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03-ZGP Radoslav Štefanšin Detské kráľovstvo pre najmenších 692,00 €                   Rakovčík
spolupráca s iným 

subjektom
júl- august 2011

Hlavným cieľom projektu "Detské kráľovstvo pre najmenších" je vytvorenie vhodného 

miesta pre najmenšie deti, tak aby mohli rozvíjať svoje zručnosti zábavnou formou. 

Postavenie detského ihriska v podobe detskej veže so smýkačkou, pieskoviskom a 

hojdačkami ako aj úpravy okolitého prostredia ocenia všetci obyvatelia obce 

Rakovčík, ktorý majú v rodine malé deti.

04-ZGP Ing. Peter Judiny Hráme sa bezpečne 984,00 €                   Bratislava
spolupráca s iným 

subjektom
jún- november 2011

Zámerom projektu "Hráme sa bezpečne" je revitalizácia detského ihriska na 

Svidníckej ulici v Bratislave, ktoré je v súčasnosti značne poškodené a niektoré hracie 

prvky už nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. Realizácia je navrhnutá na 

ohradenom priestore, ktorý z jednej časti  tvorí plocha s pieskoviskom, preliezkami a 

hojdačkami pre najmenších a druhá časť je vymedzená betónovou plochou vhodnou 

na šport pre deti. Hlavným cieľom je prinavrátiť ihrisku povesť bezpečného a 

priateľského miesta pre najmenších, ktoré by využívali na svoje hry a šport.

07-ZGP Martin Masarovič
Stonožky spoznávajú čarovný svet 

prírody
984,00 €                   Malženice

spolupráca s iným 

subjektom
júl- september 2011

Neformálne združenie Stonožka Malženice motivuje deti k ochrane životného 

prostredia a zapája ich do ekologických akcií, aby si uvedomovali hodnoty, ktoré nám 

životné prostredie môže dať. Súčasťou ďalšej práce s deťmi bude výsadba zelene, 

vyčistenie časti vodného toku Blava a umiestnenie 3 náučných tabúľ informujúcich o 

krásnej prírode okolia obce Malženice.

10-ZGP Marek Kapičák "Návraty v čase" 500,00 €                   Kalinčiakovo
spolupráca s iným 

subjektom
júl- október 2011

Zámerom projektu "Návraty v čase" je otvoriť stálu expozíciu hračiek a historických 

artefaktov v historickom kaštieli v mestskej časti Kalinčiakovo. Zo zozbieraných 

unikátov vytvoriť stálu expozíciu v troch nevyžívaných miestnostiach a rozdeliť ich do 

troch rôznych oblastí. K niektorým exponátom budú popisy majiteľov, ktoré plánujú 

preložiť do anglického a maďarského jazyka. Týmto by chceli podporiť rozvoj 

cestovného ruchu v regióne.

13-ZGP Ing. Dana Prekopová Žilinský literárny festival/8. ročník 700,00 €                   Žilina
spolupráca s iným 

subjektom
2.10.- 9.10. 2011

Žilinský literárny festival je týždenný medzinárodný festival literatúry a umenia s 

ponukou viac ako 30 kultúrnych podujatí (tvorivé dielne, happeningy, dialógy a pod.). 

Programy festivalu sa dejú v žilinských základných a stredných školách, kultúrnych 

inštitúciách, v kníhkupectve, knižnici, či v uliciach mesta. Súčasťou festivalu je aj 

výstava básní v trolejbusoch a autobusoch v žilinskej MHD. Cieľom festivalu je 

podnietiť tvorivosť a vytvoriť priestor pre dialóg slovenských i zahraničných  umelcov, 

básnikov a spisovateľov najmä so žiakmi a študentmi žilinských škôl.

