. Občania, 

najmä deti a mládeţ, tak získajú nový atraktívny priestor pre 

vyuţívanie voľného času na šport a pohyb.

09-ZGP Jakub Mareček Prekáţka do skejt parku       1 000,00 € 
Bratislava- 

Petrţalka

V Bratislave v súčasnosti existuje iba jeden funkčný skejt park, ktorý 

poskytuje ľuďom oddych, sebarealizáciu, spoznanie ľudí s rovnakými 

záujmami a moţnosť odreagovať sa športovou aktivitou. Tento skejt 

park sa nachádza v Petrţalke v areáli Občianskeho zdruţenia 

Kaspian. Niektoré prekáţky sú uţ v zlom stave a preto by sa podľa 

predkladateľa projektu Jakuba Marečka, ktorý je sám korčuliarom, 

mohol novou prekáţkou skejt park zatraktívniť.

10-ZGP Zuzana Adam
Spríjemnime si spoločne 

miesto, kde ţijeme
         700,00 € 

Bratislava- 

Petrţalka

Susedia zo spoločného vchodu v jednej z mnohých petrţalských 

bytoviek sa chcú pričiniť o lepšie, krajšie a kvalitnejšie bývanie a 

taktieţ sa lepšie navzájom spoznať. Na úkor zatepľovania im 

nezostávajú financie na úpravu okolia. Projekt je z toho dôvodu 

zameraný na zveľadenie vchodu a jeho okolia, kde býva aj jeho 

predkladateľka Zuzana Adam, ktorá sa pričiní aj motiváciou susedov, 

koordináciou a vypracovaním projektu. Realizátori projektu chcú 

svojimi aktivitami dosiahnuť stanovený cieľ úpravou chodníkov, 

vyzbieraním smetí, natretím brán a kvetináčov a vysadením kvetov.
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11-ZGP Ľuboš Kundrát

Umenie ako forma 

skrášlenia ţivotného 

prostredia

         847,00 € 
Bratislava 59- 

Rusovce

Ľuboš Kundrát a Rada rodičov pri Materskej škôlke v Rusovciach sa 

rozhodli zrealizovať vymaľovanie a vyzdobenie športovo- 

spoločenskej miestnosti a pomocou grafity skrášliť exteriérový 

domček v areáli MŠ. Cieľom projektu bude vymaľovať miestnosť, 

pomocou tvorivých dielní pripravia deti s pani učiteľkou výzdobu, 

rodičia zabezpečia závesy a niekoľko šikovných sprejerov sa po 

zaškolení postará o skrášlenie domčeka na hračky detskými motívmi.

12-ZGP Stanislav Čorba Mám rád svoj voľný čas          995,00 € 
Druţstevná pri 

Hornáde

V Druţstevnej pri Hornáde pôsobí občianske zdruţenie Ţijem 

hudbou, ktoré vzniklo v roku 200 s cieľom podporiť rozvoj kultúrno-

spoločenských aktivít. Hlavnou myšlienkou je vytvárať podmienky pre 

efektívne vyuţívanie voľného času detí a mládeţe. Predkladateľ 

projektu Stanislav Čorba patrí k členom zdruţeniu a podieľa sa na 

zveľaďovaní spoločných priestorov a na technickom zabezpečovaní 

prevádzky. Cieľom zdruţenia a rovnako aj podporeného projektu je 

rozšíriť činnosť zdruţenia o rôzne aktivity a krúţky, prezentáciou 

ktorých sa zároveň oţiví kultúrnospoločenský ţivot v obci. Zámerom 

projektu je výstavba zrkadlovej steny na zlepšenie podmienok pre 

realizáciu tanečných a pohybových krúţkov a nákup materiálneho 

vybavenia pre ostatné aktivity. 

14-ZGP Dana Prekopová
Ţilinský literárny festival (7. 

ročník)
         500,00 € Ţilina

V druhom októbrovom týţdni v roku 2010 sa tradične uskutoční uţ 7. 

ročník Ţilinského literárneho festivalu, ktorého hlavnou témou bude 

Dobrodruţstvo myslenia. Tento festival prebieha celý týţdeň a je pre 

obyvateľov Ţiliny a okolia. Jeho cieľom je inšpirovať, podnietiť 

tvorivosť ľudí a vytvoriť priestor pre dialóg slovenských umelcov, 

najmä so ţiakmi a študentmi ţilinských škôl. Jedným z hlavných 

organizátorov je Nadácia Polis. Financie z podporeného projektu 

budú pouţité na propagáciu festivalu pomocou pozvánok, plagátov a 

bannerov. 
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16-ZGP Martin Tkáčik
Detské ihrisko " DETSKÝ 

