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1. Základné informácie a obsahové
zhrnutie grantového programu
V roku 2019 vyhlásila Nadácia ZSE tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu
určeného pre zamestnancov skupiny ZSE. Skupina ZSE sa dlhodobo snaží pozitívne
ovplyvňovať dianie vo svojom okolí nielen prostredníctvom otvorených grantových
programov a partnerstiev, ale takisto cez úsilie a angažovanosť svojich zamestnancov.
Dobrovoľníci z radov zamestnancov sa
už takmer 15 rokov aktívne zapájajú
do projektov, ktorými zveľaďujú prostredie,
v ktorom žijú.
Hlavným cieľom programu je podpora
dobrovoľníckych aktivít tých zamestnancov,
ktorí aj popri svojej každodennej práci
a povinnostiach majú záujem angažovať sa
v prospech svojej komunity. Zamestnanecký
grantový program aj v roku 2019 umožnil
získať podporu na športové, kultúrne,
vzdelávacie a komunitné aktivity realizované
v západoslovenskom regióne. Opakovanou
podmienkou podpory v programe je aktívne
zapojenie zamestnanca do realizácie
projektu, či už formou odpracovaných
dobrovoľníckych hodín alebo poskytnutím
odborných konzultácií atď.
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Na základe odporúčania zamestnanca sa
o podporu z programu mohli uchádzať:
• 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.
Finančná podpora z programu mohla byť
žiadaná na:
1. Verejnoprospešné projekty zamerané
na zlepšenie prostredia, v ktorom žije
zamestnanec skupiny ZSE, projekty
revitalizácie detských ihrísk, úpravu okolia
v obci, obnovu turistických chodníkov,
značenia, opravu historických objektov

• študijné pobyty, výskumné a vedecké
projekty,
• budovanie infraštruktúry (kanalizácia,
plynofikácia a iné),
• rekonštrukcie budov (napr. výmena okien,
2. Vzdelávacie projekty zamerané
podláh, oprava strechy, oprava sociálnych
na zlepšenie kvality vyučovania na školách,
zariadení a pod.),
spoluprácu zamestnanca s vybranou
• zveľaďovanie súkromného majetku
materskou, základnou alebo strednou
fyzických osôb,
školou, podporu voľnočasových aktivít
• samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa
miestnych organizácií, klubov alebo
neviažu verejnoprospešné aktivity.
centier voľného času.
alebo propagáciu zaujímavostí regiónu,
ochranu životného prostredia alebo iné
komunitné projekty.

3. Športové projekty realizované v spolupráci
s miestnym športovým klubom
na zlepšenie podmienok športovania detí
a mládeže.
Program nepodporuje:
• projekty, ktoré slúžia len jednému človeku
alebo malej skupine ľudí,

Na podporu projektov v treťom ročníku
Zamestnaneckého grantového programu
bola určená celková suma 70 000 eur. Oproti
predchádzajúcim ročníkom sa navýšila
maximálna výška podpory a na jeden projekt
bolo možné požadovať finančný príspevok
do výšky 700 eur.

Časový harmonogram programu
1. február 2019

Vyhlásenie grantového programu

4. marec 2019 o 24:00

Uzávierka pre prijímanie žiadostí

5. marec – 15. marec 2019

Hodnotenie projektov

20. marec 2019

Oznámenie výsledkov grantového programu

21. marec – 30. november 2019 Realizácia projektov
30. november 2019

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
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1.1 Medializácia grantového programu
Program bol komunikovaný interne v rámci skupiny ZSE, konkrétne prostredníctvom
intranetu 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 hrdinov

Zamestnanecký

grantový program

1.2 Predložené projekty a proces hodnotenia
Do termínu uzávierky 4. 3. 2019 bolo
do tretieho ročníka Zamestnaneckého
grantového programu predložených celkom
157 projektov, na realizáciu ktorých bola
požadovaná celková suma vyše 108-tisíc eur.
Pri posudzovaní predložených projektov
sa prihliadalo na stanovené podmienky
6

grantového programu zverejnené pri jeho
vyhlásení.
Viacčlenná hodnotiaca komisia
z predložených projektov odporučila Správnej
rade na podporu 135 projektov, ktorým bola
poskytnutá finančná podpora v celkovej sume
70 000 eur.

2. Podporené projekty
V treťom ročníku Zamestnaneckého grantového programu
bolo predložených spolu 157 projektov.
Do termínu uzávierky bolo možné
predložiť projekty výlučne elektronicky
prostredníctvom online formulára
na webstránke www.nadaciazse.sk.
Všetky predložené projekty splnili
formálne a obsahové kritériá programu

a boli predložené na posúdenie
viacčlennej hodnotiacej komisii. Správnej
rade komisia odporučila na podporu
135 projektov, medzi ktoré bola
prerozdelená celková suma 70 000 eur.

