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Vzhľadom na to, že zamestnanci sa už viac 
ako 13 rokov angažujú v dobrovoľníckych 
činnostiach, ktorými prispievajú k zveľadeniu 
svojho prostredia, zámerom programu je 
pokračovať v tejto tradícii. 

V druhom ročníku chcel program motivovať 
k aktivite najmä zamestnancov, ktorí ešte 
nemali možnosť realizovať svoje nápady 
a dobrovoľnícke iniciatívy. Zároveň sme chceli 
oceniť a podporiť spoluprácu zamestnancov, 
a tak sa do realizácie projektu mohli zapojiť 
aj viacerí kolegovia a predložiť tímový 
projekt. Zamestnanec či zamestnanci 
skupiny ZSE museli byť priamo účastní 
na samotnej realizácii projektu či už formou 
odpracovaných dobrovoľníckych hodín, 
poskytnutím zručností, vedomostí (napr. 
formou konzultácií, výučbou) a pod.

Na základe odporúčania zamestnanca projekt 
do programu mohli predložiť:
• mimovládne neziskové organizácie 

(nadácie, občianske združenia, neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne 
prospešné služby, neinvestičné fondy, 
účelové zariadenia cirkví)

• školy
• samosprávy (obce, mestá)
• iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Grantový program umožnil získať podporu 
na rôzne typy projektov:

1. Verejnoprospešné projekty zamerané 
na zlepšenie prostredia, v ktorom žije 
zamestnanec skupiny ZSE, projekty 

revitalizácie detských ihrísk, úpravy okolia 
v obci, obnovy turistických chodníkov, 
značenia, opravy historických objektov 
alebo propagácie zaujímavostí regiónu, 
ochrany životného prostredia alebo iné 
komunitné projekty.

2. Vzdelávacie projekty zamerané 
na zlepšenie kvality vyučovania na školách, 
spoluprácu zamestnanca s vybranou 
materskou, základnou alebo strednou 
školou, podporu voľnočasových aktivít 
miestnych organizácií, klubov alebo centier 
voľného času.

3. Športové projekty realizované v spolupráci 
s miestnym športovým klubom na zlepšenie 
podmienok športovania detí a mládeže.

V programe neboli podporené:
• projekty, ktoré slúžia len jednému človeku 

alebo malej skupine ľudí 
• študijné pobyty, výskumné a vedecké 

projekty 
• budovanie infraštruktúry (kanalizácia, 

plynofikácia a iné) 
• samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa 

neviažu verejnoprospešné aktivity 

V druhom ročníku programu bola medzi 
podporené projekty prerozdelená celková 
suma 70 000 eur. Individuálne projekty, 
ktoré predkladal zamestnanec samostatne, 
mohli byť podporené sumou do 600 eur. 
Zamestnanci, ktorí sa rozhodli realizovať 
tímový projekt, mohli na jeho realizáciu získať 
podporu až do výšky 1 000 eur.

1. Základné informácie a obsahové zhrnutie 
grantového programu

Po úspešnom prvom ročníku vyhlásila Nadácia ZSE v roku 2018 druhý ročník 
Zamestnaneckého grantového programu určeného pre zamestnancov skupiny 
ZSE. Hlavnou myšlienkou tohto programu je podpora projektov, ktoré odporučia 
a do ktorých sa aktívne zapoja zamestnanci skupiny ZSE. 
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1. február 2018 Vyhlásenie grantového programu

28. február 2018 o 24:00 Uzávierka prijímania projektov

1. marec – 8. marec 2018 Hodnotenie projektov

9. marec 2018 Výsledky grantového programu

10. marec – 30. november 2018 Realizácia projektov

30. november 2018 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Časový harmonogram programu

1.1 Medializácia grantového programu

Program bol komunikovaný interne v rámci skupiny ZSE, konkrétne prostredníctvom 
intranetu skupiny ZSE a tiež interným zamestnaneckým časopisom IMPULZ.  

V priebehu realizácie programu mali zamestnanci možnosť propagovať aktivity súvisiace 
s konkrétnym projektom prostredníctvom zamestnaneckého diskusného fóra NEST, zriadeného 
na intranete skupiny ZSE.

Dobrovoľníctvo potrebuje 
skrytých hrdinov
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Do termínu uzávierky 28. 2. 2018 bolo 
do druhého ročníka Zamestnaneckého 
grantového programu predložených celkom 
158 projektov, na realizáciu ktorých bola 
požadovaná celková suma vyše 103-tisíc eur. 
Novinkou programu bola možnosť 
uchádzať sa o podporu z programu pre 
tímy zamestnancov. Projekty, ktoré dostali 
odporúčanie od troch a viac zamestnancov, 
mali možnosť získať finančný príspevok 
do výšky 1 000 eur. V prípade projektov, 
ktoré odporúčal zamestnanec individuálne, 
bola maximálna výška podpory na jeden 
projekt 600 eur. Spolu bolo do programu 

predložených 133 individuálnych projektov 
a 25 tímových, do ktorých bolo zapojených 
celkom 75 zamestnancov skupiny ZSE. 

Pri posudzovaní predložených projektov 
sa prihliadalo na stanovené podmienky 
grantového programu, ktoré boli zverejnené 
pri jeho vyhlásení. 

Podmienky na udelenie grantovej podpory 
napokon splnilo všetkých 158 predložených 
projektov, ktorým bola poskytnutá finančná 
podpora v celkovej sume 70 000 ◊. 