17-ZGP Lucia Hopjáková Ihrisko a športový areál 500,00 €                   Malachov
spolupráca s iným 

subjektom

september- november 

2011

Projekt "Ihrisko športový areál" je zameraný na dobudovanie ihriska a športového 

areálu pri ZŠ s MŠ Malachov. Určený je pre deti z obce od 2 - 13 rokov. Finančné 

prostriedky sa použijú na zakúpenie objektov na rozvoj fyzickej aktivity menších detí 

(prevažovadlá), väčších detí (futbalové bránky) a zeleň. Všetky práce, ktoré súvisia s 

osádzaním objektov a vysádzaním zelene si rodičia a členovia OZ organizujú sami.
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18-ZGP Ing. Stanislav Kromka
Interaktívna pleoptika detí s 

poruchou binokulárneho videnia
500,00 €                   Banská Bystrica

spolupráca s iným 

subjektom
júl- december 2011

Projekt interaktívnej tabule bude slúžiť deťom s poruchou binokulárneho videnia s 

cieľom zlepšiť až odstrániť zdravotné znevýhodnenie. Ide o vytvorenie súboru 

interaktívnych pleoptických cvičení v modernej podobe, nakoľko posledná cielená 

pomôcka vytvorená pre "tupozraké" deti pochádza z roku 1975. V rámci projektu 

chcú zakúpiť dotykovú interaktívnu tabuľu a vlastné vytvorené cvičenia dať 

naprogramovať interaktívne v programe Flash. Projekt má liečebný, edukačný a 

čiastočne aj ekologický rozmer. Deti sa budú modernejšie liečiť, vzdelávať a zároveň 

šetriť papier - teda naše lesy.

20-ZGP Mgr. Richard Fides

Hrou a športovými aktivitami 

podporujeme zdravý vývin našich 

detí( II. Fáza revitalizácie areálu 

MŠ)

500,00 €                   Bratislava
spolupráca s iným 

subjektom
júl- august 2011

Účelom projektu "Hrou a športovými aktivitami podporujeme zdravý vývin našich 

detí" je dokončiť revitalizáciu areálu materskej školy na Miletičovej ulici. Kovové 

konštrukcie detských preliezok sa minulý rok s pomocou ZGP Orangeu odstránili a 

nahradili novými preliezkami. V tomto roku chcú pokračovať v skrášľovaní objektu MŠ 

- novými nátermi ohrady, kúpou nových športových pomôcok a dokončením celkovej 

úpravy objektu, čo umožní pedagógom MŠ rozvíjať športové aktivity detí.

22-ZGP Katarína Kubusová
Výroba prekážok pre 

Banskobystrický agility klub
440,00 €                   Iliaš, Banská Bystrica

spolupráca s iným 

subjektom
júl- august 2011

Výroba prekážok pre Banskobystrický agility klub. Klub sa venuje agility výcviku 

poslušnosti psov. Pre svoju činnosť potrebuje množstvo prekážok, ktoré zatiaľ z 

členských príspevkom nie je možné zakúpiť. Plným rozbehnutím činnosti klubu sa 

vytvorí ďalšia možnosť voľnočasovej aktivity pre mladých duchom a tiež prispeje k 

zlepšeniu atmosféry medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi v meste.

23-ZGP Jakub Jančovič Skultúrnenie pietneho miesta 500,00 €                   Horné Zelenice
spolupráca s iným 

subjektom

august- september 

2011

Obec Horné Zelenice je malá dedinka pri Hlohovci, ktorá je plná zelene. Okrem 

krásneho parku má 2 cintoríny s košatými stromami. Chýbajú tam však lavičky. 

Cieľom projektu je pomôcť nielen zaobstaraním lavičiek, ale aj pomôcť pri ich osadení 

a zabezpečiť trvalú starostlivosť o okolie lavičiek. 

24-ZGP Ivan Koníček
Park so sochou sv. Jána 

Nepomuckého vo Vlkanovej
800,00 €                   Vlkanová

spolupráca s iným 

subjektom

september- október 

2011

Cieľom projektu "Vybudovanie malého parku so sochou sv. Jána Nepomuckého vo 

Vlkanovej" je vytvorenie exteriérovej plochy v blízkosti budov obecného úradu, 

rímskokatolického kostolíka a miestnej zvonice. Ďalším cieľom je vytvorenie 

oddychovej zóny v novšej časti zástavby obce a súčasne estetické zušľachtenie 

jestvujúcej hrádze rieky Hron.

