
Č. Predkladateľ Názov projektu Podporená suma Kraj Anotácia
1 Mesto Sliač Nevšedná lavička 2 000,00 €                        Banskobystrický Cieľom projektu je vybudovanie oddychového miesta popri ceste 

vedúcej priamo do Kúpeľov Sliač. Na tomto oddychovom mieste 
osadia stíhačku MIG 21, vysadia záhony, prístrešok s lavičkami a 
veľkým lákadlom bude inteligentná nevšedná lavička. Pri "Nevšednej 
lavičke" budú osadené aj informačné tabule, ktoré budú slúžiť 
všetkým ľuďom pre získavanie lepších informácií o meste Sliač, 
plánovaných aktivitách a oznamoch.

2 Mesto Rimavská Sobota FIT CHODNÍK PRE AREÁL 
ODDYCHU RIMAVSKÁ SOBOTA

1 900,00 €                        Banskobystrický Cieľom projektu je fit chodník okolo vodnej plochy plážového 
kúpaliska, ktorá je využívaná pre relax a oddych a je súčasťou 
Mestskej záhrady, kde sú vybudované detské ihriská, cyklotrasa, 
tenisové kurty, chodníky s lavičkami, altánok a fontána. Po zelených 
plochách okolo vodnej plochy sú vysadené stromy a rozmiestnenie 
strojov fitnes zvýši atraktivitu danej lokality a priláka viac 
návštevníkov pre aktívny relax.

3 OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI 
ZŠ V PLAVNICI

Ekoučebňa s bráničkou                         1 300,00 € Prešovský Cieľom projektu je vybudovanie ekoučebne na nevyužitom priestore 
medzi budovou školy a telocvičňou. Ekoučebňa bude v príjemnom 
zákutí, chládku a počas horúčav v nej bude prebiehať vyučovanie. 
Učebňa bude využívaná celoročne. Bude tam osadená aj bránička a 
zároveň zrekonštruujú vchod, aby žiaci mohli v bezpečí prichádzať do 
zelenej učebne.

4 Základná škola s materskou 
školou Rozhanovce

Rozvoj pestovateľských zručností 
žiakov prosttredníctvom 
vyvýšených záhonov.

1 400,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybudovanie 11 vyvýšených záhonov, pre 9 
ročníkov ZŠ a 2 triedy pre materskú školu, ktorá je súčasťou školy. Pre 
každý ročník jeden záhon. Každý záhon by mal rozmery  3m x 1m x 
0,5m. Projektom sa zvýši rozvoj pestovateľských zručností u žiakov ZŠ 
a detí MŠ. 

5 Obec Ľubica Edukatívny park pre deti v obci 
Ľubica.

1 600,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je revitalizácia verejného priestranstva na 
edukatívny park pre deti predškolského veku, ktorý bude súčasťou ich 
výučby.

6 Základná škola Pavla 
Emanuela Dobšinského, 
Slavošovce 125

Netradičná učebňa 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybudovanie priestoru v školskom areáli, v ktorom 
sa budú žiaci vzdelávať a zabávať, vytvoriť akúsi netradičnú prírodnú 
učebňu. Počas hodín prírodopisu, prírodovedy, techniky, výtvarnej 
výchovy, atď. žiaci vymenia klasické triedy za netradičnú učebňu pod 
holým nebom. Keď sa majú učiť o prírode a životnom prostredí, nech 
sa teda učia v prírode prostredníctvom zážitkového učenia a 
praktických činností.

7 Základná škola s materskou 
školou Jelšava

Prechádzka históriou mesta 1 100,00 €                        Banskobystrický Cieľom projektu je vytvoriť prioritne pre žiakov informačnú zážitkovú 
cestu o kultúrnych a prírodných pamiatkach mesta a tým priblížiť 
širokej verejnosti jeho históriu. Panely budú mať zároveň edukačnú 
úlohu, kde deti splnením úloh zameraných na rozvoj čitateľskej, 
matematickej a prírodovednej gramotnosti získajú malé motivačné 
ocenenia. Súčasťou budú aj deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a formou rovesníckeho vzdelávania budú zapojené do 
riešenia týchto úloh. Zážitková cesta sa tak stane zaujímavou 
aktivitou trávenia voľného času v meste a to nielen pre miestnych 
obyvateľov ale aj návštevníkov a turistov.