1.2 Predložené projekty a proces hodnotenia

Do Zamestnaneckého 
grantového programu 
bolo predložených 
celkom 158 projektov
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Podmienkou na uchádzanie sa o podporu 
bolo odporúčanie konkrétneho zamestnanca 
k projektu a jeho aktívna participácia 
na realizácii plánovaných aktivít. Príležitosť 
získať finančný príspevok do výšky 1 000 
eur využilo 75 zamestnancov, ktorí spoločne 
predložili 25 tímových projektov. Na ich 

realizáciu bola poskytnutá podpora vo výške 
19 600 eur. Takmer 90 % z celkového počtu 
podporených projektov aj v tomto ročníku 
programu tvorili projekty, ktoré odporúčal  
len jeden zamestnanec. Spolu až 50 400 eur 
bolo prerozdelených na podporu  
133 individuálnych projektov.

Najväčší počet projektov v druhom ročníku 
Zamestnaneckého grantového programu 
bol odporučený zamestnancami spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s. (104). 
Zamestnanci spoločnosti ZSE Energia, a. s., 
odporučili 26 projektov a 18 projektov 

bolo navrhovaných na podporu zo strany 
zamestnancov spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a. s. Z celkového počtu 
predložených žiadostí 10 projektov dostalo 
odporúčania od tímov zamestnancov naprieč 
spoločnosťami skupiny ZSE.

2. Podporené projekty

Zamestnanecký grantový program  
Nadácie ZSE v roku 2017 oslovil spolu  
208 zamestnancov skupiny ZSE. Do termínu 
uzávierky bolo prostredníctvom online 
formulára, prístupnom na stránke  
www.nadaciazse.sk, spolu predložených 

158 projektov. Vzhľadom na to, že všetky 
predložené projekty splnili formálne 
a obsahové kritériá programu, celková suma 
70 000 eur, určená na podporu programu, bola 
prerozdelená medzi všetkých 158 projektov. 

2.1 Zastúpenie podporených projektov podľa 
zapojených zamestnancov

Druhý ročník Zamestnaneckého grantového programu bol opäť otvorený pre 
projekty, do realizácie ktorých sú zaangažovaní zamestnanci skupiny ZSE. 

Počet podporených 
projektov

Výška 
podporenej sumy

Individuálny 133 50 400 ◊

Tímový 25 19 600 ◊

Spolu 158 70 000 ◊

Individuálne vs. tímové projekty
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Počet podporených 
projektov

Výška 
podporenej sumy

ZSDIS 104 45 440 ◊

ZSE Energia 26 10 950 ◊

ZSE 18 7 010 ◊

Zmiešané tímové projekty 10 6 600 ◊

Spolu 158 70 000 ◊

Zastúpenie podporených projektov podľa zapojených 
zamestnancov

Kraj
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

Bratislavský 64 28 900,00 ◊

Nitriansky 37 18 050,00 ◊

Trnavský 34 13 250,00 ◊

Trenčiansky 23 9 800,00 ◊

Spolu 158 70 000,00 ◊

Krajové rozloženie podporených projektov

Zastúpenie podporených projektov podľa zapojených 
zamestnancov

66 % ZSDIS

ZSE 11 %

Tímové projekty 6 %

ZSE Energia 17 %

Najviac projektov bolo aj v druhom ročníku 
Zamestnaneckého grantového programu 
opäť podporených v Bratislavskom kraji. 
Vyrovnané zastúpenie podporených projektov 

bolo v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Najnižší 
počet podporených projektov sa realizoval 
v Trenčianskom kraji.

2.2 Krajové rozloženie podporených projektov
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Typ predkladateľa
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

mimovládna organizácia 76 33 840,00 ◊

športový klub 32 13 510,00 ◊

škola 28 12 750,00 ◊

mesto, obec 12 5 650,00 ◊

iné rozpočtové a príspevkové organizácie 10 4 250,00 ◊

Spolu 158 70 000,00 ◊

Typ organizácie

2.3 Typ organizácie
O finančnú podporu zo Zamestnaneckého 
grantového programu sa mohli uchádzať 
mimovládne organizácie, obce a mestá, 
kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy 
a školské zariadenia. Spomedzi subjektov, 

oprávnených zapojiť sa do programu, 
bol najväčší počet úspešných projektov, 
ktorých predkladateľmi boli mimovládne 
organizácie. Druhou najaktívnejšou skupinou 
predkladateľov boli športové kluby.

40 % Bratislavský

Trnavský 22 %

Trenčiansky 15 %

 Nitriansky 23 %

Krajové rozloženie podporených projektov

48 % mimovládna 
organizácia

20 % športový klub

mesto, obec 8 %

iné rozpočtové
a príspevkové 

organizácie 

škola 18 %

6 %

Typ organizácie
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2.4 Príklady podporených projektov

Rovnomerne zastúpené boli aj projekty, 
ktorých cieľom bolo zlepšenie kvality 
vyučovania na školách a podpora 
voľnočasových aktivít. V oboch kategóriách 
bol predložený zhodný počet, 32 projektov. 

Ďalšie kategórie projektov podľa typu 
realizovaných aktivít tvorili len niečo málo 
nad 30 % z celkového počtu podporených 
projektov.

Z celkového počtu 158 schválených projektov bolo najviac projektov (44) 
zameraných na zlepšenie podmienok športovania detí a mládeže. 

