
Zoznam podporených projektov z Grantového programu pre predajcov 2014
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1 GPP 04
Dom detí Božieho 

milosrdenstva, n.o.

Multipriestor alebo 

Dobrých ľudí sa všade 

veľa zmestí

Prešovský Stropkov 1 500,00 €

Dom detí Božieho milosrdenstva v Stropkove  v spolupráci s 

predajcami predajnej siete spoločnosti Orange, ale aj ďalšími 

dobrovoľníkmi, majú v pláne zveľadenie vonkajšieho priestoru  

zariadenia sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnuté 

deti. Prostredníctvom opravy oplotenia, ohradením ihriska, 

vytvorením oddychovej zóny s okrasným zákutím, i následnou 

výučbou hry boccia a kriket dôjde k oživeniu a zatraktívneniu 

areálu.  Spoločné úsilie prinesie vytvorenie príjemného 

prostredia pre širokú komunitu ľudí – seniorov, detí, ľudí s 

mentálnym postihnutím i mamičiek na materskej dovolenke.

2 GPP 07

Janckulík Michal, Čierny 

Milan, Joštiaková Mária, 

Dudášiková Zuzana, 

Bolibruch Martin

V súlade s prírodou Žilinský

Základná 

škola s 

materskou 

školou 

Krušetnica

1 500,00 €

Zamestnanci Orange Slovensko sa rozhodli obnoviť zeleň a 

vybudovať drevený altánok v areáli Základnej školy s 

materskou školou Krušetnica. Rozhodli sa tak preto, lebo škola 

prišla o časť zelene a chýba tu priestor pre vyučovanie 

prírodovedných predmetov a dopravnej výchovy v prírode. 

Obnovená časť areálu bude slúžiť nielen žiakom a deťom ZŠ s 

MŠ, ostatným obyvateľom obce, ale aj žiakom a deťom z 

okolitých ZŠ a MŠ, ktoré budú využívať novovybudované 

dopravné ihrisko.
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3 GPP 09
Kolektív predajne Orange 

Korzo Prievidza
Zelený raj Trenčiansky

Školský dvor v 

Materskej 

škole Poruba

1 500,00 €

Predkladateľom projektu je kolektív predajne Orange Korzo 

Prievidza, ktorý sa rozhodol pomôcť pri budovaní športového 

centra školského dvora Materskej školy Poruba. Väčšina 

preliezok a hojdačiek je tu z kovových konštrukcii, ktoré 

nespĺňajú bezpečnostné kritéria a sú málo kreatívne.  Preto by 

chceli predajcovia pomôcť a získané finančné prostriedky využiť 

na nákup dreveného ihriska s hojdačkami a rôznymi 

preliezkovými zostavami. Pri realizácii projektu by okrem 

zainteresovaných kolegov využili aj pomoc rodičov detí, ako aj 

občanov obce Poruba. Deti tak budú mať väčšiu príležitosť 

efektívnejšie a bezpečnejšie realizovať aktivity, ktoré podporujú 

rozvíjanie ich pohybových schopností a zručností na čerstvom 

vzduchu.

4 GPP 10

Kreative team Joy & Fun - 

Natália Kaková, Rudolf 

Pečeňanský

Outdoorové fitness pre 

malých a veľkých
Trenčiansky

Horná Súča- 

Závrská
1 500,00 €

V obciach je športovanie, najmä pre mladé mamičky, menej 

rozšírené ako tomu je v mestách. Aj v obci Horná Súča chcú 

byť "IN", ísť s dobou a umožniť aj mamičkám, oteckom z obce 

rozvíjať pohybové aktivity a zároveň byť so svojimi najmilšími a 

tvoriť si zážitky spoločne na jednom mieste. Cieľom projektu je 

spraviť z exteriérových priestorov bývalej školy "centrum 

diania". Rozšíriť miesto, ktoré je už teraz prispôsobené na 

aktivity pre deti, doplniť ho o ďalšie herné prvky nielen pre deti.

5 GPP 11 Kristína Husárová
Farebná  jedáleň pre 

všetkých
Trnavský

Školská 

jedáleň pri 

Materskej 

škole v 

Košútoch

1 000,00 €

Materská škola v Košútoch je obecná materská škola. V škôlke 

je zriadená jedáleň, ktorú od roku 2010 navštevujú aj žiaci z 

miestnych základných škôl. Vybavenie aj prostredie školskej 

jedálne potrebuje akútnu zmenu. Kúpou vhodného vybavenia 

by sa uvoľnil priestor. Zo školskej jedálne chcú dobrovoľníčky v 

spolupráci s rodičmi a zamestnancami MŠ, ZŠ a ŠJ vytvoriť 

farebnú tzv. rodinnú jedáleň pre všetky deti. Chcú opraviť, 

natrieť detské stoličky pre deti z MŠ, zmontovať nastaviteľné 

stoly , stoličky pre žiakov, maľovať na steny rôzne rozprávkové 

motívy, ušiť novú záclonu, zhotoviť mega- výživovú pyramídu, 

organizovať rôzne zaujímavé aktivity na tému zdravý životný 

štýl. 
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6 GPP 15

Mgr. Tomáš Cilling, Mgr. 

