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1 01-ZGPP Zuzana Sokolová Deti majú právo na hru         1 000,00 € 
ZŠ s VJM Želiezovce, 

Komenského 1
Želiezovce

v spolupráci s iným 

subjektom

Detské ihriská na Slovensku časom ubúdajú, pretože nespĺňajú 

prísne normy Európskej únie pre bezpečnosť. Preto sa 

predkladateľka projektu Deti majú právo na hru  snaží vytvoriť 

bezpečný, podnetný a vzrušujúci priestor pre vyše 300 školákov, 

na ktorý čakajú už viac rokov. Prázdny, veľmi výhodne položený 

priestor bude v rámci projektu naplnený preliezkovou zostavou, 

hojdačkou šmýkačkou, vytvorený bude tiež oddychový priestor 

so zeleňou a lavicami. Do prác budú zapojení dobrovoľníci, 

najmä z rád rodičov. Na záver bude ihrisko slávnostne otvorené 

a jeho otvorenie medializované.

2 02-ZGPP Peter Szabó
Rekonštrukcia detského 

ihriska
        1 000,00 € Obec Pucov Pucov

v spolupráci s iným 

subjektom

Na základe potreby obyvateľov obce Pucov si kladú 

predkladatelia projektu Rekonštrukcia detského ihriska  za cieľ 

zrekonštruovať ihrisko pre deti a vybudovať tak miesto, kde 

okrem klasických preliezok bude aj malá lezecká stena. Ihrisko 

bude priestorom, kde si budú môcť dospelí posedieť a deti nielen 

vyhrať, ale aj rozvíjať svoje pohybové zručnosti. Okolo 

samotného ihriska budú vybudované chodníky a na zvyšnej 

ploche osiaty trávnik. Celá zóna bude bez áut a vďaka blízkemu 

ihrisku s umelým povrchom by sa na jednom mieste mohli tráviť 

voľný čas deti od predškolského veku až po mladých ľudí, resp. 

samotných rodičov.

3 03-ZGPP Anna Šefčíková Projekt Šľachetné srdce            700,00 € 
Rómska umelecká 

dielňa ROMAMED
Východné Slovensko

samostatne ako 

fyzická osoba

Projekt Šľachetné srdce  je prezentáciou Rómskej umeleckej 

dielne v Čičave v teoretickom rozmere i v praktických ukážkach 

práce, je zameraný  aj na hľadanie sociálne znevýhodnených 

občanov, ľudí v núdzi, obetí domáceho násilia či inak trpiacich;  

na obdarovanie týchto ľudí vyrezávaným srdcom ako symbol 

následnej konkrétnej pomoci konkrétnemu človeku v núdzi 

a prípadné zapájanie ich do umeleckej činnosti. Cieľom je 

predstaviť šikovnosť a nápaditosť rómskych rezbárov, ukázať, že 

Rómovia vedia a chcú pracovať, tvoriť, ale hlavne, že práve 

inakosť ich mentality je tou vzácnosťou, ktorou môžu výrazne 

obohatiť umelecký priestor, pretože práve túto inakosť prístupu 

k životu pretavujú do umenia invenčným a neopakovateľným 

spôsobom. Výrobky umeleckej dielne budú prezentované na 

cestách Slovenskom vo viacerých mestách, ako súčasť širšieho 

zámeru projektu, ktorým je púť do Ríma, ako obnovenie 

kočovnej Rómskej tradície.

Grantový program pre predajcov 2012



Zoznam podporených projektov Grantový program pre predajcov 2012

Poradové 

číslo

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

 Podporená 

suma 

 Spolupracujúca 

organizácia 

Mesto/oblasť 

realizácie projektu

Spôsob 

predloženia 

projektu

Anotácia

4 04-ZGPP Róbert Šarina Spoločne za jedným stolom            350,00 € 
Obecný úrad 

Brezolupy
Brezolupy

v spolupráci s iným 

subjektom

Cieľom projektu Spoločne za jedným stolom  je zlepšiť kultúrno-

spoločenské akcie, ktoré sú pravidelné počas celého roka 

organizované v spolupráci so zložkami v obci a sú určené širokej 

verejnosti. V rámci svojej bohatej činnosti chce obec naďalej 

nadväzovať na tradície a pokračovať v organizovaní doterajších 

podujatí a realizovať nové. Medzi takéto podujatia patrí napríklad 

Deň brezolupskej gazdinky, Súťaž vo varení tradičných i 

netradičných gulášov a podobne. Tak ako tomu bolo doteraz aj 

naďalej bude súčasťou každej aktivity  pohostenie v podobe  

špecialít  studenej kuchyne. Obec Brezolupy poskytne na 

prípravu jedál našim gazdinkám k dispozícií kuchyňu v kultúrnom 

dome, ktorú len prednedávnom zrekonštruovali. Z poskytnutých 

finančných prostriedkov by chceli predkladatelia zakúpiť 

nerezové tácky, podnosy a misy, aby bolo možné na úrovni 

servírovať špeciality studenej kuchyne a zároveň, aby bolo 

dodržaná hygienická a estetická stránka stolovania.   