Typ projektu
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

Zlepšenie podmienok športovania detí 
a mládeže

44 19 460,00 ◊

Zlepšenie kvality vyučovania 
na školách

32 14 450,00 ◊

Podpora voľnočasových aktivít 32 13 450,00 ◊

Zachovanie kultúrnych tradícií 
a zaujímavostí regiónu

11 4 550,00 ◊

Revitalizácia detského ihriska 11 6 040,00 ◊

Úprava okolia obce, ochrana životného 
prostredia

10 4 600,00 ◊

Komunitné podujatie 9 4 000,00 ◊

Iné 9 3 450,00 ◊

Spolu 158 70 000,00 ◊

Príklady podporených projektov

28 % zlepšenie podmienok 
športovania detí 
a mládeže

20 % zlepšenie kvality 
vyučovania na školách

podpora voľnočasových 
aktivít

zachovanie kultúrnych tradícií 
a zaujímavostí regiónu

 revitalizácia detského 
ihriska

 úprava okolia obce, 
ochrana životného 

prostredia

 komunitné podujatia

7 %

6 %
6 % iné

7 %

20 %

7 %

Príklady podporených projektov
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Mesto Šaľa 

Zlepšenie podmienok športovania detí a mládeže

Klub navštevuje spolu 140 detí, z čoho 60 
detí vo veku od 8 do 16 rokov je aktívnych 
pretekárov s vynikajúcimi výsledkami nielen 
na domácej pôde. Vďaka projektu sa podarilo 
pre deti zabezpečiť jednotné plavecké čiapky, 
šortky a uteráky. Jednotný úbor pretekárov 
upevní ich tímovú súdržnosť a jednotnosť 
na pretekoch. Realizátori projektu popritom 
zorganizovali podujatie Plávajme spolu 

v rámci otvorenia novej plaveckej sezóny. 
Hlavným programom boli preteky, v ktorých 
si deti a dospelí zmerali svoje sily v pretekoch 
na 50 m. Na dráhe ich čakalo niekoľko 
prekážok, ako plávanie s nafukovačkou, 
vylovenie kruhu z dna bazéna, plávanie cez 
kruh na dne bazéna a mnohé ďalšie. Na záver 
všetci zúčastnení dostali diplom a sladkú 
odmenu. 

Miestny športový klub Hurrican Šaľa trénuje plutvové aj klasické plávanie 
od malých detí ako neplavcov až po vrcholových športovcov. 

Hlavným programom 
boli preteky, v ktorých 
si deti a dospelí 
zmerali svoje sily 
v pretekoch na 50 m.
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Zlepšenie kvality vyučovania na školách

Obec Jelšovce

Napriek tomu, že minulý rok prebehla 
rekonštrukcia školského dvora, doposiaľ sa 
naplno nevyužíval potenciál tohto priestoru, 
a tak sa to učiteľky spolu s rodičmi rozhodli 
zmeniť. Na školskom dvore vďaka príspevku 
z programu, vznikol na dvore, záhradný kútik. 
Hoci väčšina škôlkarov býva v rodinných 
domoch, zväčša sú bez úžitkových záhrad. 
A tak deti poznajú ovocie a zeleninu len 
z obchodu a mnohým nie je známy kolobeh 

života rastlín. V kútiku si deti vysadili 
reďkovky, jarnú cibuľku či petržlen a denne 
svoju záhradku navštevovali. Skúmali 
a objavili, že zo semienka vyrástli klíčne 
lístky a následne dospelá rastlina s plodmi. 
Celý proces zaznamenávali na pracovné 
listy a fotografie. Jedlé vňate pani kuchárka 
s pomocou detí použila pri príprave nátierok 
na desiatu či olovrant.

Materská škola v obci Jelšovce často využíva v edukačnom procese aj školský dvor. 
Každodenný pobyt na čerstvom vzduchu prispieva nielen k posilňovaniu imunity, 
budovaniu športových návykov, ale aj k vytváraniu pozitívneho vzťahu k prírode. 

V kútiku si deti 
vysadili reďkovky, 
jarnú cibuľku či 
petržlen a denne 
svoju záhradku 
navštevovali. 
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Podpora voľnočasových aktivít

Občianske združenie Nejedlička

V záujme posilniť spoluprácu 
a vzájomnú komunikáciu materskej 
školy a rodičov zorganizovala materská 
škola na Nejedlého ulici v Bratislave 
v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov 
rodičov športové popoludnie pri 
príležitosti Dňa otcov. 

Hlavnou myšlienkou projektu bolo nielen 
stráviť spoločne príjemný deň, ale najmä 
zapojiť rodičov do diania v škôlke. Pre 
návštevníkov boli pripravené zábavné hry 

a súťaže. Deti v sprievode rodičov zdolávali 
jednotlivé stanovištia a športové disciplíny. 
Za každú splnenú úlohu mohli na bodovaciu 
kartičku získať body a na záver boli pre 
všetkých pripravené diplomy a vecné 
odmeny. Všetci oteckovia dostali od svojich 
detí vlastnoručne vyrobené kravaty. Hladký 
priebeh podujatia a rozmanitosť jednotlivých 
stanovíšť sa podarilo zabezpečiť aj vďaka 
športovému náčiniu, ktoré bolo zakúpené 
z finančnej podpory a ktoré bude naďalej 
využívané na aktivity v exteriéri škôlky. 

Hlavnou myšlienkou 
projektu bolo nielen 
stráviť spoločne 
príjemný deň, ale 
najmä zapojiť rodičov 
do diania v škôlke. 
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Zachovanie kultúrnych tradícií a zaujímavostí regiónu

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

Súbory sú zamerané na rozvoj chorvátskej 
kultúry, deti sa učia tancovať chorvátske 
tance, spievať a hrať na tamburiciach 
(chorvátsky národný nástroj). Tanečníci 
doposiaľ vystupovali v starých 20-ročných 
krojoch zdedených z pôvodného tanečného 
súboru Mladosť, ktorý voľakedy fungoval 
v Jarovciach. O finančnú podporu zo 
Zamestnaneckého grantového programu 

sa preto uchádzali so zámerom zakúpiť 
látku na nové kroje pre malých tanečníkov 
a malých tamburášov. Vzhľadom na to, že 
deti sa v priebehu roka zúčastňujú na rôznych 
vystúpeniach na Slovensku, v Maďarsku, 
v Rakúsku a vo veľkej miere aj v Chorvátsku, 
nové kroje im umožnia prezentovať sa 
na vysokej úrovni. 

Od roku 2010 funguje v Jarovciach a v Čunove detský folklórny súbor 
Ljuljanka a Tamburášsky orchester Konjic. Tieto dva súbory spolu 
v súčasnosti navštevuje 50 detí. 