25-ZGP Jakub Mareček PARK- SESSION 2011 800,00 €                   Bratislava
spolupráca s iným 

subjektom
apríl- august 2011

Súťaž PARK - SESSION bola vytvorená na podporu a udržanie korčuliarskej komunity 

na Slovensku. V súčasnosti je to jediná väčšia súťaž, kde sa každoročne ako aj tento 

rok zídu korčuliari z celého Slovenska aby ukázali svoje schopnosti a porovnali si sily v 

rôznych disciplínach (Street, High Jump, Best Slide, najlepší jazdec dňa).

26-ZGP Peter Hamza
Čriepky histórie pod haldami 

sutiny
800,00 €                   obec Dechtice

spolupráca s iným 

subjektom
4.7.- 30.11. 2011

Akcia Katarínka sa už sedemnástu sezónu zameriava na mladých ľudí, ktorým ponúka 

možnosti neformálneho vzdelávania sa a zmysluplného trávenia voľného času. Preto 

sa rozhodol aj Peter Hamza podporiť formou projektu Čriepky histórie pod haldami 

sutiny dobrovoľnícke práce týchto ľudí, ktoré pozostávajú zo záchrany ruiny kostola a 

kláštora sv. Kataríny. Všetky práce sa odohrávajú mimo ľudských obydlí, uprostred 

prírody, pričom sa dobrovoľníci aj veľa naučia o histórii, tradíciách a o rôznych 

krásach okolitej prírody. Pre prácu na tejto zrúcanine je veľmi dôležitý archeologický 

výskum pod vedením skúseného archeológa, kde majú všetci možnosť vyskúšať si túto 

zaujímavú a zriedkavú profesiu a súčasne sa zúčastňovať na objavovaní histórie 

starobylého objektu.
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32-ZGP Adriana Mitrová
Zdieľajme spolu svoje radosti aj 

starosti
700,00 €                   Lomnistá dolina

spolupráca s iným 

subjektom
august 2011

Projektom Zdieľajme svoje radosti aj starosti chce Adriana Mitrová podporiť Centrum 

výchovy CESTA, ktoré vykonáva odbornú činnosť a pomáha rodinám, zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, v náročných životných situáciách. Týmto projektom chcú 

organizátori poskytnúť rodinám možnosť prežiť víkendový pobyt vo vybranom 

rekreačnom zariadení, ktoré by si sami nemohli dovoliť absolvovať z rôznych 

dôvodov. Tento pobyt bude diagnostickým nástrojom na zistenie informácií o rodine, 

ktorej fungovanie bude možné pozorovať v neformálnych situáciách.

33-ZGP Erik Herceg
Dubova Colonorum- záchrana 

kostolíka v Sedliackej Dubovej
700,00 €                   Sedliacka Dubová

spolupráca s iným 

subjektom
júl- september 2011

Erik Herceg by rád svojim projektom Dubová Colonorum- záchrana kostolíka v 

Sedliackej Dubovej pomohol pri záchrane ruiny kostolíka sv. Kozmu a Damiána v 

Sedliackej Dubovej, kde sa mladí dobrovoľníci snažia o oživenie kostolíka tým, že 

svojou prácou zabraňujú ďalšiemu rozpadávaniu kostolíka, ale hlavne do jeho múrov 

vnášajú život. Práve vďaka letným táborom areál kostolíka ožije mladými ľuďmi, ktorí 

strávia 12 dní mimo civilizácie, úzko spätý z prírodou. Tento projekt sa už 13-ty rok 

snaží zážitkovou formou rozvíjať vzťahy, objavovať hodnoty a súčasne zachraňovať 

ruiny kostolíka a zatraktívňovať ho pre turistov z blízkeho aj ďalekého okolia, a tiež ho 

propagovať po celom Slovensku. 

35-ZGP Jozef Koleník
Dopravné ihrisko pre MŠ 

Svätoplukova, Pezinok
700,00 €                   Pezinok fyzická osoba apríl- august 2011

Cieľom projektu Dopravné ihrisko pri MŠ Svätoplukova, Pezinok  je podnecovať a 

zvyšovať záujem detí o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí pri 

uplatňovaní pravidiel cestnej premávky, taktiež pravidiel pre cyklistov. Jozef Koleník 

chce pre deti v Pezinku vytvoriť zázemie vo forme dopravného ihriska s kompletným 

vybavením. V spolupráci s mestskou škôlkou bude možné zakúpiť všetky dopravné 

materiály a tiež sa bude dať zveľadiť okolie ihriska. Pri montáži a dobrovoľníckych 

prácach sa zapoja aj rodičia detí zo škôlky, ale aj okolia.

