
Zoznam podporených projektov v rámci Grantového programu pre predajcov 2015

Číslo Meno predkladateľa Názov projektu Kraj realizácie
Podporená 

suma
Anotácia

1 Ing. Jozef Halčin
Pódium talentov a farebná 

záhradka
Trenčiansky 650,00 €

Projekt pána Jozefa a dobrovoľníkov Pódium talentov a farebná záhradka 

vytvorí podnetnejšie prostredie pre deti z MŠ v Považskej Bystrici, matky z 

krízového centra pre týrané ženy, seniorov, žiakov špeciálnej základnej školy, 

či deti z charitného domova. Na pódiu talentov, ktoré postavia, sa budú konať 

rôzne vystúpenia. Týmto sa utužia vzťahy v rámci MŠ aj miestnych komunít 

sídliska SNP v Považskej Bystrici.  Vytvorením farebnej záhradky plnej byliniek 

a kvetov zrevitalizujú školský areál. Finančné prostriedky budú využité na 

nákup materiálu potrebného na stavbu pódia, komponentov na vytvorenie 

záhradky a pomocných nástrojov/náradia.

2 Zuzana Sokolová Šťastná labka - čisté mesto Nitriansky 1 000,00 €

V rámci mesta Levice je nedostatok možností pre aktivity občanov mesta 

vlastniacich psov. Občania venčia svojich psov aj v zakázaných zónach mesta. 

Vytvára sa spoločenský konflikt záujmov, keďže niektorí občania majú strach z 

voľne sa pohybujúcich psov. Ďalší problém je, že v mestskom útulku pribúda 

stále viac psíkov, no priestorov a nových kotercov je stále menej. Cieľom 

projektu pani Zuzany a ďalších členov tímu je zlepšiť stav útulku, zvýšiť jeho 

kapacitu novými kotercami, zvýšiť návštevnosť a spraviť verejný oplotený 

výbeh pre psov s cvičiacimi prvkami. Financie budú použité na materiál na 

vytvorenie výbehu.

3 Husárová Kristína Cvičenkovo Trnavský 995,00 €

V obci Košúty sa nenachádza žiadna telocvičňa, ktorá by slúžila rôznym 

pohybovým aktivitám pre deti. Predložený projekt Cvičenkovo je zameraný na 

vybavenie pohybového štúdia, v ktorom budú prebiehať lekcie cvičenia 

rodičov s deťmi. Pri cvičení cvičiteľkám - členom ORANGE tímu, budú pomáhať 

riekanky, pesničky, básničky a niekedy aj mamy a otcovia detí. Využijú 

tradičné pomôcky ako fitlopta, overball, laná, kruhy, rôzne rehabilitačné 

pomôcky ako kamenný chodník, rovnovážny had, sklené gulôčky a dokonca aj 

domáce náradie (varešky, fľašky, misky ...). Na lekciách sa deti pohybovo 

vyšantia na lezeckých a chodeckých prekážkových dráhach a rôznych 

pohybových hrách. Každá jedna hodina bude zážitok. Financie budú využité 

na nákup športového náčinia a náradia.
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4 Hana Zamecová Hernička pre bzinčatá Trenčiansky 572,00 €

V obci Bzince pod Javorinou je viac ako 80 detí do 6 rokov. Z nich približne 

polovica ešte nechodí do škôlky, či už z dôvodu nízkeho veku alebo 

nedostatočnej kapacity škôlky. Pre tieto deti nie je iná možnosť na stretávanie 

sa ako vonku. V prípade nepriaznivého počasia, či zimy nemajú kde tráviť čas. 

Cieľom projektu pani Hany je vybudovanie verejnej herničky pre deti 

predškôlkového a škôlkového veku v obci Bzince pod Javorinou, kde sa budú 

môcť stretávať a hrať spolu so svojimi rodičmi. V priebehu projektu sa 

uskutoční vyčistenie a príprava miestnosti formou dobrovoľníckej práce 

prevažne rodičmi malých detí v obci. Následne bude hernička zariadená a 

sprístupnená v spolupráci s obcou. Financie budú použité na materiál a 

náradie na vyčistenie a upravenie miestnosti a na jej zariadenie hračkami a 

hrami. 

5 Ing. Martina Jančichová
Hipoterapia - cesta ako 

pomôcť
Trenčiansky 490,00 €

Pani Martina sa v spolupráci s hipoterapeutom a hipológom HIPOCENTRA 

Bojnice  snaží o skvalitnenie poskytovania hipoterapie deťom s postihnutím. 

Pomôcky pri výkonne liečby v tomto zariadení sú už značne opotrebované. Sú 

nevyhnutné pri bezpečnom výkone terapie. Nákup týchto pomôcok by značne 

pomohol poskytovať terapiu viacerým deťom, ale aj ďalším novým 

záujemcom o hipoterapiu zo širokého okolia, resp. návštevníkom mesta 

Bojnice v rámci oddychu a relaxácie. Finančné prostriedky chcú preto využiť 

na nákup týchto pomôcok.