SVET"
         923,00 € Zvolen

Martin Tkáčik zo Zvolena sa inšpirovaný prechádzkami s jeho malou 

dcérkou rozhodol zrealizovať projekt "Detský svet" na mieste starého 

ihriska, ktoré sa nachádza pri dome, v ktorom býva so svojou 

rodinou. Napriek tomu, ţe detí vo Zvolene neustále pribúda, miest na 

hranie je stále ţalostne málo. Zámerom projektu je preto vybudovať 

pekný a bezpečný priestor pre deti a ich rodičov na spoločné trávenie 

voľných chvíľ. Pri realizácii projektu prisľúbilo pomoc aj mesto a 

rodičia z okolia. Na ihrisku bude v rámci projektu osadený nový 

drevený domček a zrekonštruovaná stará časť ihriska - hojdačky, 

kolotoč, pieskovisko.

17-ZGP Radoslav Štefanišin Zachráňme studničky          700,00 € Rakovčík

Dedinka Rakovčík je rodiskom Radoslava Štefanišina, na základe 

čoho by rád prispel k zlepšeniu ţivota miestnych obyvateľov a aj 

turistov. Realizácia projektu bude pozostávať z vyčistenia studničiek 

nachádzajúcich sa pri turistických chodníkoch, vybudovania 

prístrešku, posedenia a opravy prístupovej cestičky. Ochotu pomôcť 

preukázal aj obecný úrad a taktieţ obyvatelia dedinky Rakovčík, ktorí 

chcú zachrániť miestne studničky a vytvoriť si vhodné miesto pre 

oddych a načerpanie nových síl návštevníkov.

18-ZGP Martina Cibulášová CIBI CUP 2010          500,00 € Domaša- Dobrá

CIBI CUP je turnaj neregistrovaných hráčov v pláţovom volejbale. 

Tento turnaj je určený pre športuchtivých rekreantov a rodiny s deťmi, 

ktoré chcú stráviť aktívny víkend v rekreačnom stredisku v oblasti 

Domaša- Dobrá, kde sa turnaj koná. Novinkou tohto ročníka je 

vytvorenie novej kategórie Juniori pre mladých volejbalistov od 13 

rokov. Tímy z tejto kategórie budú súťaţiť nielen medzi sebou, ale 

budú si môcť zmerať sily aj s hráčmi z ostatných kategórií, čo pre 

mladých hráčov bude určite silnou motiváciou a povzbudením. 

Financie z podporeného projektu budú vyuţité na piesok, tričká, 

plagáty, trofeje pre víťazov, občerstvenie atď.
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19-ZGP Richard Fides

Hrou a športovými 

aktivitami podporujeme 

zdravý vývin našich detí

         800,00 € Bratislava

Deti navštevujúce materskú školu na Miletičovej ulici v Bratislave sa v 

súčasnosti nemôţu hrať na prielezkach, ktoré sa v areály škôlky 

nachádzajú, keďţe tieto uţ dávno nespĺňajú bezpečnostné parametre 

a z toho dôvodu sú pre deti nebezpečné. Materskú školu na 

Miletičovej ulici v Bratislave navštevuje aj dcéra Richarda Fidesa, 

ktorý sa preto rozhodol zrealizovať projekt revitalizácie areálu MŠ s 

pomocou ďalších rodičov a zamestnancov MŠ. Zámerom projektu je 

nákup nových preliezok, náter plotu, lavičiek, existujúcich športových 

náradí a celková estetizácia školskej záhrady. Svojim projektom chce 

dosiahnuť vytvorenie vhodných podmienok na rozvíjanie pohybových 

a športových aktivít detí navštevujúcich školské zariadenie.

20-ZGP Jozef Galica Čítajte s nami          980,00 € Banská Bystrica

Základná škola Narnia v Banskej Bystrici chce rozšíriť svoju kniţnicu 

o čitáreň, ktorá by slúţila pre ţiakov počas prestávok a po škole, ale 

aj pre súrodencov a rodičov, ktorí často čakajú na svoje deti, ktoré sa 

zúčastňujú krúţkov alebo navštevujú Umeleckú školu v tej istej 

budove. Aj z toho dôvodu, ţe dcéra pána Galicu je uţ štvrtý rok 

ţiačkou tejto školy, rozhodol sa snahu a aktivity školy  podporiť 

projektom, ktorého cieľom je nainštalovanie elektronického 

kniţničného softwaru, prehrávača na premietanie audiokníh a 

informovanie verejnosti o čitárni. Súčasťou projektu bude aj 

slávnostné otvorenie - verejné čítanie s Danielom Hevierom a tieţ 

relaxačné hodinky - spoločné počúvanie audiokníh.