39-ZGP Ružena Žibritová
Dopravné ihrisko na sídliskovom 

dvore
700,00 €                   Bratislava fyzická osoba júl- október 2011

Ružena Žibritová s rodičmi z blokového domu v Bratislave by radi v rámci projektu 

Dopravné ihrisko na sídliskovom dvore zrevitalizovali a zatraktívnili dvor pre svoje 

deti. Jeden z mnohých nápadov, na ktorom sa všetci zhodli, je vytvorenie dopravného 

ihriska. Rodičia s deťmi sa budú podieľať na maľovaní dopravného ihriska, betónových 

častí, pri výrobe značiek a aj ich upevňovaní. Súčasťou tohto projektu bude aj 

animačný program pre deti so zameraním na dopravnú výchovu, aby tvorba 

dopravných značiek a celého ihriska nebola zbytočná. Hlavným cieľom projektu je, 

umožniť deťom jazdenie po dvore na kolobežkách, trojkolkách, bicykloch 

bezpečnejšie a zábavnou formou edukatívne.

40-ZGP Ing. Peter Kvačkaj, PhD. Detské ihrisko "Fifidlácky L.E.S.I.K. 500,00 €                   Stupava
spolupráca s iným 

subjektom
jún- august 2011

Projekt Detské ihrisko Fifidlácky L.E.S.I.K.  sa rozhodol vytvoriť Peter Kvačkaj pre 

nedostatok verejných ihrísk v meste Stupava. Stále viac rodín s deťmi sa do tohto 

mesta prisťahováva, no bohužiaľ nemajú kde tráviť voľný čas a ich deti sa nemajú kde 

hrať. Hlavným cieľom projektu je s pomocou MC Fifidlo je vytvoriť ihrisko na 

voľnočasové aktivity, ktoré bude prístupné verejnosti. Ďalším cieľom je zlepšenie 

medziľudských vzťahov, zlepšenie občianskeho povedomia, skultúrnenie prostredia a 

tiež psychotronický rozvoj detí. Aktivity, na ktorých sa bude podieľať mnoho 

dobrovoľníkov sú spojené s úpravou pozemku, vysadením zelene, osadením lavičiek a 

detského ihriska a hlavne sprístupnenie ihriska všetkým obyvateľom.
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41-ZGP Michal Cibira Zálesský divadelný festival(ZADIV) 500,00 €                   Zálesie
spolupráca s iným 

subjektom
jún- 3.9. 2011

Každoročne na konci letných prázdnin je usporiadaný festival, ktorý je aj hlavným 

cieľom projektu Michala Cibiru Zálesský divadelný festival. Je zameraný na kultúrne 

tradície a hodnoty regiónu s hlavnou ponukou spoločenskej alternatívy pre zdravý 

duchovný rozvoj života obce. Na vytvorení programu sa budú podieľať nie len 

členovia združenia Spirituale, ale aj iní aktivisti. Celý program bude zameraný pre deti 

a mládež a bude sa niesť v duchu šírenia divadelnej kultúry. Projekt prinesie aj 

oživenie priestoru novovybudovaného verejného parku s miniamfiteátrom v centre 

obce.

42-ZGP Miroslava Tareková Detské ihrisko 1 000,00 €               Veľká Čausa
spolupráca s iným 

subjektom
september 2011

Obec Veľká Čausa zasiahli minulý rok povodne, ktoré zasiahli aj MŠ v obci a zničili jej 

ihrisko pre deti. Práve preto sa rozhodla Miroslava Tareková svojim projektom 

Detské ihrisko  pomôcť vynoviť momentálne nepoužiteľné ihrisko, ktoré bude slúžiť 

nie len deťom zo škôlky, ale z celej obce. Hlavným zámerom je nákup preliezkových 

zostáv, lavičiek a iného materiálu. O úpravu celého okolia sa postarajú rodičia a 

ostatní obyvatelia obce. Vynovená záhrada bude opäť miestom hlavne pre tých 

najmenších, ktorým to v tomto čase najviac chýba. Tiež tu plánuje obec pripravovať 

rôzne akcie pre deti ako napríklad MDD a Letné hry, aby sa naplno využili preliezačky 

a iné atraktivity detského ihriska.