2.1 Krajové rozloženie podporených projektov
Aj v roku 2019 najviac úspešných projektov, ktoré získali finančnú podporu
v Zamestnaneckom grantovom programe, boli z Bratislavského kraja.
Výraznejšia zmena nastala pri porovnaní Nitrianskeho a Trnavského kraja. Na rozdiel
od predchádzajúceho ročníka, kedy v oboch krajoch bolo vyrovnané zastúpenie
podporených žiadostí, v roku 2019 projekty z Nitrianskeho kraja tvorili až 30 %
všetkých podporených.
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Krajové rozloženie podporených projektov
Počet podporených
projektov

Výška
podporenej sumy

54

28 800,00 ◊

Nitriansky kraj

41

20 950,00 ◊

Trnavský kraj

24

12 450,00 ◊

Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj
Spolu

16

7 800,00 ◊

135

70 000,00 ◊

Krajové rozloženie podporených projektov

40 % Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj 12 %

30 % Nitriansky kraj

Trnavský kraj 18 %

2.2 Typ organizácie
Finančná podpora zo Zamestnaneckého grantového programu bola aj v treťom
ročníku určená pre mimovládne organizácie, obce a mestá, kultúrne inštitúcie,
športové kluby, školy a školské zariadenia.
Spomedzi subjektov oprávnených zapojiť sa
do programu a uchádzať sa o podporu bol
najväčší počet úspešných projektov tých,
ktorých predkladateľmi boli mimovládne

organizácie. V tesnom závese sa na druhé
miesto zaradili športové kluby, ktorých
projekty tvorili vyše tretinu z celkového počtu
podporených žiadostí.

Typ organizácie
Počet podporených
projektov

Výška
podporenej sumy

mimovládna organizácia

46

25 300,00 ◊

športový klub

42

20 400,00 ◊

škola

34

17 350,00 ◊

9

5 000,00 ◊

obec, mesto
iné rozpočtové a príspevkové organizácie
Spolu
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4

1 950,00 ◊

135

70 000,00 ◊

Typ organizácie
iné rozpočtové 3 %
a príspevkové
organizácie

34 % mimovládna
organizácia

mesto, obec 7 %

31 % športový klub

škola 25 %

2.3 Príklady podporených projektov
V Zamestnaneckom grantovom programe
Nadácie ZSE je možné finančný príspevok
získať na realizáciu projektov, ktoré spadajú
do jednej z troch hlavných oblastí:
• verejnoprospešné projekty zamerané
na zlepšenie prostredia,
• vzdelávacie projekty,
• športové projekty.
Z celkového počtu 135 podporených projektov
bol najväčší počet (45) zameraný na zlepšenie
podmienok športovania detí a mládeže.
Rovnomerne boli zastúpené projekty, ktorých
cieľom bola podpora voľnočasových aktivít

a zlepšenie kvality vyučovania na školách.
Ďalšie kategórie projektov podľa typu
realizovaných aktivít tvorili 30 % celkového
počtu podporených projektov.

Príklady podporených projektov
Počet podporených
projektov

Výška
podporenej sumy

45

21 350,00 ◊

28

14 950,00 ◊

zlepšenie kvality vyučovania na školách

21

11 250,00 ◊

komunitné podujatie

15

9 350,00 ◊

vybudovanie detského ihriska
zachovanie kultúrnych tradícií
a zaujímavostí regiónu
iné

10

4 800,00 ◊

9

4 200,00 ◊

5

2 950,00 ◊

Typ projektu
zlepšenie podmienok športovania detí
a mládeže
podpora voľnočasových aktivít

ochrana životného prostredia
Spolu

2

1 150,00 ◊

135

70 000,00 ◊
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Príklady podporených projektov
iné 4 %
zachovanie kultúrnych tradícií 6 %
a zaujímavostí regiónu
vybudovanie detského 7 %
ihriska
komunitné podujatie 12 %
zlepšenie kvality 16 %
vyučovania na školách

1 % ochrana životného
prostredia

33 % zlepšenie podmienok
športovania detí
a mládeže

21 % podpora
voľnočasových aktivít

Zlepšenie podmienok športovania detí a mládeže
AŠK Inter Bratislava
Deti a mládež trávia svoj čas čoraz menej efektívne. Výsledkom toho je aj
stúpajúce percento detí a mladých ľudí s nadváhou.

Hlavným cieľom
projektu „Veselo
na vodu“ bolo
motivovať deti
k športu.

Hlavným cieľom projektu
„Veselo na vodu“ bolo
motivovať deti k športu, zlepšiť
ich pohybové aktivity a posilniť
puto medzi rodičmi a deťmi
prostredníctvom spoločne
stráveného času pri športe.
Výnimočnosť projektu spočívala
aj v tom, že vodáctvo nie je
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všeobecne rozšírená športová
aktivita. Vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSE sa
podarilo zorganizovať splavy
určené pre rodičov s deťmi,
počas ktorých si osvojili základy
kanoistiky a spoznali prírodu
v okolí Dunaja.