21-ZGP Gabriela Štefanková Všetko pre deti       1 000,00 € Vyhne

V poslednom období významná kúpeľná obec Vyhne zaţíva 

prisťahovanie mnohých mladých rodín s deťmi. V obci však chýba 

priestor pre rozvoj a hry detí. Preto sa predkladateľka projektu, 

Gabriela Štefanková, rozhodla predloţiť projekt, v rámci ktorého by 

sa vybudovalo detské ihrisko, ktoré bude slúţiť rodinám, materskej 

škôlke a návštevníkom obce. Vďaka novému ihrisku sa vytvorí medzi 

ľuďmi spolupatričnosť a zlepšia sa medziľudské vzťahy a vybuduje sa 

priestor pre pohybovú aktívnu činnosť a hry detí. V budúcnosti je 

moţné ihrisko a areál vyuţiť ako multišportovú plochu.
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22-ZGP Lukáš Hopják
Detské ihrisko- Oremburská- 

Moskovská
         910,00 € Banská Bystrica

Medzi ulicami Oremburská a Moskovská v Banskej Bystrici sa 

nachádzajú potraviny, pohostinstvá, reštaurácia, no ţiadne ihrisko 

pre deti. Lukášovi Hopjákovi spolu s ostatnými rodičmi z okolia tento 

deficit nebol ľahostajný a tak sa rozhodli postaviť ihrisko z vlastných a 

sponzorských zdrojov, keďţe mesto Banská Bystrica odmietla ihrisko 

postaviť. Zámerom projektu je najmä vytvorenie priestoru pre hru detí 

a tieţ pre oddych rodičov a ostatných obyvateľov. Priestor bude 

doplnený o hojdačky pre deti a lavičku pre rodičov.

24-ZGP Marian Bábel
Výstavba altánku v záhrade 

DSS PRAMEŇ
         900,00 € Banská Bystrica

Domov sociálnych sluţieb Prameň poskytuje starostlivosť ľuďom s 

mentálnymi alebo psychickými ochoreniami. Klienti sú zapájaní do 

rôznych akcií ako napr. vyšívanie, varenie, pečenie, maľovanie. 

Ubytovanie pre klientov je situované v objekte s upravenou záhradou, 

kde však chýba zastrešený altánok určený najmä pre klientov 

trpiacimi epilepsiou, ktorým škodí priame slnko. V altánku, ktorého 

vybudovanie je cieľom projektu Mariana Bábela, by sa organizovali aj 

rôzne podujatia (opekačky, športové popoludnia), no hlavne by 

altánok umoţnil klientom tráviť viac času na čerstvom vzduchu.

25-ZGP Pavol Petho

Letný tábor Vyšné 

Ruţbachy- Človek pre 

človeka,n.o.

      1 000,00 € Prešov

Po spoznaní aktivít n.o. Človek pre človeka predkladateľ projektu, 

Pavol Petho neváhal a napísal projekt, ktorý by podporil túto 

organizáciu. Človek pre človeka, n.o., kaţdoročne umoţňuje preţiť 

letný prázdninový pobyt deťom zo sociálne znevýhodnených skupín, 

čím sa snaţí aj o integráciu handicapovaných ako aj o prekonávanie 

sociálnych bariér. Tento rok chce umoţniť takýto pobyt cca 60 

deťom. Deti budú mať umoţnený pobyt na termálnom kúpalisku, 

návštevu Ľubovnianskeho hradu a skanzenu, moţnosť splaviť 

Dunajec a navštíviť Červený kláštor. Tento pobyt by mal spríjemniť 

prázdniny aj tým deťom, ktorým to nemôţu umoţniť rodičia z rôznych 

príčin.
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26-ZGP Martina Kurincová DETI- NAŠA BUDÚCNOSŤ          800,00 € Smolenice

Prekladateľka projektu, Martina Kurincová sa rozhodla podporiť 

svojim projektom Súkromnú materskú škôlku Lienka v Smoleniciach, 

ktorú navštevujú a navštevovali aj jej deti. Projekt sa týka obohatenia 

výchovno-vzdelávacej práce s deťmi predškolského veku. Medzi jeho 

hlavné aktivity patrí potešenie starších obyvateľov charitného domu 

programom dramatického krúţku a folklórneho súboru LIENKA, ďalej 

sa plánuje zorganizovať výstava detských prác na Smolenickom 

zámku, kde sa budú prezentovať malé talenty. V rámci aktivít 

projektu sa plánuje zorganizovať aj letný tábor a deti sa zúčastnia 

Smolenického jarmoku, v ktorého programe vystúpi aj detský 

folklórny súbor LIENKA. 