8 Základná škola s materskou 
školou, Komenského 2, 
Spišský Hrhov 053 02

Komunitná včelnica - šanca pre 
ľudí a prírodu

900,00 €                           Prešovský Cieľom projektu je vytvorenie včelnice v obci Spišský Hrhov. Projekt 
je ojedinelý a výnimočný pre všetky oblasti života obce, má edukačný, 
kultúrny a ekologický charakter. Zapája do aktivít všetky vekové 
kategórie a priamo vplýva na kvalitu životného prostredia a prináša 
osvetu, zapája tiež rómsku menšinu, realizuje aktivity v MŠ a ZŠ 
a celkovo motivuje mladých ľudí k včelárstvu. 

9 Obec Bátovce Obnova detského ihriska v MŠ 
Bátovce

1 300,00 €                        Nitriansky Cieľom projektu je obnova prvkov detského ihriska v MŠ Bátovce, čím 
sa zabezpečí deťom bezpečné hranie, športové vyžitie času tráveného 
v MŠ. Výberom kvalitných bezúdržbových materiálov je zabezpečená 
budúcnosť detského ihriska, ktoré isto nezostane nevyužité, ale budú 
sa z neho môcť tešiť aj ďalšie generácie škôlkárov. 

10 Základná škola s VJM Veľké 
Trakany

Bezpečne na cestách                         1 000,00 € Košický Cieľom projektu je vybudovanie dopravného ihriska v areáli školského 
dvora, ktorý bol zakrytý asfaltom, čím sa získal priestor na realizáciu 
ihriska. V škole venujú zvýšenú pozornosť dopravnej výchovy 
a prostredníctvom dopravných prostriedkov by sa do projektu zapojili 
deti 1. stupňa ZŠ a deti MŠ. Je dôležité klásť dôraz na výcvik 
pozornosti, orientácie v priestore, pohotovosti, myslenia a všetkých 
zmyslov. 



11 Mesto Tisovec Oživenie priestoru Daxnerovho 
domu

900,00 €                           Banskobystrický Cieľom projektu je rekonštrukcia pódia amfiteátra, vďaka čomu sa 
rozšíria možnosti organizovania koncertov a projektov základnej 
umeleckej školy, spojených s tvorivými dielňami hudobného, 
výtvarného a tanečného odboru v exteriéri. Pre širokú verejnosť je 
snaha pokračovať v regionálnej prehliadke dychových hudieb (festival 
Janka Plichtu), koncertov rôznych hudobných zoskupení, divadelných 
predstavení, v letných mesiacoch premietania kina a iných podujatí, 
spojených s kultúrnym vyžitím občanov mesta Tisovec.

12 Základná škola s materskou 
školou, Školská 2, 
Podolínec

Vybavenie školského areálu 
vonkajšími lavičkami na 
realizáciu vyučovania v exteriéri

                        1 200,00 € Prešovský Cieľom projektu je umožniť realizovať výučbu vo vonkajšom 
prostredí. Hlavným benefitom je okrem komplexného pochopenia 
učiva pomocou priameho zážitku aj rozvoj ďalších zručností u detí. Pri 
vyučovaní vonku majú šancu prejaviť sa aj deti, ktoré sú v klasickej 
triede neposedné a nesústredené. Vonku totiž môžu zapojiť úplne iný 
druh zručností a vedomostí, pobyt vonku a hlavne v obklopení zelene 
pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie, preto je dôležité 
realizovať čo najviac aktivít vo vonkajšom prostredí.