Rodičovské združenie pri II. Základnej škole – športové triedy
BABY FUTBAL A BABY VOLEJBAL je originálne a tradičné podujatie organizované už
od roku 2010. Športovo-kultúrne podujatie je určené primárne pre žiakov levických
materských škôl a ich rodinných príslušníkov.
Súčasťou dňa plného zábavy sú animačné
programy, rôzne kultúrne vystúpenia,
tvorivé dielne, športové súťaže a hlavný
turnaj družstiev materských škôl v baby
futbale. V posledných rokoch sa podujatie
rozšírilo aj o futbalový turnaj prípraviek
a v roku 2017 o baby volejbal. Ide o zábavnú

formu volejbalu, kde spôsob hry aj ihrisko
je prispôsobené najmenším hráčom
škôlkarského veku. Podujatie sa konalo
15. 6. 2019 na futbalovom štadióne v Leviciach.
Na organizácii podujatia sa podieľalo vyše
30 dobrovoľníkov a prilákalo viac ako 200
návštevníkov.

Na organizácii
podujatia sa
podieľalo vyše
30 dobrovoľníkov
a prilákalo viac ako
200 návštevníkov.
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Podpora voľnočasových aktivít
OZ ODRAZ
Od roku 2017 sa v obci Malženice organizuje denný letný anglický tábor pre deti,
ktorý sa teší obľube. Deti, ktoré tábor navštevujú opakovane, už v priebehu rokov
vyrástli a v roku 2019 sa preto organizátori rozhodli pripraviť tábory dva – jeden
lokálny, denný v Malženiciach pre deti I. stupňa ZŠ a druhý mimo Malženíc
s prespávaním pre deti II. stupňa ZŠ.

Deti zažili 4 dni
zábavy, hier
a učenia sa
angličtiny.
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Denný anglický tábor sa uskutočnil v dňoch
1. – 4. júla 2019. Zúčastnili sa ho deti
1. stupňa základných škôl a jedna skupinka
predškolákov, spolu 35 detí. O táborníkov sa
staral tím 10 dobrovoľníkov. Téma tábora bola
čarovný svet Narnie. Deti zažili 4 dni zábavy,
hier a učenia sa angličtiny. Tábor pre väčšie
deti sa zameral okrem angličtiny aj na rozvoj
talentov, pre deti bol pripravený hudobný,
vedecký, umelecký či pekársky krúžok. Takisto
si deti mohli vyskúšať prácu s počítačom
a videom. Od svojho vzniku je tábor otvorený
aj deťom z neúplných alebo sociálne
znevýhodnených rodín. Finančný príspevok
Nadácie ZSE umožnil poskytnúť úplnú alebo
čiastočnú zľavu pre 7 detí.

Zlepšenie kvality vyučovania na školách
Materská škola sv. Vincenta de Paul

Finančné prostriedky
získané v programe
umožnili zakúpenie
rôznych senzorických
podložiek.

Od svojho vzniku venuje Materská škola
sv. Vincenta de Paul zvýšenú pozornosť
zdravotným cvikom zameraným na
správne držanie tela a liečbu plochých
nôh. Pri týchto cvikoch je veľmi vhodné
používať tzv. zábavné rehabilitačné
chodníčky, ktoré pri chôdzi aktivujú
všetky svaly nohy a hlboký stabilizačný
systém chrbtice.
Finančné prostriedky získané v programe
umožnili zakúpenie rôznych senzorických
podložiek (kladiny, ostrovčeky, chodníčky,
rebríčky), ktoré budú môcť deti v materskej
škole používať najmä v rámci telesnej výchovy
a ktoré sa dajú použiť ako v interiéri, tak aj
v exteriéri. Nové chodníčky pre zdravé nožičky

uviedli do užívania symbolicky na Deň detí,
kedy sa na dvore materskej školy uskutočnil
rodinný piknik, počas ktorého boli pre deti
pripravené rôzne športové stanoviská.
Zakúpené pomôcky si mohli vyskúšať aj
mladší či starší súrodenci žiakov škôlky.
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Komunitné podujatie
OZ malíček
Predčasne narodené deti sa zvyknú nazývať aj vianočným darom,
ktorý rodičia dostali skôr, než sa čakalo. Pri príležitosti Dňa detí občianske
združenie malíček zorganizovalo stretnutie rodín s predčasne narodenými deťmi
s názvom Vianoce v lete, ktoré sa uskutočnilo 8. 6. 2019 v poobedňajších hodinách
v materskom centre Hojdana v Bratislave.
Pre deti aj dospelých bol pripravený
zaujímavý voľnočasový a edukačný program
a, samozrejme, ako na správnom vianočnom
stretnutí, nesmel chýbať Mikuláš s anjelom.
Podujatia sa zúčastnili aj zdravotníci
z Novorodeneckej kliniky v Bratislave, ktorí sa

bezprostredne po narodení o tieto deti starali.
Rodičia sa mohli nielen pochváliť sa pokrokmi,
ale zároveň sa poradiť a prekonzultovať rôzne
problémy, ktoré ich trápia.

Pre deti aj
dospelých bol
pripravený zaujímavý
voľnočasový
a edukačný
program.
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Obec Hrachovište
Pred piatimi rokmi sa v obci Hrachovište podarilo obnoviť
tradíciu obecného podujatia Hrachová cesta do rozprávky.
Hlavnou myšlienkou podujatia je pripraviť pre deti krásny
rozprávkový deň plný rozprávkových postavičiek, kulís,
hier, úloh, odmien.