46-ZGP Ján Granec "Športový duch nestraší" 650,00 €                   Chorvátsky Grob
spolupráca s iným 

subjektom
júl- august 2011

Obecná rada mládeže Chorvátsky Grob vznikla začiatkom roka 2011 a v spolupráci s 

obcou našla svoje priestory pre Klubovňu. Cieľom projektu "Športový duch nestraší" 

je doplniť klubovňu športovými hrami ako stolný futbal, stolný hokej, basketbalový 

kôš, klasické spoločenské hry a šachy, aby deti a mládež netrávili čas počítačovými 

hrami sami so sebou, ale rozvíjali vzájomné vzťahy v spoločnosti ostatných 

kamarátov. Vytvoriť im tak podmienky hlavne počas jesenných a zimných mesiacov 

na vykrytie športových aktivít organizovaním športových hier, olympiád, turnajov a 

zabezpečiť voľnočasové aktivity počas celého roka.

53-ZGP Petra Ševčíková Deň s Tuláčikom 590,00 €                   Brezno
spolupráca s iným 

subjektom
jún- august 2011

Projekt " Deň s tuláčikom" je jednodňová akcia zameraná na osvetu v oblasti 

problematiky túlavých psov v slovenských mestách. Jej hlavným cieľom je podpora OZ 

Tuláčik, ktoré v meste Brezno zabezpečuje umiestňovanie túlavých psov do dočasnej 

opatery a ich následné adopcie do trvalého domova. Pre návštevníkov budú 

pripravené rôzne súťaže, zaujímavé vstupy v podobe tanca so psom, ukážky obrany a 

poslušnosti, zásahu policajných psov. Deťom sa budú počas celého dňa venovať 

animátori. Počas akcie bude prebiehať výstava fotografií psov z OZ Tuláčik a ďalších 

podobných organizácií. Výťažok z akcie bude použitý na opravu strechy unimobunky a 

nákup nádrží na dažďovú vodu pre OZ Tuláčik.

57-ZGP Peter Palatinus
Renovácia kovových preliezok v 

MŠ
1 000,00 €               Bratislava

spolupráca s iným 

subjektom
júl- november 2011

Cieľom projektu "Renovácia kovových preliezok v MŠ" je využiť zastarané kovové 

preliezky umiestnené v areály školy na hry pre deti každého veku. Preliezky sa stanú 

bezpečnejšie a atraktívnejšie, pedagogickým pracovníkom ponúknu väčšie možnosti 

na športové vyžitie detí. Renovované preliezky pomôžu rozvíjať motoriku, odvahu a 

predstavivosť detí.
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61-ZGP Jozef Lipovský Deti klasov alias ART KIDS 1 000,00 €               Gáň
spolupráca s iným 

subjektom
júl- november 2011

Deti klasov alias Art Kids je názov ochotníckeho divadla s deťmi a dospelými, vo veku 

od 3 do 25 rokov, ktorí majú pocit ukázať svetu, čo v nich je a aký majú talent. 

Program bude obsahovať dve hry - Medovníková chalúpka a Snehulienka a sedem 

trpaslíkov. Cieľom divadla je aby sa človek dokázal odpútať od bežného, všedného, 

reálneho života a vnoril sa do sveta fantázie, kreativity plnej rozprávkových postáv. 

Staršie deti si taktiež rozvíjajú rečnícky prejav, tvorivosť, ale hlavne sa učia k tolerancii 

a ochote voči menším deťom.

62-ZGP Ivan Jamnický

Získavanie sociálnych zručností 

prostredníctvom športových 

aktivít

645,00 €                   Bratislava
spolupráca s iným 

subjektom
júl- november 2011 

Projekt "Získavanie sociálnych zručností prostredníctvom športových aktivít" sa 

zameriava na spojenie pohybovej činnosti a rozvíjania sociálnych zručností nadaných 

detí s poruchou autistického spektra. Ide o využitie športovej činnosti ako 

prirodzeného prostredia pre vznik situácií, pri ktorých deti získavajú skúsenosti v 

sociálnej oblasti a pri ktorej je zároveň prirodzený tlak na korektné vyriešenie 

konfliktných alebo problémových sociálnych situácií.