27-ZGP Jozef Urblík

Rekonštrukcia detského 

ihriska v areáli futbalového 

štadióna v obci Krahule

         800,00 € Krahule

Jozef Urblík v spolupráci s obecným úradom Krahule a TJ Sokol 

Krahule predkladá projekt, v ktorom chce pre svojich obyvateľov a 

návštevníkov vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie pre 

kaţdodenné rozvíjanie športových a pohybových aktivít a tým tieţ 

vytvárať ich pozitívny vzťah k športu a pohybu vôbec. Zámerom 

projektu je vybudovanie detského ihriska, ktoré bude zahŕňať nové 

pieskovisko, hojdačky, šmykľavky a preliezky pre deti, lavičky pre 

rodičov a ostatných návštevníkov. Spolu s realizátorom projektu sa 

budú dobrovoľníci podieľať na brigádnických prácach, ktorých cieľom 

bude nové detské ihrisko a spokojnosť obyvateľov Krahúľ.

28-ZGP Monika Kováčiková
"SKRÁŠLIME SI SVOJE 

OKOLIE"
      1 000,00 € 

Bratislava 2- 

Ruţinov

Zámerom projektu predloţeným Monikou Kováčikovou je obnoviť 

detské ihrisko v priestore panelákov na Martinčekovej ulici v 

Bratislave, kde predkladateľka projektu sama býva, a ako ostané 

mamičky je pre ňu a jej deti najbliţšie funkčné ihrisko vzdialené za 

niekoľkými kriţovatkami. V rámci projektu sa dosiahne vybudovanie 

blízkeho miesta pre spoločné stretnutia obyvateľov, vytvoria sa nové 

susedské vzťahy a deti a rodičia budú mať kde plnohodnotne vyuţiť 

voľný čas. Do projektu bude zapojených cca 10 dobrovoľníkov, ktorí 

sa budú podieľať na skrášlení okolia.
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29-ZGP Dimitar Doganov
Bezpečné ihrisko pre naše 

deti
         800,00 € 

Bratislava- 

Petrţalka

"Bezpečné ihrisko pre naše deti" je projekt zameraný na zveľadenie 

malého ihriska v areáli Bulharskej školy a škôlky na Záporoţskej ulici 

v Bratislave, a taktieţ na zvýšenie bezpečnosti detí, ktoré ohrozuje pri 

hre parkovisko umiestnené hneď vedľa ihriska. Medzi parkoviskom a 

ihriskom v súčasnosti nie je ţiadny plot, ktorý by ich oddeľoval. Preto 

sa Dimitar Doganov rozhodol v spolupráci s Občianskym zdruţením 

priateľov Bulharskej školy vytvoriť zelený plot, ktorý vytvorí 

dostatočnú ochranu detí pred parkujúcimi autami a osadiť lavičky pre 

rodičov čakajúcich popoludní na svoje ratolesti.

30-ZGP Martin Chramec
Letný kresťanský tábor pre 

deti ZŠ
         900,00 € 

Brusno,Detviansk

a Huta

Občianske zdruţenie S3eŠKa podporuje a zastrešuje mladých z 

Brusna, ktorí sa snaţia rozvíjať voľnočasové aktivity detí a mládeţe 

prostredníctvom celoročných aktivít, stretnutí a táborov. Martin 

Chramec je členom tohto zdruţenia a zároveň sa aktívne zúčastňuje 

na organizovaní letných táborov ako skupinový vedúci. Aj tento rok 

sa rozhodli uskutočniť pre deti tábor plný záţitkov v Detvianskej Hute. 

Tábor má dobré ohlasy u detí, rodičov aj širokej verejnosti, preto sa 

snaţia jeho organizátori o čo najvyššiu úroveň. Cieľom projektu je 

zabezpečenie reproduktorov na ozvučenie jednotlivých aktivít 

zdruţenia, keďţe z dôvodu mnoţstva akcií a stretnutí je 

zapoţičiavanie reproduktorov logisticky aj finančne náročné.