Do realizácie sa
dobrovoľnícky
zapája celá obec
a všetky obecné
organizácie.

Trasa Hrachovej cesty do rozprávky vedie
krásnym hrachovištským lesíkom, kde sú
pre deti pripravené jednotlivé stanovištia.
Ročník 2019 sa niesol v duchu rozprávky
Škaredé káčatko. Každé stanovište
predstavovalo jednu klasickú rozprávku,
ktorú stvárňovali dobrovoľníci v maskách.
V duchu konkrétnej rozprávky sú pripravené
tematické zábavné úlohy, za splnenie
ktorých dostali deti odmenu. Po absolvovaní
rozprávkovej cesty v lese bolo pre deti
pripravené poobedie plné zábavy vo forme
kreatívnych dielní, animátorov, skákacieho
hradu, diskotéky a penovej párty. Do
realizácie sa dobrovoľnícky zapája celá obec
a všetky obecné organizácie.
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Vybudovanie
detského ihriska

Poskytnuté finančné
prostriedky boli
použité na zakúpenie
a osadenie troch
lavičiek a odpadkového
koša.

Obec Biskupová
Detské ihrisko v obci Biskupová poskytuje detským návštevníkom možnosť
zabaviť sa na rôznych ihriskových prvkoch, ale chýbal tu základný mobiliár
a miesto na sedenie pre dospelých.
Poskytnuté finančné prostriedky boli
použité na zakúpenie a osadenie troch
lavičiek a odpadkového koša. Rodičom aj
ostatným návštevníkom ihriska poskytnú
vyšší komfort na čas strávený s deťmi
vonku. Osadenie prvkov bolo zrealizované
dobrovoľnícky obyvateľmi obce, čím projekt
prispel k upevneniu medziľudských vzťahov.
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Do budúcnosti plánuje obec Biskupová
pokračovať v rozbehnutých aktivitách,
výsledkom čoho bude atraktívne prostredie
pre deti a ich rodičov.

Zachovanie kultúrnych tradícií a zaujímavostí regiónu
DFS Slnečnica
Detský folklórny súbor Slnečnica pôsobí v Senci a v Zamestnaneckom
grantovom programe sa opätovne uchádzal o finančný príspevok na prípravu
letného predstavenia.
Nová choreografia predstavila divákom
folklór typický pre východné Slovensko,
konkrétne zo zemplínskej obce Zámutov.
Finančné prostriedky z programu umožnili
skompletizovať zámutovské dievčenské

kroje aj o tanečné topánky. S nacvičeným
programom sa súbor odprezentoval
na 8 predstaveniach a úspešná bola aj
reprezentácia Slovenska v maďarskom meste
Makó na festivale County-Wandering festival.

Finančné
prostriedky umožnili
skompletizovať
zámutovské dievčenské
kroje aj o tanečné
topánky.
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Ochrana životného prostredia
Združenie milovníkov vtáctva
a prírody v Kolárove
OZ Združenie milovníkov vtáctva a prírody sa venuje zlepšovaniu stavu životného
prostredia v oblasti Dolného Žitného ostrova. Táto oblasť je dnes premenená
najmä na poľnohospodársky využívanú krajinu.
Napriek tomu tu aj dnes nachádza svoj
životný priestor množstvo živočíchov, ktoré
nikde inde nenájdeme. Sériou aktivít sa
dobrovoľníci zo združenia rozhodli prispieť
k zlepšeniu podmienok pre vtáctvo a zapojiť
do nich aj širokú laickú verejnosť. Viac ako sto
zapojených dobrovoľníkov si vďaka finančnej
podpore a realizácii projektu odnieslo cenné
informácie o prikrmovaní vtákov v zimnom
období. Dozvedeli sa tiež, ako pomôcť pri
hniezdení, ako vyrobiť vtáčiu búdku a ako ju
čistiť, a tiež ako pomôcť poľnohospodárom
inštaláciou barličiek pre sovy a dravce, ktoré
18

pomáhajú zachraňovať obilie prirodzeným
spôsobom regulácie škodcov.

Iné
Repairably n.o.
Jedným z dôležitých poslaní neziskovej
organizácie Repairably je zvyšovať
povedomie spoločnosti v oblasti
cirkulárnej ekonomiky, konkrétne
upozorňovať na opraviteľnosť či
neopraviteľnosť výrobkov dlhodobej
spotreby, a tak zvyšovať informovanosť
spotrebiteľa.

Opraviteľnosť je jedným zo základných
pilierov cirkulárnej ekonomiky a prechod
na ňu je podporovaný aj v rámci Európskej
únie. Cieľom je, aby sa opraviteľnosť stala
diskutovanou témou, kvalitou výrobku,
ktorú budú spotrebitelia požadovať. V rámci
podporeného projektu sa organizácia
zúčastnila viacerých podujatí, v rámci
ktorých sa podarilo šíriť myšlienku

opraviteľnosti medzi ich návštevníkmi.
Jedným z nich bol aj festival POMALO, kde
sa okrem prezentácie a diskusie uskutočnil
aj workshop na tému opravovania.
V spolupráci s Bystro – komunitná obývačka
zorganizovali „opravovačku“, kde mohli
účastníci priniesť svoje pokazené veci
a skúsiť ich opraviť.