Tanečníci doposiaľ 
vystupovali 
v starých 20-ročných 
krojoch zdedených 
z pôvodného 
tanečného súboru 
Mladosť.
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Revitalizácia detského ihriska

Spojená škola, Nitra

Pred realizáciou projektu sa v areáli školy 
nachádzali poškodené a opotrebované 
lavičky, preliezky, hojdačky a altánok, ktoré 
nemohli byť deťmi z bezpečnostných dôvodov 
využívané. Získané finančné prostriedky 
umožnili revitalizovať školský areál tak, aby 
bol využiteľný na relaxáciu aj vyučovanie 
v prírode. Z preliezok sa odstránil starý náter 
a boli nanovo vymaľované. Obnovil sa aj 
altánok, konštrukcie na hojdačky a existujúce 
poškodené lavičky. Vďaka financiám z projektu 
bolo možné zakúpiť aj 4 nové hojdačky, ktoré 
pomáhajú rozvíjať žiakom so zdravotným 

znevýhodnením ich pohybové zručnosti. 
Obnovený školský areál sa stal atraktívnejší 
nielen pre žiakov a pracovníkov školy, ale púta 
pozornosť aj okoloidúcich ľudí a návštevníkov 
školy. Pedagógovia ho so žiakmi začali 
využívať na hodinách pracovného vyučovania, 
vecného učenia, vlastivedy, rozvíjania 
pohybových zručností a komunikácie. 
Spoločná práca pedagógov, rodičov žiakov, 
rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov sa 
niesla v pozitívnej atmosfére a prispela 
k formovaniu vzájomných vzťahov.

Spojená škola v Nitre administratívne zabezpečuje aj Špeciálnu základnú školu pre 
žiakov s telesným postihnutím, Špeciálnu materskú školu a Špeciálnu základnú 
školu pre deti s autizmom. 

Získané finančné 
prostriedky umožnili 
revitalizovať 
školský areál tak, 
aby bol využiteľný 
na relaxáciu aj 
vyučovanie v prírode. 
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Úprava okolia obce, ochrana životného prostredia

Priatelia prírody o.z.

Záchranná stanica v správe Občianskeho 
združenia Priatelia prírody funguje od roku 
2016. Doteraz prijali vyše 200 zvierat, z ktorých 
sa podarilo vypustiť naspäť do prírody viac 
ako polovicu. Pred realizáciou projektu 
disponovala záchranná stanica troma 
voliérami. Chýbala ešte posledná, určená pre 

malé vtáky. Vybudovaním voliéry pre malé 
vtáky sa skvalitnila starostlivosť o živočíchy 
v záchrannej stanici, ktorá tak už má priestory 
pre všetky najčastejšie druhy, ktoré prijíma 
do rehabilitácie. Do výstavby sa aktívne 
zapojilo 25 dobrovoľníkov, medzi nimi aj 3 
zamestnanci skupiny ZSE.

Najčastejším dôvodom, prečo sa voľne žijúce živočíchy dostanú do záchranných 
staníc, je človek. Zrážky s autami, úrazy na elektrickom vedení, nárazy do okien, 
otravy, postrelenia a mnohé ďalšie faktory sú zodpovedné za smrť množstva zvierat.

Do výstavby sa 
aktívne zapojilo 25 
dobrovoľníkov, medzi 
nimi aj 3 zamestnanci 
skupiny ZSE.
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Komunitné podujatie

Rodičovské združenie sv. František, o. z.

Iné
Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince

V ostatných rokoch sa veľa hovorí 
o zdravotnom stave a každoročných 
úhynoch včelstiev na našom území. Včely 
sú všeobecne prospešný hmyz, z ktorého 
profituje celé ľudstvo. Realizátori projektu sa 
rozhodli cez prvý júnový víkend zorganizovať 
workshop výroby úľov z hliny a pozvať 
na Slovensko lektora Ralfa Roessnera, 
skúseného včelára, kníhviazača a dlhoročného 
waldorfského učiteľa žijúceho v Nemecku. 
Skúsenosti ukazujú, že v hlinenom úli sú 
včely podstatne zdravšie a odolnejšie voči 

chorobám. Včely sú v hlinenom úli nútené 
stavať si plásty bez pomoci človeka. Takáto 
prirodzená práca im pomáha udržať si 
zdravie. Zároveň je dlhodobo možné v ňom 
chovať včelstvo s cieľom rojenia, čím sa 
posilňujú a rozmnožujú včelstvá. Desať členov 
včelárskeho spolku si počas workshopu 
vyskúšalo výrobu hlineného úľa vlastnými 
rukami. Zároveň sa dozvedeli informácie 
o rozmnožovaní včiel v hlinenom úli, princípe 
boja včiel proti klieštikovi a celkovom spôsobe 
chovu včiel v hlinenom úli.

Rodičovské združenie sv. František, o. z., 
pripravilo pokračovanie obľúbenej 
školskej akcie F-day s niekoľkoročnou 
tradíciou.

Podujatie každoročne navštívi vyše 700 
účastníkov, ktorí si prídu užiť neformálny 
priestor na zblíženie rodičov, žiakov a učiteľov. 
Každoročnou súčasťou podujatia je aj 
benefícia zameraná na vybraný problém. 
Tento rok bol venovaný bezodpadovosti 

v každodennom živote. Návštevníci 
prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov 
zistili viac o negatívnom vplyve vysokej 
spotreby na naše životné prostredie. Základné 
heslá bezodpadovosti – recykluj, znovu 
použi, odmietni to, čo nepotrebuješ sa snažili 
organizátori odovzdať všetkým návštevníkom. 
Táto téma sprevádzala takisto celú 
organizáciu podujatia, pričom na workshopy 
využili materiál z vlastných zásob a vyhli sa 
tiež plastovému riadu pri občerstvení. 