13 Obec Kriváň Podpora kvalitnej komunity je 
základom života na vidieku

1 000,00 €                        Banskobystrický Cieľom projektu je revitalizácia a multifunkčného verejného 
priestoru, zlepšiť súčasné podmienky pre verejný komunitný život 
podľa potrieb a požiadaviek občanov. Priestor je dôležitý z pohľadu 
využívania pre miestnu komunitu a bude doplnený  cvičebnými 
prvkami – 3 ks pre vonkajší workout a fitnes. Výsledkom bude 
doplnený priestor pre možnosti ďalšieho kumulovaného využitia 
počas spoločného stretnutia a využívania tohto priestoru. Spojiť 
príjemné s užitočným, vytvoriť priestor a zázemie pre každú vekovú 
skupinu – rodičia s deťmi, mládež. 

14 Základná škola, Palešovo 
námestie 9, 053 04 Spišské 
Podhradie

Drevený prístrešok - ekotrieda                             900,00 € Prešovský Cieľom projektu je priblížiť zážitkové učenie počas hodín biológie, 
fyziky, prírodovedy, prvouky, ale aj výtvarnej výchovy či iných 
predmetov prostredníctvom vybudovania ekotriedy v priestoroch 
školského dvora, ktorý ponúka ideálne podmienky na učenie sa 
v prírode a poskytne dokonalý úkryt pred horúcim slnkom. Učenie 
mimo triedu prináša množstvo výhod - umožňuje prepojiť vedomosti 
z jednotlivých vedných oblastí, buduje nové zručnosti a podporuje 
samostatnú prácu, ponúka príťažlivejší a zaujímavejší spôsob 
vzdelávania mladých ľudí, rozvíja aktívne environmentálneho 
povedomie a kreativitu, stimuluje, inšpiruje a zlepšuje motiváciu.

15 Obec Okoličná na Ostrove Zelená zóna aktívneho relaxu a 
oddychu

1 000,00 €                        Nitriansky Projekt je zameraný na rozvoj komunitného života v obci. 
Revitalizáciou verejného priestranstva s významom pre miestnu 
komunitu sa zabezpečí všetkým občanom a návštevníkom obce 
zdravý životný štýl rozšírením verejne dostupného športoviska.

16 Základná škola Veľká Ida Vybudovanie vonkajšej 
výchovno – relaxačnej triedy

900,00 €                           Košický Cieľom projektu je vybudovanie vonkajšej triedy, čím sa zväčší 
celkový priestor školy s možnosťou výučby na čerstvom vzduchu. 
Triedu sa využije ako letnú čitáreň s oddychom pri knihe, aby deti aj 
po vyučovaní prichádzali do letnej čitárne s knihou v ruke. Cieľom je, 
aby žiaci efektívnou metódou vyučovania získali spôsobilosť ku 
skupinovej práci, vzájomnej pomoci a vzájomnému rešpektu. Škola 
bude veľkým prínosom pri projekte doučovania „Spolu múdrejší“, či 
pri realizácií letnej školy pre deti. 

17 Základná škola, L. 
Kossutha, Kráľoský Chlmec

Detské dopravné ihrisko                         1 200,00 € Košický Cieľom projektu je vytvorenie dopravného ihriska a záujem 
skvalitnenia dopravnej výučby detí, vnímajúc potrebu prepojenia 
teórie a praxe za účelom zvýšenia dopravnej bezpečnosti detí na 
cestách aktívnou pohybovou činnosťou. Druhotným dôvodom je 
nevyužitá plocha školského dvora ZŠ. 

18 Základná škola 
Krásnohorské Podhradie

Rozvoj voľnočasových aktivít pre 
žiakov so sociálno-
znevýhodneného prostredia

1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je umožniť racionálne a efektívne využitie 
voľnočasových aktivít žiakov, ktorí pochádzajú zväčša z prostredia 
MRK. Je dôležité, aby v priestoroch školy zotrvali aj v čase ich voľna, 
aby ich strávili účelne, rozumne a aktívne. Vzhľadom na nízky sociálny 
status žiakov, väčšina z nich trávi čas negatívnymi aktivitami alebo 
nečinnosťou, preto je dôležité pritiahnuť deti k mimovyučovacím 
aktivitám školy prostredníctvom hracích prvkov ako je stolnotenisový 
stôl, basketbalový kôš, či rôzne spoločenské hry. 