2.4 Finančné vyúčtovanie podporených projektov
V treťom ročníku Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených spolu
135 projektov celkovou sumou 70 000 eur.
V období od marca do konca novembra 2019,
kedy prebiehala realizácia podporených
projektov, sa nepodarilo zrealizovať jeden
projekt podporený sumou 350 eur. V prípade
jedného projektu nebola vyčerpaná plná

výška poskytnutých prostriedkov a nepoužité
financie boli vrátené na účet Nadácie ZSE.
Z celkovej sumy určenej na podporu programu
bolo vyčerpaných celkom
69 642,13 eur.
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3. Prílohy
3.1 Zoznam podporených projektov
Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

Podpora a rozvoj detí
a mládeže v atletike
v Partizánskom a okolí

400,00 ◊

Partizánske Trenčiansky kraj

Telovýchovná jednota
Družstevník Dubodiel

Rozvoj a podpora športových
aktivít mladých ľudí v obci
Dubodiel

500,00 ◊

Dubodiel Trenčiansky kraj

Hádzanársky klub
Slovan Duslo Šaľa

Materiálne zabezpečenie
družstva starších dorasteniek

400,00 ◊

Šaľa

Nitriansky kraj

Prenosné futbalové bránky pre
žiacky futbalový klub

500,00 ◊

Jelenec

Nitriansky kraj

Atletický oddiel
Partizánske

Rodičovské združenie
pri ZŠ v Jelenci
AC Stavbár

Atletika nás baví

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

o.z. N Dance Company –
tancom k rozvoju

Tancom k zdravému
životnému štýlu – GIVE ME
FIVE! (DAJ NA TO!)

500,00 ◊

Maňa

Nitriansky kraj

OZ Aktívna Nitra

Športuje celé naše sídlisko

400,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Obecný futbalový
klub Bučany

Podpora talentovanej
mládeže

400,00 ◊

Bučany

Trnavský kraj

OZ Zelená deťom

Malí muzikanti

450,00 ◊

MAJSTRI TJ Pavlice

450,00 ◊

Pavlice

Trnavský kraj

Deň obce Ludanice

550,00 ◊

Ludanice

Nitriansky kraj

EKO-kútik

550,00 ◊

Cvičíme, skáčeme a rozhýbeme
celé svoje okolie...

550,00 ◊

Vianoce v lete – stretnutie
rodín s predčasne narodenými
deťmi pri príležitosti Dňa detí

550,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Krúžok mladých hasičov

500,00 ◊

Vrbovce Trenčiansky kraj

Tatry za odmenu –
Nízke Tatry

400,00 ◊

Vrbovce Trenčiansky kraj

Výroba a rozšírenie
učebných elektrotechnických
didaktických pomôcok

500,00 ◊

Stará Turá Trenčiansky kraj

CB deťom (Mamiklub)

550,00 ◊

Občianske združenie TJ
Družstevník Pavlice
Obec Ludanice
Rodičovské združenie
pri Základnej škole
Jarovce
Zápasnícky klub
Corgoň Nitra
OZ malíček
DHZ Vrbovce
Základná škola
s materskou školou
Vrbovce
Stredná odborná škola
Zbor Cirkvi bratskej
v Trnave
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Bratislava Bratislavský kraj

Bratislava Bratislavský kraj
Nitra

Trnava

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

OZ ODRAZ

Denný letný anglický tábor
pre deti

550,00 ◊

Trnava

Trnavský kraj

YOGA mams

Florbalové šílenství s jógou

500,00 ◊

Skalica

Trnavský kraj

Podpora mládežníckeho tímu
TJ Chvojničan Radošovce

400,00 ◊

Radošovce

Trnavský kraj

Podpora a rozvoj
mládežníckeho športu

450,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

ZŠ s MŠ Spartakovská 5,
Trnava

Zahrajme sa spolu

550,00 ◊

Trnava

Trnavský kraj

OZ Školák na bielenisku

Dopraváčik na škole

550,00 ◊

Tank Klub Trnava

MDD v Križovanoch

550,00 ◊

Bohdanovce
nad Trnavou

Trnavský kraj

Repairably osveta
opraviteľnosti
a workshop zameraný
na vzdelávanie komunity
v oblasti ekologického
spotrebiteľského správania

700,00 ◊

Piešťany

Trnavský kraj

Dráhová cyklistika – výcvikový
tábor 2019

500,00 ◊

Trnava

Trnavský kraj

Veselo na vodu

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Sústredenie – Selce 2019

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Materská škola sv. Vincenta
Chodníčky pre zdravé nožičky
de Paul

600,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Katalóg cíferských
ornamentov, časť II., súťaž vo
vyšívaní

600,00 ◊

Cífer

Trnavský kraj

Kondičné sústredenie pre deti

500,00 ◊

Jaslovské
Bohunice

Trnavský kraj

Vrátime deťom hádzanú

450,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

TJ Chvojničan Radošovce
ŠK karate Farmex, o. z.

Repairably n. o.