Recykluj, znovu 
použi, odmietni to, 
čo nepotrebuješ sa 
snažili organizátori 
odovzdať všetkým 
návštevníkom.
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3. Prílohy 

3.1 Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

DHZ Bíňovce
Dobrovoľní hasiči – podpora 

voľnočasových aktivít –
napredujme

350 ◊ Bíňovce Trnavský

Nadácia Novohradská Projekt IHRISKO 850 ◊ Bratislava Bratislavský

Bunkre
Karbidové lampy v bunkroch 

z prvej svetovej
350 ◊ Bratislava Bratislavský

EDU NATURE Letné barefoot popoludnie 350 ◊ Nitra Nitriansky

Stredná odborná škola
Rozšírenie Učebnej pomôcky 
automatizačného zariadenia

350 ◊ Stará Turá Trenčiansky

ŠK – GaFuGa
Podpora športových 

nadšencov – ŠK GaFuGa
400 ◊ Senec Bratislavský

Základná škola 
s materskou školou 
Vrbovce 

Tatry za odmenu 300 ◊ Vrbovce Trnavský

Karate klub Duvikan 
Bratislava

Okinavskí majstri karate 
a kobudo na Slovensku – 

odborný seminár
450 ◊ Bratislava Bratislavský

KPP Barabéri
Zapracovanie mladšej 

generácie do tímu
350 ◊ Bratislava Bratislavský

OZ Bociania škôlka Chráňme deti pred úpalom 350 ◊ Úľany nad Žitavou Nitriansky

Občianske združenie 
Cornus

Hurá do staroveku! 300 ◊ Bratislava Bratislavský

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Senica

Meníme myslenie, 
zachraňujeme životy

350 ◊ Senica Trnavský

Spojená škola Osvetlená cesta ku vzdelaniu 350 ◊ Skalica Trnavský

Handmade by Šaštín-
Stráže

Svetom – letom 350 ◊ Šaštín-Stráže Trnavský

SG CENADA
Kooperácia rodiny a školy 
ako jeden zo základných 

predpokladov Bezpečnej školy 
700 ◊ Bratislava Bratislavský

Základná škola 
kardinála Alexandra 
Rudnaya

Obnova a rekonštrukcia 
doskočiska pre skok do diaľky 

spojený s obecnou súťažou 
(Považiansky zlatý skok)

800 ◊ Považany Trenčiansky

Občianske združenie TJ 
Družstevník Pavlice

Revitalizácia priestorov 
športového areálu TJ 
Družstevník Pavlice

350 ◊ Pavlice Trnavský

Materská škola Náš kamarát zajko Dopraváčik 400 ◊ Stupava Bratislavský

Zoznam podporených projektov
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Občianske združenie 
Trenčianske Gymnázium 
Ľudovíta Štúra

CERN 2018 300 ◊ Trenčín Trenčiansky

Združenie sclerosis 
multiplex Nádej

Od Tatier k Dunaju 
na bicykli aj napriek skleróze 

multiplex 2018
450 ◊ Bratislava Bratislavský

Pastovskí remeselníci Už aj bosorky poznali metlu 400 ◊ Pastovce Nitriansky

Občianske združenie Why 
Not?

Bratislava bez čiernych 
skládok

400 ◊ Bratislava Bratislavský

Základná škola s materskou 
školou, Orešie 3, Pezinok 
902 03 – školský klub detí

Spolu na jednej lodi II. 350 ◊ Pezinok Bratislavský

Spojená škola Svätej Rodiny Pohybom za zdravím 800 ◊ Bratislava Bratislavský

FK Šulekovo „Pome Beregseg“ 750 ◊ Hlohovec Trnavský

CK Svätý Jur Svätojurský blesk 350 ◊ Svätý Jur Bratislavský

Základná škola Močenok
Uniformy pre triedny 

kolektív 7.A
300 ◊ Močenok Nitriansky

Obec Hrachovište Hrachová cesta do rozprávky 400 ◊ Hrachovište Trenčiansky

ZŠ s MŠ Kuchynka pre žiakov 450 ◊ Pezinok Bratislavský

Materská škola Sobotište 1, 2, 3, byť lenivý sa nepatrí 300 ◊ Sobotište Trnavský

Spojená škola Vonku je nám dobre 400 ◊ Nitra Nitriansky

Základná škola Kataríny 
Brúderovej

Školský klub detí – spoločná 
cesta vychovávateľov, 

rodičov a detí
350 ◊ Bratislava Bratislavský

Obec Štvrtok Čo má škôlkar v skrinke 400 ◊ Štvrtok Trenčiansky

ŠK Atletiko Zálesie Hurá na futbal Zálesie 360 ◊ Zálesie Bratislavský

Základná škola s materskou 
školou Ludanice

"Objavujme svet pod zemou 
i nad zemou"

350 ◊ Ludanice Nitriansky

Cyklistický klub Olympik 
Trnava

Dráhová cyklistika – 
sústredenie 2018

400 ◊ Trnava Trnavský

OŠK Križovany nad 
Dudváhom

Oživenie a revitalizácia zelene 350 ◊
Križovany nad 

Dudváhom
Trnavský

občianske združenie 
s názvom MŠ NEJEDLÍČKA

Deň otcov – športové 
popoludnie 

350 ◊ Bratislava Bratislavský

Občianske združenie TS 
KUMŠT

Rozšírenie krojového 
vybavenia TS Kumšt

350 ◊ Bratislava Bratislavský

OZ HAPPYLAND Naša eko záhradka 950 ◊ Nitra Nitriansky

Rodičovské združenie 
Áno umeniu

Výchovný koncert od Kataríny 
do Vianoc

500 ◊ Topoľčany Nitriansky
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Rodičovské združenie 
pri Materskej škole 
Šustekova 33