5 05-ZGPP Mgr. Janka Pistráková Zachránime leto na Domaši            500,00 € Domaša - Dobrá
samostatne ako 

fyzická osoba

Projekt Zachránime leto na Domaši je určený pre širokú 

verejnosť všetkých vekových kategórií. Harmonogram podujatí je 

zostavený tak, aby každý víkend v letnom období poskytol 

voľnočasové aktivity tak pre deti, mládež ako aj dospelých. Snaží 

sa o zachovanie, resp. zvýšenie atraktívnosti oblasti aj napriek 

klesajúcemu stavu vody vo vodnej nádrži, ponúka alternatívu 

atraktívnej a aktívnej letnej dovolenky v rekreačnej oblasti 

Domaša – Dobrá. Medzi plánované aktivity patrí turnaj v 

plážovom volejbale s večernou grilovačkou, rodinný turnaj v 

Petanque, Podujatie Detský víkend.  Tento deň bude plný hier, 

súťaží a atrakcií. Cieľom tohto víkendu je podporiť spoločne 

strávený čas rodičov s deťmi. Bude zahŕňať hry na voľnom 

priestranstve, súťaže a iné atrakcie, ako je trampolína, skákací 

hrad a detská diskotéka.
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6 06-ZGPP Andrea Takácsová Poďte s nami...do školy         1 000,00 € 

Obchodná akadémia - 

Kereskedelmi 

Akadémia, Veľký 

Meder

Veľký Meder
v spolupráci s iným 

subjektom

Zámerom projektu Poďte s nami...do školy  je organizovať týždeň 

neformálneho vzdelávania, ktorý bude pozostávať z dňa 

otvorených dverí pre žiakov základných škôl, prezentácie 

vymožeností komunikačnej techniky pre dôchodcov zameranej 

na využitie moderných komunikačných technológií 

v každodennom živote – internet, mobilné telefóny, na veľtrhu 

cvičných firiem pre obyvateľov detského domova praktická 

ukážka racionálneho nakupovania, hospodárenia s peniazmi 

a finančného zabezpečenia osôb, zaobchádzanie s peňažnými 

úsporami, postupy ich vytvárania,    organizovanie súťaže o 

najrýchlejšie písanie SMS. Hlavnými cieľmi je poskytnúť 

možnosť bezplatného vzdelávania pre dôchodcov nášho regiónu 

v oblasti informačnej a komunikačnej technológie formou 

prezentačných stretnutí na pôde školy, napomáhať vo výchove 

finančnej gramotnosti v praxi pre obyvateľov detského domova, 

posilniť samostatnosť žiakov pri odovzdávaní svojich vedomostí, 

zabezpečiť  získanie prezentačných zručnosti.

7 08-ZGPP Mária Joštiaková
Spievame piesne starých 

rodičov
           900,00 € 

Detský folklórny 

súbor Pilsko

Oravské Veselé, 

Novoť

v spolupráci s iným 

subjektom

V rámci projektu Spievame piesne starých rodičov  vystúpia deti 

z Detského folklórneho súboru Pilsko  na stretnutí seniorov 

v obci Oravské Veselé v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty 

k straším s piesňami z klenotnice starých rodičov. Spevom, 

hrami a tancom spríjemnia stretnutie starších občanov, spoločne 

si zaspievajú, pospomínajú na detstvo starých rodičov a možno 

sa podarí objaviť pieseň, s ktorou sa ešte nestretli. K tomuto 

vystúpeniu je potrebné nakúpiť súkno na chlapčenské krojové 

nohavice – portky, ušiť a vyšiť ornamenty a zaistiť dopravu do 

Novoti. Výsledkom projektu bude teda obnovenie krojov DFS 

Pilsko, ich práca na uchovávaní tradícií, piesní, tancov, hier a 

goralského nárečia, ktorým sa v obci Oravské Veselé hovorí, ale 

tiež potešenie starých ľudí a spríjemnenie ich dní.
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8 09-ZGPP Mgr. Jakub Hába Fotománia v Bernolákove            560,00 € K VECI Bernolákovo
v spolupráci s iným 