32-ZGP Peter Dupač
Exteriérový vláčik- miesto 

oddychu, učenia i zábavy
         800,00 € Šamorín

Materská škola na Dunajskej ulici v Šamoríne nemá vo svojom areáli 

a ani v okolí ţiadne hracie prvky, ktoré by umoţňovali deťom pobyt 

na čerstvom vzduchu aj v prípade horšieho počasia. Preto sa Peter 

Dupač ako jeden z rodičov rozhodol zrealizovať projekt "Exteriérový 

vláčik", ktorého zámerom je vybudovanie altánku pre deti 

navštevujúce materskú školu, ale aj pre mamičky s deťmi z okolia, 

ktoré budú môcť areál škôlky vyuţívať v popoludňajších hodinách po 

skončení vyučovania. Vytvorenie atraktívneho priestoru pre deti a 

okolie sú ochotní dobrovoľníckou prácou podporiť aj ostatní rodičia 

detí z MŠ a taktieţ jej zamestnanci.
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33-ZGP Viera Bodnárová " Oáza pokoja"       1 000,00 € Banská Bystrica

V záujme Viery Bodnárovej prispieť k zvýšeniu komfortu občanov 

vznikol projekt "Oáza pokoja" s cieľom vytvoriť kontaktné miesto pre 

občanov pri organizácii voľnočasových aktivít pre cieľovú skupinu 

seniorov z DD a DSS Senium v Banskej Bystrici a ich rodinných 

príslušníkov. Toto miesto bude významné pre ich sebarealizáciu ako 

aj socializáciu. Jedným z dôleţitých cieľov projektu je aj realizácia 

tréningov pamäte ako prevencie pred vznikom Alzheimerovej 

choroby. Medzi aktivity projektu patria úpravy priestorov, vysadenie 

kvetov či montáţ políc a stoličiek. 

35-ZGP Richard Kišš

Organizácia plaveckých 

pretekov " Memoriál Jozefa 

Baláţa"

         750,00 € Prešov

OZ "Delphinus - podpora talentovaných plavcov" vzniklo na podporu 

talentovaných plavcov z prešovského regiónu. Podieľa sa tieţ aj na 

organizácii kaţdoročných pretekov 9 - 10 ročných plavcov z celej SR 

"Memoriál Jozefa Baláţa" v Prešove. Pán Kišš, člen zdruţenia, 

predloţil projekt s cieľom pripraviť celovíkendový pretek pre týchto 

mladých športovcov a ponúknuť im príleţitosť stráviť ho aktívne - 

športom a súťaţením, stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi z celého 

Slovenska a motivovať ich do ďalších športových výkonov.

36-ZGP Branislav Škvarka Obnova detského dvora          859,00 € 
Bratislava- 

Petrţalka

Pán Škvarka sa rozhodol predloţením svojho projektu potešiť deti z 

Cirkevnej materskej škôlky v Bratislave - Petrţalke, ktorú navštevujú 

aj jeho deti, a obnoviť jej dvor. Na dvore sa nachádza deťmi obľúbený 

drevený vláčik, ktorý je uţ aj napriek opravám nefunkčný a 

opotrebovaný, preto si vyţaduje výmenu za nový hrací prvok. Starý 

vláčik sa plánuje nahradiť novým autíčkom, ktoré by mohlo byť pre 

deti atraktívnejšie. Okrem iného sa plánuje aj zvýšiť bezpečnosť 

detského dvora. Na úpravách detského dvora sa budú podieľať aj 

samotní rodičia detí z materskej školy.

38-ZGP Richard Mach

Renovácia detského 

dopravného ihriska v 

materskej škole v Stupave

         700,00 € Stupava

Predkladateľ povaţuje za hlavný cieľ projektu úpravu a rekonštrukciu 

dopravného ihriska v materskej škole v Stupave tak, aby tento 

priestor mohol slúţiť účelu, na ktorý bol v minulosti vybudovaný. 

Ihrisko a zrenovovaný priestor budú tak môcť deti predškolského 

veku vyuţívať v rámci rozvoja dopravnej gramotnosti. Hrou sa naučia 

bezpečne pohybovať sa na chodníku, prechode pre chodcov a v 

cestnej premávke. Pre úspešné ukončenie rekonštrukcie je potrebné 

zakúpiť funkčné dopravné značky a konštrukčné prvky pre 

zabetónovanie a uchytenie značiek.
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40-ZGP Zuzana Peciarová " Dado" centrum          700,00 € Čierny Balog

Realizáciou projektu "Dado" centrum chce predkladateľka projektu 

spolu s neziskovou organizáciou Misericordia, ktorá je zameraná na 

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vytvoriť 

priestor na neformálne stretávanie matiek, ale aj otcov a starých 

rodičov, ktorí sa starajú o svoje malé radosti. V tomto priestore by 

mali moţnosť navzájom si vymieňať vedomosti a skúsenosti z 

rodinného i spoločenského ţivota a zúčastňovať sa na rôznych 

prednáškach a kurzoch, a to všetko počas prítomnosti detí, o ktoré sa 

bude v priebehu realizovaných aktivít starať kvalifikovaný 

dobrovoľník.