Revitalizácia detského 
dopravného ihriska

350 ◊ Bratislava Bratislavský

Materská škola Šťastné deti 350 ◊ Piešťany Trnavský

TJ sokol Cífer Beach Handball Cífer 2018 350 ◊ Cífer Trnavský

Rodičovské združenie 
pri ZŠ v Jelenci

Digitálny vizualizér –
zariadenie na zlepšenie kvality 

vyučovania na škole
300 ◊ Jelenec Nitriansky

Rodičovské združenie 
pri ZŠ Leopoldov

Podpora voľnočasových aktivít 
žiakov I. stupňa

400 ◊ Leopoldov Trnavský

TK E.T. Jaslovské 
Bohunice

Zlepšenie tréningového 
procesu detí v zimnom období

400 ◊
Jaslovské 
Bohunice

Trnavský

DZH Vrbovce Krúžok mladých hasičov 350 ◊ Vrbovce Trenčiansky

Obec Horné Orešany

Skvalitnenie materiálneho 
vybavenia Dobrovoľného 
hasičského zboru Horné 

Orešany

350 ◊ Horné Orešany Trnavský

Priatelia prírody, o. z.
Výstavba voliéry pre 

rehabilitované živočíchy
900 ◊

Brezová pod 
Bradlom

Trenčiansky

Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku

Podpora chorvátskej kultúry 350 ◊ Bratislava Bratislavský

Leopoldovský tenisový 
klub Leopoldov LTC

Zlepšenie vybavenia 
športového tenisového klubu

350 ◊ Leopoldov Trnavský

Dr. Kôň-hipoterapia Ahoj, ja som kôň 350 ◊ Miloslavov Bratislavský

Združenie na ochranu 
zvierat ZOZ

Majme srdce s útulkáčmi 350 ◊ Trnava Trnavský

Bedminton pre radosť
Bedmintonové tréningy 

a rozšírenie možnosti 
športovania detí

750 ◊ Bratislava Bratislavský

Slovenský skauting,  
26. zbor sv. Cyrila 
a Metoda

vybavenie na skautské tábory 800 ◊
Výčapy 

Opatovce
Nitriansky

ŠK karate Farmex
Rozvoj športového talentu detí 

a mládeže
350 ◊ Pohranice Nitriansky

SRZ MsO Trenčín LAUGARICIO CUP 350 ◊ Trenčín Trenčiansky

Telovýchovná jednota 
Družstevník Dubodiel

Rozvoj a podpora športových 
aktivít mladých ľudí v obci 

Dubodiel
750 ◊ Dubodiel Trenčiansky

Materská škola Na ihrisku bezpečne 450 ◊ Zohor Bratislavský

Mládež ulice Rendézsky cup 2018 450 ◊ Bratislava Bratislavský

OZ ŠPORTUJSNAMI
Zabezpečenie dopravy detí 

na súťaž v akrobatickom rock 
and rolle 

300 ◊
Kráľovičove 

Kračany
Trnavský

Metodka občianske 
združenie

Cudzie jazyky – multimediálna 
brána do sveta

800 ◊ Bratislava Bratislavský
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Dobrovoľný hasičský 
zbor Bratislava-Jarovce

CTIF mladí hasiči Jarovce 850 ◊ Bratislava-Jarovce Bratislavský

ZŠ s MŠ Spartakovská 
5, Trnava

Tvorivé dielničky 
rodičov a detí: "Mamička, ocko, 

poď sa so mnou hrať"
400 ◊ Trnava Trnavský

ŠK 932 Igram
Inštalácia kúrenia v šatniach ŠK 

932 Igram
350 ◊ Igram Bratislavský

VŠK FEI STU
podpora rozvoja basketbalového 

oddielu VSK FEI STU
500 ◊ Bratislava Bratislavský

Obec Jelšovce My sme malí záhradkári 450 ◊ Jelšovce Nitriansky

Základná škola 
Fatranská 14, Nitra

Moderná škola s Kozmixom 300 ◊ Nitra Nitriansky

Občianske združenie 
MEDZILABA

TRI GROŠE (rozvoj finančnej 
gramotnosti)

400 ◊ Bratislava Bratislavský

OZ CZIFFER Súťaž Márie Hollósy vo vyšívaní 500 ◊ Cífer Trnavský

Obec Veľké Lovce Zveľadenie miestneho parku 350 ◊ Veľké Lovce Nitriansky

DFS Slnečnica
Letné predstavenie detského 
folklórneho súboru Slnečnica

750 ◊ Senec Bratislavský

Bebop Štúrovo Vibes vol. 8 450 ◊ Štúrovo Nitriansky

NABOSO, o. z. LEStival 450 ◊ Trnava Trnavský

Združenie maďarských 
rodičov na Slovensku 
Materská škola 
s výchovným jazykom 
maďarským

Revitalizácia ihriska 400 ◊ Veľký Meder Trnavský

KK Papradno Mládežnícky šport – karate 350 ◊ Brvnište Trenčiansky

KK LAUGARICIO 
TRENČÍN 

Majstrovstvá Slovenska 
v stopách IPO-FH 

400 ◊ Trenčín Trenčiansky

Obec Čakany
revitalizácia parku pri materskej 

škôlke
400 ◊ Čakany Trnavský

Občianske združenie 
TATRY

 Revitalizácia areálu 
Evanjelického gymnázia Juraja 

Tranovského 
700 ◊

Liptovský 
Mikuláš

Bratislavský

MŠ Piaristická
Rozvíjanie environmentálnych 
a prosociálnych oblastí u detí 

v MŠ
750 ◊ Nitra Nitriansky

Karate klub Šin-Mu

Zapojenie mládeže 
v mimoškolských aktivitách. 