subjektom

Cieľom projektu Fotománia v Bernolákove  je povzbudiť občanov 

Bernolákova v tvorivej činnosti – vo fotografovaní, podporiť ich 

v záujme o spoznávanie obce, v ktorej žijú a upevniť v nich pocit 

hrdosti na našu obec.  Realizáciou súťaže „Fotománia 

v Bernolákove“ budú občania zapojení ako celok do tvorby 

prezentačného materiálu o obci. Obec sa každým rokom 

rozrastá, nastáva jav, kedy obyvatelia jedného konca obce  

nevedia ako vyzerá druhý koniec obce. Prostredníctvom vhodne 

nastavených tém na fotenie sa dosiahne, aby sa ľudia prešli po 

dedine a odkrývali jej krásy svojimi očami prostredníctvom 

objektívu fotoaparátu. Výsledkom tohto projektu bude fotokniha 

vhodne uložená na Obecnom úrade a v knižnice obce, kde si ju 

návštevníci budú môcť pozrieť. Kniha bude tiež odprezentovaná 

ako jednoznačný propagačný a informačný materiál 

o Bernolákove, ktorý vzišiel z priamej aktivity občanov. Popri 

erbe, vlajke a pečiatke nech je táto fotokniha ďalšou pomyselnou 

insígniou  Bernolákova z dielne priamo občianskej. Projekt má 

tiež za cieľ budovať pocit hrdosti obyvateľov obce, nakoľko ich 

vlastné fotky budú propagovať obec.

9 10-ZGPP Ing. Frenová Barbora Čistinka            995,00 € MŠ Bratská BŠ Banská Štiavnica
v spolupráci s iným 

subjektom

MŠ Čistinka je materská škola na sídlisku, ktoré nemá 

vybudované žiadne verejné plochy na zmysluplné využívanie 

času detí predškolského veku. Jediná chránená zelená plocha je 

areál školy. Vytvorením zeleného podnetného priestoru v rámci 

projektu Čistinka by bolo možné  prehlbovať kontakt žiakov 

s prírodou. Časť záhrady je už zrevitalizovaná, na čom sa 

podieľali deti aj rodičia, a prvé výsledky sa kladne prejavili vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Z dôvodu šetrenia pitnej vody 

bude umiestnená zberná nádoba na zachytávanie dažďovej vody 

na polievanie zelene, čím sa podnieti rozvoj environmentálneho 

cítenia u detí predškolského veku. Zároveň bude vytvorený 

priestor pre stretávanie sa matiek na materskej dovolenke 

a priestor pre spoločenské aktivity pre obyvateľov sídliska, ako je 

Deň matiek, Deň detí, Juniáles na Čistinke a podobne.

10 11-ZGPP Ľudmila Bojačková Škola pod holým nebom         1 000,00 € 
ZŠ Komenského 

Sobrance
Sobrance

v spolupráci s iným 

subjektom

Obsahom projektu Škola pod holým nebom je vybudovanie 

oddychovej zóny v átriu ZŠ, revitalizácia átria, úprava prostredia, 

výsadba zelene, čiastočne vyčistenie existujúcej fontány, 

osadenie posedenia -  lavičky, stoly, úprava a spríjemnenie 

prostredia. Oddychová zóna bude slúžiť na výučbu pod holým 

nebom, voľnočasové aktivity, stretnutia rodičov a priateľov školy. 

Vyučovacie hodiny pod holým nebom budú zahŕňať prírodovedu, 

výtvarnú výchovu, pracovné vyučovanie a čítanie. Medzi 

voľnočasové aktivity sa zaradí najmä noc v škole, posedenie 

MDD, otvorenie a ukončenie školského roka a deň učiteľov. 

Projekt je teda určený žiakom, učiteľom, rodičom i blízkej 

verejnosti
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11 12-ZGPP Radoslava Kubalová
Detské ihrisko - bezpečný 

detský svet hravosti
           600,00 € 

MŠ Turčianske 

Jaseno
Turčianske Jaseno

samostatne ako 

fyzická osoba

Cieľom projektu Detské ihrisko - bezpečný detský svet  hravosti 

je dokončenie výstavby detského ihriska v areáli Materskej školy, 

ktoré vytvorí bezpečný priestor pre hry detí, umožní rozvíjať ich 

pohybové schopnosti a zručnosti a oživí ich detský hravý svet. 