19 Základná škola s materskou 
školou, Francisciho 832/21, 
Poprad

Modernizácia zariadenia v areáli 
materskej školy

1 000,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je vybudovanie bezpečného detského ihriska pre deti 
MŠ a zlepšenie vonkajšieho areálu materskej školy novým, 
bezpečným a certifikovaným zariadením. Súčasné ihrisko nevyhovuje 
normám. Deti by sa mali pohybovať po bezpečných zariadeniach 
detského ihriska. Projekt by bol tiež pomyselným darčekom k 50. 
výročiu založenia škôlky. 



20 Základná škola Kysak Školská zahrádka a ovocný sad 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybudovanie 5ks vyvýšených záhonov o veľkosti 
200cm na 100cm výška 60cm a zabezpečenie 20 ks ovocných 
stromčekov. Učitelia a žiaci by sa podieľali na tvorbe záhonov a 
následné vysadenie rôznych druhov zeleniny a ovocia. Každá trieda by 
si zasadila 2 ks ovocných stromov ktoré by sa počas celého roka a 
štúdia starali. Projektom by sa zvýšil záujem o práce na školskom 
pozemku, ako aj vzťah k prírode. 

21 ZŠ Zemplínska Teplica Učenie vonku nás baví 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je zveľadenie altánku v priestoroch ekozáhrady, 
ktorú začali budovať minulý školský rok v areáli neužívaného 
školského pozemku a presunúť časť vyučovania do prirodzeného 
prostredia, s možnosťou jeho využitia aj na relaxačnú činnosť a dať 
tak pozemku nový, funkčný význam. V strede pozemku stojí altánok, 
ktorému však chýba vybavenie na to, aby ho bolo možné využívať na 
vyššie uvedené účely. 

22 Obec Vysoká nad Kysucou Revitalizácia dopadovej plochy 
detského ihriska vo Vysokej nad 
Kysucou

835,00 €                           Žilinský Zámerom projektu je zrealizovať výmenu dopadovej plochy a tak 
obnoviť bezpečný pohyb a využívanie detského ihriska, ktoré bolo 
vybudované v roku 2011. Od jeho otvorenia sa okamžite stalo 
miestom nie len detských hier či šantenia k čomu bolo predurčené, 
ale i vzájomného stretávania sa rodín, s ktorých sa časom stali 
dôverní priatelia. Stalo sa takpovediac "denným komunitným 
miestom", kde sa vzájomne stretávajú deti rôznych vekových 
kategórií častokrát v doprovode svojich rodičov. Jeho pravidelným 
používaním však došlo k degradácii a poškodeniu gumovej dopadovej 
plochy, ktorá sa stala nebezpečnou a stráca svoju prioritnú 
funkcionalitu. 

23 Základná škola s materskou 
školou Vrbovce

Obnova detského ihriska v 
škôlke a škole

1 000,00 €                        Trenčiansky Cieľom projektu je obnova športovísk a uvedenie ich do použiteľného 
stavu, čo bude obrovským prínosom nielen pre deti v škôlke, ale i v 
škole, nakoľko súčasná doba deti uväznila doma bez možnosti pohybu 
a deti sa stávajú obézne, apatické, bez zmyslu pohybu. Šport je 
základom života, učí ich disciplíne, morálke a hlavne buduje v deťoch 
hodnoty sebapoznávania, sebadisciplíny,socializuje ich, buduje nové 
priateľstvá, prežívajú pocity radosti,naučia sa prehrávať, prekonávať 
prekážky, určovať hranice. Obnovou detského ihriska v škôlke a škole, 
ktoré bude otvorené a prístupné pre verejnosť bude mať význam pre 
celú miestnu komunitu.

24 Obec Pavlovce nad Uhom Zabavme sa na detskom ihrisku 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybavenie detského ihriska športovými hernými 
zostavami ako sú kombinovaná zostava so šmýkalkou, schodami, 
lanom a lezeckou stenou, hojdačky na pružine a kolotoče. Detské 
ihriská majú veľký vplyv na vývoj dieťaťa v predškolskom aj v 
školskom veku, rozvíjajú jeho motorické schopnosti a zároveň 
pomáhajú nadväzovať sociálne kontakty. 