Cyklistický klub Olympik
Trnava
AŠK Inter Bratislava
Chorvátsky kultúrny zväz na
Slovensku

OZ Cziffer
TK E.T. Jaslovské Bohunice
ŠK Trogár Nitra, o. z.
Slovenský skauting, o. z.
Športový klub LIDO
Klub priateľov a pomocníkov
baraberi
Chorvátsky kultúrny spolok
Čunovo

Pezinok Bratislavský kraj

Deň vĺčat a včielok

600,00 ◊

Bošany Trenčiansky kraj

Mladí florbalisti ŠK Lido idú
naberať skúsenosti

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Talentom naproti –
pokračujeme

450,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Chráňme to, čo je vzácne

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj
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Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

Cupkajme životom
so zdravými nožičkami

500,00 ◊

Jelšovce

Nitriansky kraj

Kroj – naše dedičstvo

500,00 ◊

Topoľčany

Nitriansky kraj

Podpora školských
športových aktivít

450,00 ◊

Trnava

Trnavský kraj

Ihrisko v prírode

500,00 ◊

Pezinok Bratislavský kraj

Živá učebňa

600,00 ◊

Vinosady Bratislavský kraj

Revitalizácia
multifunkčného ihriska

400,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Rozprávkové sedenie v škole

500,00 ◊

Mojzesovo

Nitriansky kraj

Jazdecko-rehabilitačné
Spoznaj prírodu – spoznaj seba
centrum Lesan n. o.

500,00 ◊

Opatovce Trenčiansky kraj

ZŠ s MŠ Veľká okružná
Partizánske

Memoriál Jána Chochulu

500,00 ◊

Partizánske Trenčiansky kraj

Skok do prírody

450,00 ◊

Letné sústredenie futbalovej
mládeže TJ Jarovce

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Športový víkend pre deti

500,00 ◊

Kaplna Bratislavský kraj

Obnova včelstiev v obci
Špačince

550,00 ◊

Špačince

Trnavský kraj

OZ Priateľstvo
Hlohovec – De Panne

Medzinárodné Priateľstvo
Hlohovec – De Panne

600,00 ◊

Hlohovec

Trnavský kraj

Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Šustekova 33

Bezpečne na detskom ihrisku

400,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Oddychová zóna pre študentov

450,00 ◊

Partizánske Trenčiansky kraj

Všeobecná pohybová príprava
s prvkami karate pre deti

350,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Obec Jelšovce
OZ Áno Umeniu
Základná škola
s materskou školou
Malokarpatský
amatérsky
cykloturistický oddiel –
M.A.C.O.
Občianske združenie
Škôlkar
ZŠ Beethovenova 11
Základná škola
Mojzesovo-Černík

Občianske združenie:
SRRZ – RZ pri Materskej
škole
Telovýchovná jednota
Jarovce
Občianske združenie
Tiki Taka
Spolok včelárov
západného Slovenska,
Regionálny spolok SVZS
Špačince

Gymnázium,
Komenského 2/1074
Karate klub Willo
Rodinné centrum –
Obláčik, o. z.
Rodičovské združenie
pri ZŠ Leopoldov
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4. ročník Lamačského
fotomaratónu
Podpora a rozvoj pohybových
a športových aktivít žiakov
I. stupňa

Nitra

Nitriansky kraj

500,00 ◊ Bratislava-Lamač Bratislavský kraj
500,00 ◊

Leopoldov

Trnavský kraj

Zoznam podporených projektov
Predkladateľ
Obec Hrachovište

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

Hrachová cesta do rozprávky

500,00 ◊

Škôlkar spoznáva, báda,
učí sa!

500,00 ◊

Komunitný deň 2019 – Kód
Leonardo

600,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Materská škola

Zoberte nás von!

600,00 ◊

Pezinok Bratislavský kraj

Základná škola

Zefektívnenie výučby
predmetu Technika

400,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Základná škola

Šachy pre každého

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Rozvoj športovej aktivity
mládeže a dospelých

400,00 ◊

Senica

Trnavský kraj

Krojové vybavenie pre DFS
Slnečnica

600,00 ◊

Senec Bratislavský kraj

JEŽIBABA

550,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Hurá, poďme von!

600,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

EDU NATURE

Bližšie spolu

550,00 ◊

Obec Štvrtok

Škôlkari na terase

550,00 ◊

Mladosť a múdrosť sa vedia
obohatiť

500,00 ◊

Štúrovo Vibes vol. 9

700,00 ◊

Základná škola
s materskou školou
Rodičovské združenie sv.
František

Karate klub Šin-Mu
Občianske združenie DFS
Slnečnica
OZ MEDZILABA
Spojená škola Hálková

Spojená katolícka škola
Nitra, Materská škola
svätých anjelov strážcov
Bebop
Sokol FC
Chocholná-Velčice

Hrachovište Trenčiansky kraj
Ludanice

Nitra

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj

Štvrtok Trenčiansky kraj
Nitra

Nitriansky kraj

Štúrovo

Nitriansky kraj

Svetlo pre nohy

500,00 ◊

ChocholnáTrenčiansky kraj
Velčice

Učíme sa chrániť životné
prostredie

700,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

ŠK-GaFuGa

Podpora športových
nadšencov – ŠK GaFuGa

400,00 ◊

Senec Bratislavský kraj

Telovýchovná jednota
Ioan 1209

Aj deti sú veľkí športovci

600,00 ◊

Ivanka
Bratislavský kraj
pri Dunaji

Strunové húpačky na školskom
dvore

500,00 ◊

Pezinok Bratislavský kraj

Ľudia pre vtáctvo, vtáctvo pre
ľudí

600,00 ◊

Kolárovo

Nitriansky kraj

A je tu leto! (Konečne leto)

600,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR

Šaty robia človeka a dres
športovca!