64-ZGP Rudolf Tesár Štvorlístok 600,00 €                    Hlohovec 
spolupráca s iným 

subjektom

 september- november 

2011 

Cieľom projektu " Štvorlístok" je obohatiť environmentálne cítenie nielen detí, ale i 

rodičov. Naučiť ich, že prírodu treba chrániť, prečo je dôležité separovať odpad a 

zlepšovať životné prostredie. Snahou je realizovať výučbové aktivity prostredníctvom 

zážitkového učenia, predovšetkým na školskom dvore.

66-ZGP Martina Kurincová Na kolesách proti rakovine 500,00 €                    Smolenice 
spolupráca s iným 

subjektom
21. august 2011

Obec Smolenice organizuje tento rok už V.ročník benefičného koncertu Na kolesách 

proti rakovine, v areáli pod Smolenickým zámkom. Benefičný koncert organizuje obec 

v spolupráci s Nadáciou výskumu rakoviny a Slovenským paralympijskym výborom. 

Výnos z akcie pôjde na výskum rakoviny a liečbu rakoviny a pomôcky pre ľudí s 

rakovinou. Prostredníctvom grantového programu chcú zabezpečiť organizáciu, 

priebeh, ako aj vyhodnotenie cyklistickým pretekov. ktoré sú súčasťou tejto kampane.

68-ZGP Ľuboš Balužinský
Zdravšia mládež, silnejší pilier 

našej budúcnosti
650,00 €                    Bratislava 

spolupráca s iným 

subjektom

 január- december 

2011 

Hlavnými cieľmi projektu "Zdravšia mládež, silnejší pilier našej budúcnosti" je 

vytvorenie databázy športovo - aktívnych detí, možnosť dlhodobého sledovania a 

porovnania vývinu rôznych vekových skupín, ďalej pohybovými aktivitami zabezpečiť 

zdravší telesný aj duševný vývoj. Vyplnením voľného času - prevencia pred 

kriminalitou. Naplnením telocviční zabezpečiť zdravší vývoj, návyky a vyplniť voľný 

čas. Ukázať im správnu cestu, lepší životný štýl.

70-ZGP Diana Helleschová
Herňa plná prekvapení- MC BABA 

KLUB
635,00 €                    Šamorín 

spolupráca s iným 

subjektom
 august- október 2011 

Projekt "Herňa plná prekvapení" vychádza z toho, že po minuloročnom sťahovaní sa 

do nových priestorov chýba v herni potrebné vybavenie, najmä vhodné úložné 

priestory. Úlohou herne, ako aj rodičov, je vytvoriť príjemné a podnetné prostredie, 

kde deti nájdu množstvo aktivít pre zdravý psychomotorický a sociálny rozvoj. Veľký 

význam má nadväzovanie medziľudských vzťahov, priateľstiev. Herňa je dostupná aj 

pre sociálne slabšie rodiny.
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72-ZGP Martin Kovalčík
Revitalizácia detského ihriska v MŠ 

JARABINA
1 000,00 €                Jarabina 

spolupráca s iným 

subjektom
 júl- november 2011 

Cieľom projektu "Revitalizácia detského ihriska v MŠ JARABINA" je vytvoriť deťom MŠ 

bezpečné detské ihrisko, nový priestor pre objavovanie, zdolávanie, skúmanie a 

skúšanie nových pohybových možností. Problém dnešných dní sa stáva klesajúca 

fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora 

alebo počítača. Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým 

prínosom pre zdravie detí. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité aby 

sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Príkladom intenzívneho 

cvičenia je pohyb na školskom ihrisku, ktorý môžu deti doplniť cvičením v podobe 

lezenia, šmýkania, behania, hojdania na rôznych typoch preliezok.