25 Obec Nacina Ves Obnova verejných priestorov - 
umiestnenie lavičiek v  obci

1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybudovanie oddychových zón v obci, kde by sa 
mohli občania stretnúť a tráviť tam čas na čerstvom vzduchu 
prostredníctvom lavičiek,nakoľko v obci nie sú žiadne oddychové 
zóny. 

26 Obec Hôrka Zveľaďujeme verejné 
priestranstvá

1 100,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je revitalizácia verejných priestranstiev, zriadením 
oddychových zón v obci osadením lavičiek, stojanov na bicykle a 
odpadkových košov. Postupnou inštaláciou lavičiek a ostatného 
mobiliáru v obci sa zatraktívnia verejné priestranstvá, vytvorí sa 
priestor na stretávanie a oddych širokej škály verejnosti, detí, v 
blízkosti športoviska.

27 Obec Vojany Obnova detského ihriska v 
Materskej škole vo Vojanoch

                        1 265,00 € Košický Cieľom projektu je zabezpečiť rekonštrukciu existujúceho ihriska. 
Vybavenie ihriska Materskej školy vo Vojanoch pre voľnočasové 
aktivity detí bude zariadené detským montovaným dreveným 
ihriskom s preliezkami a pružinovými hojdačkami, pieskoviskom a 
inými hracími prvkami. V okolí hojdačiek a preliezok bude podlahová 
plocha pokrytá bezpečnostnými gumenými rohožami.

28 Obec Sokoľany Zeleň pre Sokoľany 900,00 €                           Košický Cieľom projektu je skrášľovanie a revitalizácia verejných 
priestranstiev umiestnením betónových kvetináčov  na miestach s 
najväčšou koncentráciou obyvateľov v obci   /autobusové zastávky, 
MŠ, ZŠ,  ihriská,  kostol,  obecný úrad/ so snahou o zapojenie 
obyvateľov obce do  starostlivosti o realizovanú kvetinovú výsadbu, 
čím  sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia v obci 
výrazne ovplyvneným existenciou a prevádzkou  neďalekého US Steel 
Košice.

29 ZŠ M. R. Štefánika, Spišská 
Belá

Obnova športovo-zábavného 
ihriska

1 000,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je obnoviť a vybudovať športovo-zábavné ihrisko v 
areáli školy, prispieť k rozvoju športovo-pohybových aktivít detí a 
mládeže, byť deťom a mládeži nápomocní pri zmysluplnom a 
zodpovednom využívaní svojho voľného času. Možnosť využívania 
ihriska bude aj pre Centrum deti a rodiny, ktoré sídli v meste.



30 Obec  Stará Bystrica Doplnenie parku v časti obce 
Lány

1 000,00 €                        Žilinský Cieľom projektu je dotvoriť park v časti obce Lány, kde boli 
umiestnené prvky zelene a tiež osvetlenie. Práve prvky zelene 
vytvorili príjemné prostredie pre obyvateľov aj pre širokú verejnosť. 
Pre dotvorenie tohto príjemného prostredia obklopeného zelenou 
infraštruktúrou je nevyhnutnou súčasťou aj osadenie lavičiek, ktoré v 
tejto oblasti chýbajú. Výsledkom projektu je vytvorenie 
plnohodnotného parku, dostupného pre širokú verejnosť.

31 Obec Chminianska Nová 
Ves

Obnova detských ihrísk 900,00 €                           Prešovský Cieľom projektu je obnova detských ihrísk, čím deťom bude 
umožnené bezpečnejšie využívať svoj voľný čas. Inšpiráciou pre 
projekt bolo skvalitnenie zariadení detských ihrísk a modernizácia. 
Deti na takto zmodernizovaných detských ihriskách budú rozvíjať 
svoju motoriku a svoju telesnú zdatnosť.