600,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Spoločenstvo detí
a mládeže (SDM) Domino

Všetky lopty v jednej sieti

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Rada rodičov a priateľov
materskej školy Šancová

Materská škola
Združenie milovníkov
vtáctva a prírody
v Kolárove
Mesto Nitra
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Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

ZŠ Jána Kupeckého

Preliezačky – športové ihrisko

500,00 ◊

Združenie rodičov
pri MŠ Kamenín

Vytvorenie dopravného kútika

450,00 ◊

Kamenín

Nitriansky kraj

Katechézy Dobrého Pastiera

350,00 ◊

Trnava

Trnavský kraj

Dobudovanie detského ihriska –
zakúpenie lavičiek a mobiliáru

550,00 ◊

Biskupová

Nitriansky kraj

Vráťme život do vinohradov

700,00 ◊

Golianovo

Nitriansky kraj

Alekšinský kotlík 2019

700,00 ◊

Alekšince

Nitriansky kraj

Medzinárodná súťaž NITRA
CUP 2019

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

ASC Trnava
Obec Biskupová
Miestny vinohradnícky
a záhradkársky spolok
Golianovo
Obec Alekšince
KBU Taekwon-do UKF
Nitra
Bedminton pre radosť
VŠK FEI STU
ZŠ s MŠ kard. A. R.
Považany 216
Zámocká skupina
historickej lukostreľby
Aquilas o. z.
ZŠ s MŠ Horná Kráľová
Hory a mesto, o. z.
Stolnotenisový klub PD
Žarnov Oslany
ČIN – ČIN o. z.
ZRPŠ Kalinkovo
Občianske Združenie
Krškany 2020
Jelenka

Bedmintonové tréningy
a rozšírenie možnosti
športovania detí
Podpora rozvoja
basketbalového oddielu VSK
FEI STU
Podpora pri realizácii
workoutového ihriska pre deti
z obce Považany
Rozvoj a propagácia tradičnej
a športovej lukostreľby na
Slovensku

Pezinok Bratislavský kraj

600,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

500,00 ◊

Považany Trenčiansky kraj

600,00 ◊

Hlohovec

Trnavský kraj

Materiálne vybavenie do
školskej pracovnej dielne

500,00 ◊

Horná Kráľová

Nitriansky kraj

Festivalový náučný chodník
Hory a mesto 2019

700,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Podpora stolného tenisu detí
a mládeže

450,00 ◊

Oslany Trenčiansky kraj

Turnaj v minifutbale

500,00 ◊

Alekšince

Kalinkovo Bratislavský kraj

Nitriansky kraj

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

550,00 ◊

Rezervované pre deti, MDD
v Dolných Krškanoch

550,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Vrátime deťom kultúru

500,00 ◊

Jelenec

Nitriansky kraj

HK Nitra Kraso

Radosť z krasokorčuľovania
pokračuje

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Kanoistický klub
Karlova Ves

Revitalizácia Kanoistického
Klubu Karlova Ves

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj

Občianske združenie
Exteriérová miniškola
rodičov pri Materskej
škôlkara – zlepšenie kvality
škole Cabanova č. 44 (OZR
predprimárneho vzdelávania
pri MŠ Cabanova č. 44)

500,00 ◊

Bratislava Bratislavský kraj
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Zoznam podporených projektov
Predkladateľ
FC Jelenec

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

Pokračujeme ďalej

400,00 ◊

Jelenec Nitriansky kraj

PS Hôrka

Pamätník Svätého Huberta

350,00 ◊

Mankovce Nitriansky kraj

Obec Úľany nad Žitavou

Prepojme folklór minulosti
s budúcnosťou

550,00 ◊

Úľany nad
Nitriansky kraj
Žitavou

Celoročný ateliér detí
a mládeže

500,00 ◊

Bratislava

Bratislavský
kraj

600,00 ◊ Bratislava-Jarovce

Bratislavský
kraj

Združenie Animačný ateliér
detí a mládeže
Dobrovoľný hasičský zbor
Bratislava-Jarovce