Detské ihrisko bude prístupné v čase mimo výchovy a 

vzdelávania v materskej škole aj všetkým deťom z okolia a 

svojim vybavením a vzhľadom zároveň skrášli verejné 

priestranstvo a areál školy. Projekt sa bude realizovať v 

partnerstve so zriaďovateľom školy, teda s obcou, a do 

dobrovoľníckych prác sa zapoja tiež rodičia detí.

12 13-ZGPP Mgr. Tomáš Záškava

Basketbalové ihrisko pre 

obyvateľov sídliska 

Medvedzie v Tvrdošíne

        1 000,00 € 
ZŠ Márie Medveckej 

Tvrdošín

Tvrdošín, sídlisko 

Medvedzie

v spolupráci s iným 

subjektom

Projekt Basketbalové ihrisko pre obyvateľov sídliska Medvedzie 

v Tvrdošíne má za cieľ využiť asfaltovú plochu na sídlisku 

zakúpením dvoch basketbalových košov tak na nej vybudovať 

voľne  prístupné a funkčné outdoorové basketbalové ihrisko. Na 

tomto ihrisku bude zorganizovaný otvárací basketbalový turnaj. 

Hoci na tomto sídlisku žije takmer 6000 ľudí, podmienky pre 

basketbal pre deti, mládež i dospelých tu nie sú vyhovujúce – 

basketbalové koše sú umiestnené na nevyhovujúcom povrchu, 

príp. sú zničené, takže hra nie je možná. Vybudovanie plne 

funkčného outdoorového basketbalového ihriska v spolupráci s 

miestnou školou by vytvorilo priestor pre mladých ľudí, kde môžu 

zmysluplne využívať svoj voľný čas, zdokonaľovať svoje 

športové nadanie i nadväzovať nové kamarátstva. 

13 14-ZGPP Lenka Pavlová Tradície nás spájajú            750,00 € 
O.z. Od srdca k srdcu 

Lekárovce
Lekárovce

v spolupráci s iným 

subjektom

Hlavnou myšlienkou  projektu Tradície nás spájajú je pripraviť 

kultúrne  podujatie v obci, do ktorého by sa zapojili obyvatelia 

obce, a na ktorom  by  prezentovali  ľudové tradície a priblížili by 

mladým ľuďom život na dedine spred niekoľkých desaťročí. 

Prostredníctvom odprezentovaných ľudových tancov, piesní a 

ľudových pásiem realizácia projektu prispeje k zachovaniu  

tradícii pre budúce generácie. Aby sa do projektu zapojilo čo 

najviac občanov, budú vytvorené trojgeneračné družstvá a 

formou tvorivých dielní - pečením koláčov - zakrúcaníkov, 

baníkov a iných výrobkov z cesta, výrobou zabíjačkových 

výrobkov, prípravou domácich  halušiek a podobne budú 

prezentované domáce jedlá, ktoré zo súčasného jedálnička 

vytláčajú polotovary. 
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14 15-ZGPP Dušan Holič Máme radi havinkov            942,00 € 
CERBERUS, n.o. - 

Útulok Senica
Senica

v spolupráci s iným 

subjektom

Cieľom projektu Máme Radi Havinkov  je vzbudiť u detí už v 

predškolskom veku vedomie, že pes je živý tvor, ktorý je 

súčasťou ľudskej spoločnosti, že rovnako ako človek cíti bolesť, 

má strach, že to nie je vec, ktorá sa dá odložiť. Jednoduchou 

formou divadelnej scénky v kostýmoch predstavia realizátori 

projektu deťom pohľad na správanie ľudí očami psa v rozhovore 

s veterinárom. Súčasťou programu bude aj návšteva živého 

psíka (pôvodom z útulku), ktorý so svojím pánom predvedie 

niekoľko naučených trikov. Projekt bude podporený obrazovým 

materiálom vo forme omaľovánok s vyobrazením tzv. správnych 

a nesprávnych situácií vo vzťahu psov  a ľudí. Doplnkovým 

avšak významným prvkom budú aj tričká pre samotné detičky s 

motívom v zmysle myšlienky Máme radi havinkov a prípadná 

priama dodatočná návšteva detí v útulku. V rámci mesačného 

turné bude oslovených až 500 detí. 

11 297 €
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