32 Obec Gerlachov Zvýšenie separácie odpadu v 
obci Gerlachov

1 000,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je zníženie percento vytriedenosti odpadu komodity 
plast a sklo zakúpením zberných nádob. V súčasnosti nemá obec 
dostatočné pokrytie nádobami na separovaný zber a obec vykazuje 
malé percento vytriedenosti odpadu, čo v konečnom dôsledku sa 
prejavuje aj v poplatkoch za odpad.

33 Obec Skalité Unikátna lavička 900,00 €                           Žilinský Cieľom projektu je obstaranie lavičky, ktorá bude tvoriť nový 
turisticky lákavý prvok nie len pre mladých, deti, dospelých, ale i 
starších návštevníkov. Vytvoriť intímnejšie miesto, kde sa môžu turisti 
zastaviť, sadnúť si a pritom si užívať výhľady na okolité pohoria, príp. 
zamyslieť sa nad históriou danej lokality. V súčasnej dobe je aj veľmi 
moderné spraviť si fotografiu na unikátnej lavičke umiestnenej v 
zaujímavej lokalite. Takáto fotografia bude predstavovať pamiatku 
navštívenia daného miesta. Momentálne sa v obci takýto typ lavičky 
nenachádza.

34 Základná škola s materskou 
školou Rakovec nad 
Ondavou

Bezpečne v našej škole 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je podpora riešení aktuálnej pandemickej situácie 
vytvorením bezpečného prostredia v odborných učebniach školy 
prostredníctvom dezinfekcie germicídnymi žiaričmi v odborných 
učebniach, kde sa striedajú žiaci rôznych ročníkov ako aj maximálne 
využitie vonkajšieho areálu školy počas vyučovnia, prestávok, 
popoludní v ŠKD. Zvýši sa tak imunita žiakov a odolnosť na ochorenia 
typu COVID 19.

35 Základná škola Cejkov Obnova plážového ihriska 900,00 €                           Košický Cieľom projektu je zhotovenie malého plážového ihriska v areáli ZŠ v 
Cejkove. Športový areál je po vyučovaní otvorený pre verejnosť, a tak 
by ihrisko neslúžilo iba na hodinách telesnej výchovy. Prínosom bude 
záujem o pohybovú aktivitu,zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti. 

36 Základná škola s VJM-
Alapiskola, Buzica 327- 
Buzita 327

Cvičíme na čerstvom vzduchu! 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je vybudovať miesto aktívneho oddychu a pohybu v 
priestranstve školského dvora, motivovať žiakov k pohybu, rozšíriť 
možnosti vonkajšieho pohybu. Výsledkom projektu bude zaujímavý 
priestor, možnosť na cvičenie, zdravšia mládež, vhodne strávený 
voľný čas.

37 ZŠ Streda nad Bodrogom Volejbalom za zdravím 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je udržiavať záujem žiakov o volejbal, podporovať ich 
v pohybových aktivitách. Keďže plážové ihrisko je dostupné aj počas 
prázdninového obdobia, výrazne prispeje na rozvoj zdravého 
životného štýlu žiakov školy a aj obyvateľov obce. Zrekonštruované 
ihrisko bude možné využiť na rôzne priateľské súťaže aj na 
medzinárodnej úrovni.

38 ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s 
VJM Číčov

Hravá škôlka 1 000,00 €                        Nitriansky Cieľom projektu je obnovenie zastaralého ihriska MŠ, odstránie a 
obnovenie zastaralého pieskoviska v rámci obnovy detského ihriska 
materskej školy a obnovenie preliezačky vymenením zhnitých 
dlaždíc/schodov. Pieskovisko a preliezačky budú pohodlnejšie a lepšie 
sa využijú na hranie, a predovšetkým budú vyhovovať bezpečnostným 
požiadavkám.

39 Obec Veľké Dvorany Miestny rozhlas v obci Veľké 
Dvorany

900,00 €                           Nitriansky Cieľom projektu je realizácia informačného systému obce Veľké 
Dvorany. V obci je nutná rekonštrukcia pôvodného informačného 
systému, miestneho rozhlasu, pôvodný je už zastaralý, je potrebná 
výmena ústredne.