73-ZGP Richard Mach
Renovácia oddychového priestoru 

v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave
                   550,00 €  Stupava  fyzická osoba  júl- september 2011 

Cieľom projektu "Renovácia oddychového priestoru v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave" je 

úprava a rekonštrukcia oddychového priestoru pre klientov DSS a ZpS Kaštieľ v 

Stupave. Po úprave pôvodného povrchu, budú osadené lavice na sedenie, kotlina a 

kotol na varenie gulášu. ďalším cieľom je skultúrniť stolovanie, zvyšovať estetickú 

úroveň, tým vplývať na správanie klientov a pozdvihovať ich kultúru a zvýšiť úroveň 

poskytovaných služieb.

75-ZGP Martin Hatina MŠ Nová Dubnica- deti na vzduchu 1 000,00 €                Nová Dubnica 
spolupráca s iným 

subjektom
 júl- 19.10.2011 

Cieľom projektu "MŠ Nová Dubnica - deti na vzduchu" je upraviť a vybaviť školské 

ihrisko MŠ v Novej Dubnici tak, aby vyhovovalo podmienkam bezpečnostným, 

vzdelávacím, tvorivým a estetickým, a tým prispieť k rozvoju detských osobností a 

vzťahu k športu a pohybu na čerstvom vzduchu. V rámci pobytu na čerstvom vzduchu 

by sa rozvíjali aj špecifické ciele ako eliminovanie predikcie obezity, stimulovanie 

záujmu o pohyb, šport, rozvíjanie globálnej motoriky, podporovanie kreativity detí pri 

hraní, nadviazanie a udržanie sociálnych kontaktov, riešenie dopravných situácií na 

dopravnom ihrisku, skvalitňovanie životného prostredia detí v MŠ.

76-ZGP Dominik Lešňovský
Zubrohlava- máme, čo ponúknuť a 

informujeme.
600,00 €                    Zubrohlava 

spolupráca s iným 

subjektom
 júl- november 2011 

Cez obec Zubrohlava denne prechádza množstvo slovenských i zahraničných turistov. 

V obci sa nachádza niekoľko významných pamiatok a zaujímavostí, ktoré sú však kvôli 

nízkej informovanosti turistov nepovšimnuté. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu 

informovanosti a podporiť cestovný ruch v obci. Projektovým zámerom je vytvoriť a 

vhodne umiestniť informačné tabule a prezenčné materiály o Zubrohlave. Na 

realizácii projektu sa budú podieľať miestni dobrovoľníci.

80-ZGP Gabriel Klátik Park hviezdnej oblohy 600,00 €                    Národný park Poloniny 
spolupráca s iným 

subjektom
 júl- september 2011 

Projekt "Park hviezdnej oblohy" nadväzuje na vlaňajší projekt "Zachráňme nočnú 

oblohu". Cieľom projektu je informovanie širokej verejnosti o mimoriadne 

zachovanom území Parku tmavej oblohy Poloniny z hľadiska svetelného znečistenia. V 

blízkosti obce Uličské Krivé, kadiaľ prechádza 49. rovnobežka bude umiestnená na 

turisticky frekventovanom mieste informačno - propagačná tabuľa.

81-ZGP Dalibor Serdula Indiáni na Slovensku 900,00 €                    Turček 
spolupráca s iným 

subjektom
 august- október 2011 

OZ Na Prérie a Do Lesov každoročne organizuje detské letné tábory, zamerané najmä 

na tábory s indiánskou tematikou so 16-ročnou tradíciou. Minuloročné záplavy a 

víchrice spôsobili v tábore značné škody, medzi iným sa celkom zničili 4 stany. Cieľom 

projektu "Indiáni na Slovensku" je zabezpečiť chýbajúce vybavenie tábora a pomôcť 

združeniu zorganizovať v poradí 16. letný tábor.
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83-ZGP Ján Kučera Športové hry v škole u Filipa 580,00 €                    Banská Bystrica
spolupráca s iným 

subjektom
 august- október 2011 

Cieľom projektu "Športové hry v škole u Filipa" je zvýšenie pohybovej aktivity detí, 

spolupráca komunity, rodič - dieťa - škola - okolie a zušľachtenie školského dvora a 

jeho okolia. Športové hry budú určené pre deti zo širšieho okolia a aj rodičov, aby si 

zasúťažili, strávili príjemnú sobotu a nadviazali nové priateľstvá.

25 000 €
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