Karin Gavulová, Adam 

Ivaňo

Poď sa hrať von... Nitriansky Ladice 2 000,00 €

Projekt Poď sa so mnou hrať má zmeniť život komunity obce 

Ladice. Cieľom je spoločnými silami zmeniť okolie materskej 

školy, ktorého výsledkom bude nádherné miesto pre deti z 

obce. Spoločnou prácou dobrovoľníci vykonajú kompletnú 

revitalizáciu areálu výsadbou stromčekov a kríkov, úpravou 

terénu, opravou plotu, pieskoviska a preliezok, stavbou 

altánku... Jeho zámerom je jednak skrášlenie a revitalizácia 

areálu škôlky, ale predovšetkým aj utuženie komunity. Má učiť 

ľudí myslieť kreatívne, efektívne a logicky. Dovoľuje im  zveľadiť 

to nad čím iní mávli rukou. Spojí ľudí z obce, ktorí nezištne 

pomôžu vytvoriť deťom krajšie životné prostredie.

7 GPP 16 Michaela Cecőková Letný kurz nemčiny Košický Košice 1 500,00 €

Projekt Letný kurz nemeckého jazyka je zameraný na 

začlenenie, podporu, rozvoj obyvateľov sídliska - komunity, 

zvýšenie kvality života obyvateľov, ktorí sa cítia mimo 

spoločenského záujmu, alebo nemajú dostatočné finančné 

prostriedky na aktivity, záujmy, vzdelávanie. Cieľovou skupinou 

pre tento projekt sú predovšetkým mamičky na materskej 

dovolenke, starší ľudia, nezamestnaní a študenti. Kurzom 

nadobudnú nielen nové vedomosti a zručnosti, ale získajú nové 

kontakty, budú môcť budovať vzťahy, budú v centre diania a 

zvýšia svoje uplatnenie na trhu práce. Kurz je pripravovaný v 

spolupráci s certifikovanou lektorkou nemeckého jazyka.

8 GPP 24 OZ Spolu sme Prievidza
Rozhľadňa v lesoparku 

Prievidza
Trenčiansky

Mesto 

Prievidza - 

sídlisko 

Kopanice

1 500,00 €

Projekt Rozhľadňa v lesoparku Prievidza je zameraný na 

revitalizáciu rozhľadne v obľúbenej rekreačnej zóne 

Prievidžanov. Rozhľadňa je často

navštevovaná rodinami a širokou verejnosťou. Nachádza sa v 

krásnom prostredí lesoparku, ktorý je vzdialený len 10 minút 

chôdze od sídliska Kopanice. Cieľom projektu je znovu 

sprístupniť a skrášliť rozhľadňu. Dobrovoľníci znovu vybudujú 

lavičky a posedenie v blízkom okolí rozhľadne, stoly, ohniská a 

tak vytvoria príjemné miesto na trávenie nedeľných popoludní v 

prírode. Zároveň ošetria konštrukciu výhľadne proti korózii a 

zabezpečia ochranné nátery.
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9 GPP 26 Peter Sirota
Komunitná záhrada v 

Dennom centre v Žiline
Žilinský

Námestie J. 

Borodača č.1, 

010 08 Žilina

1 000,00 €

Cieľom projektu je vytvorenie komunitnej záhrady, ktorá bude 

slúžiť na stretnutia seniorov, rodičov, detí a vnúčat zo žilinského 

sídliska Vlčince v priestoroch nevyužívanej záhrady Denného 

centra pre seniorov. Denné centrum nenavštevujú však len 

samotní seniori, ale aj rodičia malých

detí /najmä matky/, ktorí tu majú pravidelné stretnutia. 

Revitalizovaná záhrada im umožní nielen priestor pre spoločné 

športové a voľnočasové aktivity, ale aj vytvorenie okrasno - 

funkčnej záhrady. Na revitalizácii a

na realizácii následných aktivít sa budú za pomoci 

zamestnancov Mesta Žilina aktívne podieľať práve seniori a 

rodičia malých detí.

10 GPP 27
Predajňa Orange Moldava 

nad Bodvou
Putovanie za rozprávkou Košický

Moldava nad 

Bodvou
1 000,00 €

Putovanie za rozprávkou je aktivita, ktorá ponúkne hlavne 

deťom, ale aj ich rodičom, množstvo dobrej zábavy, rozptýlenia 

a radosti. Na rozličných miestach v centre Moldavy nad Bodvou 

budú na deti čakať miesta s rozprávkovými bytosťami. Na 

každom rozprávkovom stanovišti budú deti hádať básničkovú 

indíciu a plniť rôzne úsmevné, kreatívne či iné zábavné úlohy. 

Na každé dieťa bude čakať detská tombola na konci 

"rozprávky". Námetom budú klasické rozprávky, na ktoré sa v 

dnešnej dobe častokrát zabúda. Prinesú nielen deťom, ale aj 

dospelým nové zážitky. 

11 GPP 28 Roland Šipoš Farebné prázdniny Trenčiansky Kanianka 1 000,00 €

Po dlhých rokoch bolo v obci Kanianka vybudované detské 

ihrisko. Pri jeho budovaní bola potrebná väčšia navážka zeminy 

a tak v strede sídliska vznikol veľký neestetický oporný múr. 

Zveľadenie t.j. úprava podkladu a následné pomaľovanie 

farbami tohto múru, by predkladatelia tematicky prepojili s 

voľnočasovými aktivitami detí počas letných prázdnin. Farby sa 

stanú motívom rôznych tvorivých, športových, náučných, 

zábavných prázdninových aktivít. Vyvrcholením celého projektu 

bude celodenná akcia v závere prázdnin, počas ktorej sa deti s 

rodičmi zapoja do maľovania celého múru.