Rozvoj a zveľaďovanie telesnej 
zdatnosti a formovanie aktívneho 

vzťahu k telesnej kultúre

450 ◊ Senica Trnavský
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Občianske združenie 
Mierová Prievoz

Čítam, čítaš, čítame 750 ◊ Bratislava Bratislavský

ZŠ s MŠ Veľká okružná 
Partizánske

Memoriál Jána Chochulu 450 ◊ Partizánske Trenčiansky

Obec Alekšince Alekšinský kotlík 400 ◊ Alekšince Nitriansky

SRRZ – Rodičovské 
združenie pri ZŠ Pernek, 
900 53 Pernek pri 
Malackách

Šikovní stavbári 450 ◊ Pernek Bratislavský

OZ PRI MŠ J. KRÁĽA 
STUPAVA

Detské dopravné ihrisko 400 ◊ STUPAVA Bratislavský

Združenie talentov 
hokejových športov 
Bratislava – FbO 
Florpédo Bratislava 

Podpora rozvoja mládeže 
florbalového klubu FbO 

Florpédo Bratislava 
400 ◊ Bratislava Bratislavský

Združenie Animačný 
ateliér detí a mládeže

Celoročný animačný ateliér 
detí a mládeže

350 ◊ Bratislava Bratislavský

Rodičovské združenie 
pri II. Základnej škole – 
športové triedy

BABY FUTBAL A BABY 
VOLEJBAL – Deň plný zábavy

750 ◊ Levice Nitriansky

Mesto Šaľa Plávajme spolu 350 ◊ Šaľa Nitriansky

SRRZ – RZ pri Centre 
voľného času Domino

Žijeme folklórom 350 ◊ Nitra Nitriansky

Základná škola Jána 
Domastu Cabaj-Čápor 
1085

Bezpečne na ceste 800 ◊ Cabaj-Čápor Nitriansky

MŠK Dunajská Streda Telesná kultúra a šport 350 ◊ Dunajská Streda Trnavský

KBU Taekwon-do UKF 
Nitra

Letná škola Taekwon-do 2018 500 ◊ Nitra Nitriansky

P-MAT, n. o.
Sústredenia z matematiky 

a fyziky pre talentované deti
400 ◊ Bratislava Bratislavský

Tenisový klub 
Trenčianska Turná

Materiálno-technické 
zabezpečenie tenisového 

klubu
350 ◊ Trenčianska Turná Trenčiansky

Slovenský skauting, o. z. Deň v skautskom tábore 350 ◊ Bošany Trenčiansky

DS Igramčan
Festival dychových hudieb 
a folklórnych súborov 2018

350 ◊ Igram Bratislavský

Základná škola 
s materskou školou 
Dvorec

Zóna oddychu 350 ◊ Veľké Chlievany Trenčiansky

Liečebno-výchovné 
sanatórium

"Kynecká terapeutická zóna" 400 ◊ Nitra Nitriansky

Speeders Bratislava OZ
Speeders Bratislava OZ –

detský hokejový klub
350 ◊ Bratislava Bratislavský
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Združenie rodičov pri ZŠ 
Jána Domastu Čápor

Informácie hýbu svetom 750 ◊ Cabaj-Čápor Nitriansky

Pro Technik STU
Ľudové piesne v premenách 

času
350 ◊ Bratislava Bratislavský

Tenisový klub Senica Podpora tenisu detí a mládeže 350 ◊ Senica Trnavský

ZO SZV Nitra Adoptuj si úľ pre školu 400 ◊ Nitra Nitriansky

Pomoc deťom pri Materskej 
škole Miloslavov

Robíme všetko 
pre radosť detí

340 ◊ Miloslavov Bratislavský

Mesto Nitra Konečne leto! 750 ◊ Nitra Nitriansky

Rozbicyklujme Nitru! Rozbicyklujme spolu Nitru 550 ◊ Nitra Nitriansky

ZRPŠ Kalinkovo OUTDOOROVÁ UČEBŇA 350 ◊ Kalinkovo Bratislavský

Základná škola Modernizácia školskej herne 350 ◊ Bratislava Bratislavský

ŠK Čataj futbalový klub Podpora detského futbalu 2018 750 ◊ Čataj Bratislavský

OZ ODRAZ
Denný letný anglický tábor 

pre deti
450 ◊ Trnava Trnavský

Baobab, o. z.
Zlepšenie komunikácie detí 

s postihnutím
400 ◊ Bratislava Bratislavský

Občianske združenie 
CHABIK

Obnova školských 
prírodovedných zbierok 

a pomôcok
350 ◊ Bratislava Bratislavský

Umelecká spoločnosť 
Tomorrowband

Projekt Tomorrowband 350 ◊ Malacky Bratislavský

VK GAB Senec

Zabezpečenie športovej 
prípravy a súťažných 

zápasov žien VK GAB Senec 
v spolupráci s mládežou 

v klube VK GAB Senec

400 ◊ Senec Bratislavský

Základná škola Relaxačná zóna 350 ◊ Pezinok Bratislavský

Športový klub Šenkvice Pokládka dlažby 350 ◊ Šenkvice Bratislavský

Obec Biskupová Rozšírenie detského ihriska 950 ◊ Biskupová Nitriansky

Základná škola Tbiliská 4 
Bratislava

Mladí záchranári 550 ◊ Bratislava Bratislavský

Spolok včelárov západného 
Slovenska, Regionálny 
spolok 
SVZS Špačince 

Výstavba hlinených úľov 400 ◊ Špačince Trnavský

Základná škola s materskou 
školou s vyučovacím 
jazykom maďarským, 
Vetvárska ulica

Minihandballmania 950 ◊ Bratislava Bratislavský

Chorvátsky kultúrny spolok 
Čunovo

10 v 1 400 ◊ Bratislava Bratislavský
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Občianske združenie 
Taste of Brass

Staré tóny v modernej dobe 300 ◊ Bratislava Bratislavský

eRko – Hnutie 
kresťanských 
spoločenstiev detí, 
Územie Západ

Letný pobytový tábor 400 ◊ Bratislava Bratislavský

Chorvátsky kultúrny 
spolok v Chorvátskom 
Grobe

Obnova tradičných krojov 350 ◊ Chorvátsky Grob Bratislavský

ZŠ s MŠ Skačany 539 Skáče celá dedina 400 ◊ Skačany Trenčiansky

Repairably N.O. 