Mladí hasiči Jarovce

Slovenská Taekwon-do
Aliancia

Podpora na majstrovstvách
Európy v Taliansku

400,00 ◊

LužiankyNitriansky kraj

Občianske združenie
Športový klub Šenkvice

Závlaha

500,00 ◊

Šenkvice

Bratislavský
kraj

Revitalizácia športového
areálu

500,00 ◊

Brezolupy

Trenčiansky
kraj

Obec Brezolupy
DSC Orechová Potôň

Letný futbalový tábor

600,00 ◊ Orechová Potôň Trnavský kraj

Pohybom ku zdraviu –
Zmysluplné trávenie voľného
času pre deti a mládež

550,00 ◊

Senec

Bratislavský
kraj

Dunaj spútaný v krajine

400,00 ◊

Bratislava

Bratislavský
kraj

Equisport

Deti a kone – pokračovanie

400,00 ◊

Nitra Nitriansky kraj

Združenie Dolnodubovčan

Športový deň pre deti
a mládež – 3. ročník – Dolné
Dubové

600,00 ◊

Dolné Dubové Trnavský kraj

Ateliér 33

Denné letné tábory pre
sociálne znevýhodnené deti

700,00 ◊

Podpora športu

700,00 ◊

Jarné sústredenie prípravky
1. JUDO CLUB PEZINOK
a klubov z regiónu

500,00 ◊

Pezinok

Bratislavský
kraj

Family day 2019

600,00 ◊

Stupava

Bratislavský
kraj

Základná škola Mlynská
občianske združenie
OCHRANA PRÍRODY
PODUNAJSKA

Stolnotenisový klub Rybník
1. JUDO CLUB PEZINOK
FKM Stupava
Reformovaný cirkevný zbor
Dunajská Streda
SRRZ-RZ pri II. Základnej
škole – športové triedy

Športová aktivita pre deti
a mládež so zreteľom aj
na deti v sociálnej núdzi –
užitočné využitie voľného času

Bratislava

Bratislavský
kraj

Rybník Nitriansky kraj

550,00 ◊ Dunajská Streda Trnavský kraj

Baby futbal a Baby volejbal –
Deň plný zábavy

600,00 ◊

Základná škola s materskou
školou s vyučovacím
Mens sana in corpore sano –
jazykom maďarským,
V zdravom tele zdravý duch
Alapiskola és Óvoda

550,00 ◊

Levice Nitriansky kraj
BratislavaPodunajské
Biskupice

Bratislavský
kraj
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Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov Podporená
projektu
suma

Mesto/Obec

Kraj

ZO Štvrtok na Ostrove

Slamený Salón III

500,00 ◊

Štvrtok
na Ostrove

Trnavský kraj

ARS Studio – štúdio
umenia, občianske
združenie

Tancujeme všetci

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

My sme hasiči...

500,00 ◊

Bíňovce

Trnavský kraj

DHZ Bíňovce

Šport a vzdelávanie 2019

500,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

OZ Mierová Prievoz

Človeče, zahraj sa!

450,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

Metodka občianske
združenie

Revitalizácia školskej žiackej
knižnice

500,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

AŠK INTER Bratislava,
oddiel slabozrakých
a nevidiacich kolkárov
Jastrabi Bratislava

Dunajský pohár 2019 –
medzinárodná súťaž pre
slabozrakých a nevidiacich
kolkárov

500,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

SRRZ-RZ pri Materskej
škole

Sovičky

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Kniha – aby individuálna
študovňa a pobyt v škole mal
zmysel

600,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

Beh 65 ruží

700,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

ZUŠ Jozefa Rosinského

XIX. ročník celoslovenskej
hudobno-interpretačnej
súťaže NITRIANSKA LUTNA
2019

500,00 ◊

Nitra

Nitriansky kraj

Telovýchovná jednota
Slovan Dolná Súča

Letný turnaj prípraviek
a mladších žiakov v malom
futbale

450,00 ◊

Dolná Súča

Trenčiansky kraj

Jéj, vidím to!

550,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

Tajomné EKO Kramáre

700,00 ◊

Bratislava

Bratislavský kraj

Učíme sa šiť – tvorivý voľný
čas

400,00 ◊

Senec

Bratislavský kraj

Športový klub AITAPRAK

CENADA,n. o.
Občianske združenie
Mici a Mňau

Baobab o. z.
Rodinné centrum
Kramárik
OZ Šidielko
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3.2 Fotografie z realizovaných projektov
Základná škola s materskou školou Vrbovce
Projekt Tatry za odmenu – Nízke Tatry

Klub priateľov a pomocníkov baraberi
Projekt Talentom naproti – pokračujeme

OZ ODRAZ
Projekt Denný letný anglický tábor pre deti
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EDU NATURE
Projekt Bližšie spolu

Telovýchovná jednota Ioan 1209
Projekt Aj deti sú veľkí športovci

Občianske združenie Krškany 2020
Projekt Rezervované pre deti, MDD v Dolných Krškanoch
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Ateliér 33
Projekt Denné letné tábory pre sociálne znevýhodnené deti

FKM Stupava
Projekt Family day 2019

SRRZ-RZ pri II. Základnej škole – športové triedy
Projekt Baby futbal a Baby volejbal – Deň plný zábavy
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Bedminton pre radosť
Projekt Bedmintonové tréningy a rozšírenie možnosti športovania detí

o. z. N Dance Company – tancom k rozvoju
Projekt Tancom k zdravému životnému štýlu – GIVE ME FIVE! (DAJ NA TO!)

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Trnava
Projekt Tvorivé dielničky rodičov a detí: Mamička, ocko, poď sa so mnou hrať
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