40 Obec Hrnčiarovce nad 
Parnou

Informačné tabule v obci 1 000,00 €                        Trnavský Cieľom projektu je realizácia nových informačných tabúľ rozložených 
v najfrekventovanejších častiach obce určených pre širokú verejnosť 
k podávaniu aktuálnych informácií, čím bude zabezpečená 
bezprostredná dostupnosť informácií o dianí v obci pre každého 
občana. 

41 Obec Košické Oľšany Obnova detského ihriska 1 000,00 €                        Košický Cieľom projektu je obnova detského ihriska prostredníctvom 
doplnenia hracieho prvku - domček so šmýkalkou a lanovým mostom. 
V súčasnosti navštevujú ihrisko matky s deťmi, ako aj deti do 12 
rokov. Detské ihrisko nie je plne vybavené a občania požadujú 
doplnenie ďalšieho hracieho prvku, navštevujú ho aj občania z 
marginalizovanej rómskej komunity, ktorých je v obci cca 350.

42 Obec Jakubany Výsadba zelene pri oddychovej 
zóne a detskom ihrisku v obci 
Jakubany

1 000,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je predovšetkým vytvorenie funkčnej, príjemnej a 
environmentálne prospešnej lokality, kde by mohli tráviť voľný čas 
rodičia s maloletými deťmi. Obec Jakubany vytvorila novú plochu, na 
ktorej sa v blízkej dobe začne budovať detské ihrisko pre obyvateľov 
obce, ale aj obyvateľov zo širšieho regiónu. V rámci výstavby 
detského ihriska je plánované aj vytvorenie lavičiek a parku na 
oddych a relax a celkovo na vytvorenie oddychovej zóny pre rodičov s 
deťmi.



43 ZŠ Ďurkov Skalka 900,00 €                           Košický Hlavným cieľom je skrášlenie, obnova a zveľadenie prístupu k 
hlavnému vchodu do školy. Zároveň vzbudiť v deťoch lásku k prírode, 
zvýšiť hranicu estetična. Viesť žiakov k environmentálnej výchove, k 
ochrane prírody. Výsledkom bude premena voľného, neudržiavaného 
miesta na skalku.

44 Obec Horný Bar Podpora verejnoprospešných 
aktivít v obci

1 000,00 €                        Trnavský Cieľom projektu je zabezpečenie podpory verejnoprospešných aktivít 
v obci Horný Bar.

45 Základná škola s materskou 
školou Čečejovce

Obnova detského ihriska v škole                             900,00 € Košický Cieľom projektu je rozšírenie detského ihriska o hojdačky a lavičky 
pre žiakov ZŠ. S pribúdajúcim počtom žiakov v školskom klube detí je 
potrebné rozšíriť detské ihrisko v areáli školy.

46 Obec Brezovica V Brezovici vešelo 900,00 €                           Prešovský Cieľom projektu je podpora podujatia furmanské preteky Memoriál 
Štefana Ďuricu, poukázať na význam zachovávania tradícii, ktoré nám 
odovzdávajú staršie generácie, zveľaďovať dedičstvo našich otcov a 
jeho propagácia širokej verejnosti. Prepojiť vedomosti starších 
furmanov so šikovnosťou mladších furmanov, aby vznikla 
medzigeneračná spolupráca, výsledkom ktorej bude vzájomné 
odovzdávanie skúseností a informácií. Ponúknuť návštevníkom 
možnosť kultúrno- spoločenského rozvoja prostredníctvom športovo 
– súťažného popoludnia.

47 Základná škola s materskou 
školou Šarišské Michaľany

Škola nás spája 1 000,00 €                        Prešovský Cieľom projektu je zabezpečenie športového náčinia a interaktívnej 
tabule. V súčasnej dobe škola disponuje malým počtom ako aj 
opotrebovaným športovým náčiním, ktoré nepostačuje na školské a 
mimoškolské aktivity. Cieľom je spájať kolektívy tried v školských a 
mimoškolských aktivitách.

50 000,00 €                     