6 Martin Kolník Podporme športujúcu mládež Trenčiansky 1 000,00 €

Projektový tím predajne Orange v Novom Meste nad Váhom v spolupráci so 

ZŠ na sídlisku Hájovky a rodičmi detí, ktoré sa zúčastňujú futbalových 

tréningov zorganizuje športové dopoludnie pre deti a mládež. Bude spojené 

so športovými aktivitami a futbalovým turnajom detí, na ktorom budú 

odovzdané do užívania prenosné futbalové bránky zakúpené z finančných 

prostriedkov projektu. Následne budú dané k dispozícií na využitie verejnosti 

navštevujúcej areál ihriska. Od projektu sa očakáva vzbudenie záujmu detí o 

kolektívne športovanie a inšiprovanie zúčastnených na akcii venovať sa deťom 

a ich vedeniu k zmyslupnému tráveniu voľného času.
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7 Adriána Bálintová Túžby a výčitky Banskobystrický 955,00 €

Projekt realizovaný v meste Tisovec má ambíciu predstaviť širšej verejnosti 

rakúskeho dramatika a prozaistu A. Schnizlera. Formou divadelného 

predstavenia a workshopov priblíži študentom z Tisovca a ďalších okolitých 

škôl proces dramatizácie prózy ako jedného z prameňov a potenciálnych 

východísk pre divadelné predstavenie. Predkladateľka projektu je bývalá 

členka divadelného súboru Daxner v Tisovci, ktorý je súčasťou slovenského 

ochotníckeho divadla. Finančné prostriedky budú použité na propagačné 

materiály, scénu a kostýmy, prenájom techniky a cestovné náklady.

8 Andrea Hricová
Ekozáhradka s oddychovou 

zónou
Prešovský 569,00 €

Predajcovia Orange Slovensko, a. s. vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ 

Zvedavé včielky sa rozhodli zriadiť ekozáhradku s oddychovou zónou pri 

Materskej škole vo Vyšnom Žipove. Nápad zriadiť ekozáhradku s oddychovou 

zónou vznikol ako odozva na potreby detí v dnešnej dobe technických 

vymožeností. Predajcovia vybudujú priestor, kde sa bude nachádzať parenisko 

pre skoré jarné pestovanie, domček s výbehom pre zajace, pieskovisko, 

lavičky a preliezka so šmýkačkou. Finančné prostriedky budú použité na 

nákup vymenovaných vecí. Vytvorené miesto bude priestorom pre deti, ktoré 

tu budú môcť spoznávať prírodu.

9 Peter Jemala
Vstupná brána do Lesoparku 

Prievidza
Trenčiansky 1 000,00 €

Projekt tímu predajcov z Prievidze je zameraný na obnovenie a zveľadenie 

vstupu do Lesného parku od ulice Clementisa. Vstupná brána je stará, nespĺňa 

svoju estetickú funkciu a taktiež je otázna jej bezpečnosť vzhľadom na zub 

času, ktorý na nej zanechal značné stopy.  Cieľom projektu je skrášliť vstup do 

Lesoparku vybudovaním novej vstupnej brány s nápisom Lesný park, 

osadením lavičiek, smetného koša a celkovou úpravou okolia. Na realizácii sa 

bude podieľať tím predajcov spoločnosti Orange spolu s dobrovoľníkmi s OZ 

Spolu sme Prievidza. Finančné prostriedky budú použité na výrobu novej 

drevenej brány a jej osadenie.
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10 Simona Radolská Prostredie pre všetkých Žilinský 1 000,00 €

Projekt Prostredie pre všetkých  je zameraný na vytvorenie vhodnejších 

podmienok na stretávanie sa, športové aktivity a relax v športovo-relaxačnom 

areáli obce Višňové. Obec postupne začala s revitalizáciou tohto priestoru, 

ktorý sa rokmi zmenil na nevyužívané a zanedbané miesto. Predajcovia v 

spolupráci s dobrovoľníkmi z obce vybudujú lavičky, ktoré v areáli chýbajú a 

obmedzujú tak jeho plnohodnotné využívanie. V čase prevádzky miestneho 

kúpaliska si budú môcť návštevníci vhodnejšie odložiť veci a vďaka novému 

stojanu na bicykle svoje bicykle. Finančné prostriedky budú použité na 

materiál na výrobu lavičiek a stojan na bicykle.

11 Mgr. Ivana Cpinová
Multisenzorické pomôcky pre 

viacnásobne postihnuté deti
Banskobystrický 769,00 €

V Brezne nie je žiadny denný stacionár, ktorý by pomáhal viacnásobne 

postihnutým deťom a ich rodinám. Za každými stimuláciami, rehabilitáciami 

musia rodičia s deťmi dochádzať. Predajcovia v spolupráci s Občianskym 

združením Podložený palček z Brezna by chceli zakúpením multisenzorických 

pomôcok pre terapiu Snoezeland dať deťom z tohto združenia možnosť novej 

stimulácie pre zlepšenie ich zdravotného stavu. Finančné prostriedky budú 

použité na nákup multisenzorických pomôcok. 

9 000,00 €