42-ZGP Ján Puškár Šanca pre všetky deti       1 000,00 € Zvolen

Materskú školu vo Zvolene navštevujú aj deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Na ihrisku, ktoré patrí tejto 

materskej škole, chýbajú práve také hrové prvky, ktoré by deťom s 

postihnutím nielen zatraktívnili pobyt na ihrisku, ale najmä 

podnecovali ich telesný a mentálny rozvoj. Zámerom predloţeného 

projektu pána Puškára je osadenie pruţinových hojdačiek, ktorými sa 

skvalitní telesný rozvoj týchto detí. Ďalším z cieľov je zakúpenie 

didaktických pomôcok pre zlepšenie hrubej a jemnej motoriky detí.

43-ZGP Gabriel Klátik Zachráňme nočnú oblohu          424,00 € 
Národný park 

Poloniny

Problematika svetelného znečistenia je vo verejnosti pomerne málo 

známa, preto v záujme Slovenského zväzu astronómov amatérov a 

predkladateľa, Gabriela Klátika, je informovať obyvateľov a 

návštevníkov národného parku Poloniny o tejto problematike a 

vzbudiť u ľudí záujem o ňu. Práve v tomto národnom parku je nočná 

obloha najmenej svetelne znečistená v rámci Slovenska. Projekt 

zahŕňa inštaláciu exteriérovej informačnej tabule v NP Poloniny a 

organizáciu besied a prednášok. Plánuje sa tieţ propagácia 

správneho svietenia v Snine, najbliţšom meste pri Poloninách.
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44-ZGP Rudolf Zambory Amfiteáter "Nezábudka"          750,00 € Košice

Materská škola v Košiciach disponuje zaujímavým priestorom - 

átriom, ktoré nie je v súčasnosti vyuţívané. Sfunkčniť átrium pre 

účely kultúrnych aktivít materskej školy a stretávania sa pri 

voľnočasových aktivitách určuje predkladateľ projektu za hlavnú 

myšlienku. K dosiahnutiu cieľa - vytvoreniu amfiteátra - je potrebné 

vypratať priestor átria, upraviť v ňom nachádzajúce sa stromy, 

zhotoviť pódium a lavičky. Na realizácii projektu sa bude podieľať 

širšia rodičovská komunita a k jednoduchým pomocným prácam pri 

výsadbe zelene dopomôţu aj deti v kooperácii s dospelými, čím si 

vytvoria vzťah k vlastnoručne zhotovenému priestranstvu.

46-ZGP Pavol Kuťka
Detské ihrisko, Hurbanova 

Ves
         800,00 € Hurbanova Ves

Obec Hurbanova Ves je malá dedinka neďaleko mesta Senec. 

Vzhľadom na malý počet obyvateľov sú aj moţnosti rozpočtu obce na 

realizáciu projektov, ktoré pomáhajú rozvoju detí, obmedzené. V 

záujme Pavla Kuťku vybudovať moderné detské ihrisko vznikol 

projekt, ktorý zabezpečí pohybové, športové a rekreačné vyţitie detí. 

Ihrisko zároveň vytvorí nový priestor na stretávanie sa mladých rodín 

s deťmi. Ihrisko by malo byť doplnené o moderné hracie prvky ako 

napríklad veţa so šmykľavkou alebo pieskovisko. Do prác na novom 

ihrisku budú zapojení dobrovoľníci, obyvatelia obce.

48-ZGP Peter Hamza
Katarínka a jej zabudnutá 

história
         800,00 € 

Katarínka,kataster 

obce Dechtice

Aj po tento uţ 16. rok sa mladí dobrovoľníci budú snaţiť o záchranu 

ruín tejto časom zabudnutej historickej pamiatky. Peter Hamza ako 

dlhoročný člen skupiny ľudí venujúcich sa záchrane kláštora 

predkladá projekt, ktorého obsahom budú práce, ktoré sa sústredia 

na archeologický výskum lokality kostola a kláštora sv. Kataríny pod 

odborným dohľadom kompetentných archeológov. V spolupráci s 

nimi uţ bolo odkrytých veľa hodnotných nálezov. Pre mladých 

dobrovoľníkov je tento projekt príleţitosť poznávania, získania iného 

pohľadu na svet a prispenia k zveľadeniu dedičstva po našich 

spoločných predkoch. Získané cenné informácie budú prezentované 

na seminároch a konferenciách pre odborníkov a pre návštevníkov 

priamo na Katarínke na informačných tabuliach.
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50-ZGP Tibor Turošák Krajší svet          672,00 € Banská Bystrica