Repairably workshop, 
zameraný na vzdelávanie 

komunity v oblasti 
ekologického spotrebiteľského 

správania

450 ◊ Piešťany Trnavský

OZ Šidielko
Kreatívne trávenie voľného 

času
450 ◊ Senec Bratislavský

KARATE KLUB MUGEN Podpora detí a mládeže 350 ◊ Horné Srnie Trenčiansky

OZ Edulienka Objavuj, skúmaj, poznávaj 450 ◊ 94142 Veľké Lovce Nitriansky

Jazdecko-rehabilitačné 
centrum Lesan, n. o.

Všetko dobré má význam 350 ◊ Opatovce Trenčiansky

AIESEC Nitra GreenWay 400 ◊ Nitra Nitriansky

Občianske združenie 
Tiki Taka

Šport pre deti 450 ◊ Kaplná Bratislavský

Stolnotenisový klub 
Tekovské Lužany

Zlepšenie podmienok 
športovo-výchovného procesu 

detí, mládeže a dospelých
750 ◊ Tekovské Lužany Nitriansky

Sokol FC Chocholná – 
Velčice

Osadenie lavičiek v areáli 
futbalového ihriska –

spríjemnenie sledovania 
domácich zápasov

400 ◊ Chocholná-Velčice Trenčiansky

Trnka, n. o. Audiofilm 2018 400 ◊ Bratislava Bratislavský

Základná škola Pata
Podpora voľnočasových 

športových aktivít: 
"Poď sa hrať!" 

400 ◊ Pata Trnavský

Rodičia a priatelia SPŠ 
Levice

Krížom – krážom 350 ◊ Levice Nitriansky
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Zoznam podporených projektov

Predkladateľ Názov 
projektu

Schválená 
suma

Mesto/Obec Kraj

Reformovaný cirkevný 
zbor Dunajská Streda

Športová aktivita pre deti 
a mládež so zreteľom aj 

na deti v sociálnej núdzi – 
užitočné využitie voľného času

400 ◊ Dunajská Streda Trnavský

SRRZ-RZ pri Materskej 
škole

Kto chce stále zdravý byť, musí 
si s nami zacvičiť

400 ◊ Nitra Nitriansky

Klub LRU Trnava, o. z.
Organizovanie detských 

rybárskych pretekov a podpora 
športu mládeže

400 ◊ Trnava Trnavský

HK Nitra Kraso Radosť z krasokorčuľovania 350 ◊ Nitra Nitriansky

Stredná odborná 
škola, Námestie SNP 5, 
Partizánske

Oddychový kútik pre študentov 
a zamestnancov školy

400 ◊ Partizánske Trenčiansky

Automotoklub Rybník
Rozvíjanie motokrosového 

športu
350 ◊ Rybník Nitriansky

Equisport Deti a kone 350 ◊ Nitra Nitriansky

Zbor Cirkvi bratskej 
v Trnave

CB deťom (Mamiklub) 400 ◊ Malženice Trnavský

Telovýchovná jednota 
Vlára Kľúčové

,,Kľúčovská hodová pohoda" 350 ◊ Nemšová Trenčiansky

Obec Krásno Úprava okolia rybníka Krásno 350 ◊ Krásno Trenčiansky

Zander Sport Club
Zabezpečenie materiálovo-
technického vybavenia pre 

tréningy
400 ◊ Bratislava Bratislavský

Rodičovské združenie sv. 
František, o. z.

"Fair For Future" F-day 350 ◊ Bratislava Bratislavský

Občianske združenie 
Jozefa Juráša

Náš lepší svet 350 ◊ Bratislava Bratislavský

Športový klub AITAPRAK
Projekt šport a vzdelávanie 

2018
350 ◊ Bratislava Bratislavský

FC Jelenec Futbal na dedine 350 ◊ Jelenec Nitriansky

Telovýchovná jednota 
Slovan Dolná Súča

Úprava priestorov športového 
areálu, údržba hracej plochy 

futbalového ihriska
350 ◊ Dolná Súča Trenčiansky

OFK Bučany Podpora mládeže 350 ◊ Bučany Trnavský

Rodinné centrum 
Kramárik, o. z.

Tajomné prírodné Kramáre 350 ◊ Bratislava Bratislavský
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3.2 Fotografie z realizovaných projektov
TJ Vlára Kľúčové 
Projekt Kľúčovská hodová pohoda

TJ Sokol Cífer 
Projekt Beach Handball Cífer 2018

Rodinné centrum Kramárik 
Projekt Tajomné prírodné Kramáre
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Rodičovské združenie pri II. Základnej škole – športové triedy
Projekt BABY FUTBAL A BABY VOLEJBAL – Deň plný zábavy

OZ EDULIENKA 
Projekt Objavuj, skúmaj, poznávaj

Občianske združenie TATRY
Projekt Revitalizácia areálu Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského
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Občianske združenie Cornus 
Projekt Hurá do staroveku!

DHZ Bratislava-Jarovce 
Projekt CTIF mladí hasiči Jarovce

Bunkre 
Projekt Karbidové lampy v bunkroch z prvej svetovej
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Cyklistický klub Olympik Trnava 
Projekt Dráhová cyklistika – sústredenie 2018

EDU Nature 
Projekt Letné barefoot popoludnie

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava 
Projekt Tvorivé dielničky rodičov a detí: Mamička, ocko, poď sa so mnou hrať
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SRRZ – RZ pri Centre voľného času Domino 
Projekt Žijeme folklórom
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