Predloţeným projektom sa Tibor Turošák spolu s ostanými 

obyvateľmi Fončordy, jedného z najstarších sídlisk v Banskej Bystrici, 

rozhodli zrekonštruovať a skvalitniť malé detské ihrisko nachádzajúce 

sa na tomto sídlisku, kde ţije veľa mladých rodín. Deti týchto rodín sa 

nemajú kde hrávať, preto by ich úsilie radi vloţili do obnovy 

pieskoviska, osadenia novej hojdačky, detského domčeka, 

záhradného posedenia a lavičiek. Tieto objekty budú slúţiť nielen 

deťom, ale aj rodičom ako miesto spoločenského oddychu a 

vzájomného stretávania sa. Zároveň prispejú k skrášleniu sídliska a 

posilneniu pozitívneho vzťahu obyvateľov k miestu, v ktorom ţijú.

51-ZGP Štefan Hronček Detský svet          500,00 € Banská Bystrica

Deti predkladateľov projektu spolu navštevujú tú istú materskú školu 

v Banskej Bystrici, ktorej dvor by bolo potrebné upraviť a oţiviť. Preto 

prekladajú projekt, ktorým by chceli vytvoriť lepšie prostredie pre ich 

ratolesti a tieţ ostatné deti, ktoré navštevujú túto materskú školu. 

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na zrekonštruovanie 

časti detského ihriska, vybudovanie nového pieskoviska a zakúpenie 

trampolíny.

52-ZGP Erik Herceg

Dubova Colonorum- 

Záchrana kostolíka sv. 

Kozmu a Damiána

         700,00 € Sedliacka Dubová

Dubová Colonorum je projekt na záchranu ruiny kostolíka sv. Kozmu 

a Damiána v Sedliackej Dubovej, ktorého koordinácii sa Erik Herceg 

venuje uţ 3.rok. Mladí dobrovoľníci sa snaţia o oţivenie ruín 

kostolíka nielen tým, ţe svojou prácou zabraňujú ďalšiemu 

rozpadávaniu kostolíka, ale hlavne do jeho múrov vnášajú ţivot. 

Vďaka letným táborom areál kostolíka oţije mladými ľuďmi, ktorí 

počas dvoch letných turnusov 12 dní strávia bez civilizácie, úzko 

spätí s prírodou. Projektu sa uţ 12 rokov darí záţitkovou formou 

rozvíjať vzťahy, objavovať hodnoty a súčasne zachraňovať kostolík, 

zatraktívňovať ho pre turistov z blízkeho i ďalekého okolia a 

propagovať ho v rámci celého Slovenska.  
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54-ZGP Vladimír Šujan

Ďeň otvorených dverí a 

tradičné remeslá na 

Katarínke

         600,00 € 
Katarínka,kataster 

obce Dechtice

V rámci projektu predloţeným bývalým dlhoročným záchrancom ruín 

Kláštora sv. Kataríny Vladimírom Šujanom sa aj tento rok uskutoční 

podujatie "Deň otvorených dverí na Katarínke", kedy mladí 

záchrancovia z Kláštora sv. Kataríny zostúpia z lešenia a vystúpia z 

archeologickej sondy a budú sa venovať návštevníkom, pre ktorých 

je prichystaný bohatý program. V rámci programu budú prezentované 

aj tradičné remeslá našich predkov - tesanie dubových trámov a 

hlavne zostrojenie rumpálu - historického zariadenia na dvíhanie 

ťaţkých predmetov. Očakávaný počet návštevníkov je viac ako 700, 

čo svedčí o stúpajúcom záujme ľudí o historické pamiatky Slovenska.

55-ZGP Zuzana Plevová Yoga Open Air II.          535,00 € Bratislava

"Yoga Open Air II" je druhý ročník športovo-relaxačného podujatia, 

ktorého sa môţe zúčastniť kaţdý, kto má záujem spoznať alebo 

zdokonaliť sa v joge ako v ţivotnej filozofii, alebo len ako v športe. Je 

to podujatie, na ktorom štyria cvičitelia, z toho jedna predkladateľka 

projektu, z Česka a Slovenska predstavia rôzne druhy jogy. Zámerom 

podujatia je predstaviť a priblíţiť čo je to joga ako druh fyzickej 

aktivity, ktorá podporuje rôzne oblasti zdravia, vnímania tela a sveta 

okolo seba, priblíţenia sa k hodnotám ako sú rodina, priatelia, práca, 

príroda... Zároveň dá svojim návštevníkom moţnosť spoznať nových 

ľudí, ale aj samého seba. 

58-ZGP Július Slíţ Hviezdy na dosah          610,00 € 
Rimavská Sobota 

a susedné okresy

Július Slíţ v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenský zväz 

astronómov amatérov predkladá projekt, ktorým by chceli zabezpečiť 

prístup základných, ale aj najnovších poznatkov o svete okolo nás 

regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti v okolí Rimavskej 

Soboty. Cieľovou skupinou je mládeţ, marginalizované skupiny, deti 

v reedukačných domovoch a dôchodcovia. V rámci projektu budú 

zorganizované prednášky vo vybraných obciach a okresoch. 

Návštevy budú doplnené aj o praktické denné a nočné pozorovania, 

ktoré sú pre účastníkov atraktívne vďaka osobitne preţitému záţitku 

z pozorovania hviezdnej oblohy.



Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2010

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

 Podporená 

suma 

Mesto/oblasť 

realizácie 

projektu

Anotácia

60-ZGP Andrea Bánošová
Detské dopravné ihrisko pre 

MŠ Nová Dedinka
         700,00 € Nová Dedinka

Cieľom projektu Andrei Bánošovej je vybudovať detské dopravné 

ihrisko v areáli Materskej školy v Novej Dedinke, ktorá má v 

spolupráci s políciou rozbehnutý interný projekt Dopraváčik. Projekt 

dopravného ihriska spája dva dôleţité aspekty pre zdravý vývoj 

dieťaťa - hravý a výchovno-vzdelávací. Pouţívanie detských 

dopravných prostriedkov dieťaťom umoţňuje jeho napredovanie a 

vývoj po pohybovej stránke. V neposlednom rade, interakciou medzi 

sebou pri dopravnej výchove deti spoznávajú spoločenské vzťahy a 

správanie. Projekt zahŕňa nákup dopravných prostriedkov, 

dopravného značenia, zakreslenie dopravnej situácie na ihrisku a 

prípravné práce.

61-ZGP Jana Kmošková
Informačné nástenky pre 

obec Bánov
         500,00 € Bánov

Obec Bánov ţije bohatým kultúrnym i športovým ţivotom. V 

súčasnosti sú informácie o aktivitách v obci zverejňované v piatich 

vývesných tabuliach, ktoré sú zastarané, neodolné voči vonkajším 

poveternostným vplyvom. Prostredníctvom projektu by chcela 

predkladateľka prispieť ku kúpe dvoch nových násteniek a obnovu 

troch starých. K tejto aktivite prispeje obec finančným príspevkom a 

dobrovoľníci svojou prácou pri rekonštrukcii tabúl. Novými tabuľami 

sa zvýši kvalita neverbálnej formy komunikácie medzi obyvateľmi a 

obcou.

62-ZGP Martin Dubovský Nepijem na jeho zdravie       1 000,00 € Banská Bystrica

"Nepijem na jeho zdravie" je názov edukatívno-komunikačného 

projektu Martina Dubovského, ktorý sympatizuje s myšlienkami 

Centra Návrat, ktoré je iniciátorom aktivít projektu. Cieľom je podporiť 

tehotné ţeny v rozhodnutí vyhýbať sa alkoholu v akýchkoľvek 

mnoţstvách. Projekt je súčasťou aktivít lokálnej siete pomoci tehotnej 

ţene v ohrození Zachráňme Kukulíka. Aktivity projektu ako putovná 

výstava fotografii, na ktorých spolupracoval predkladateľ - skúsený 

fotograf, a diskusné stretnutia oslovujú širokú verejnosť. Pre odbornú 

verejnosť bude zorganizovaný odborný seminár o danej 

problematike.
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64-ZGP Martin Očenáš Basket          600,00 €  Banská Bystrica 

Basketbalové ihrisko na konci ulice Trieda Hradca Králové v Banskej 

Bystrici sa nachádza v neudrţiavanom stave uţ viac ako 10 rokov. 

Deti a mládeţ triafajúce lopty do neexistujúcich košov motivovali 

Martina Očenáša, bývalého aktívneho hráča basketbalu, k 

predloţeniu projektu, ktorý by situáciu zlepšil. Zámerom projektu je 

osadenie dvoch košov na streetbal, ktoré budú spĺňať bezpečnostné 

normy na hranie streetbalu. Predkladateľovi pri realizácii projektu 

pomôţu dobrovoľníci z okolia. Spolu so sfunkčnením basketbalového 

ihriska je cieľom projektu aj rozbehnutie pravidelných stretnutí 

nadšencov basketbalu všetkých vekových kategórii.

35 000,00 €   


