
Č. Predkladateľ Názov projektu  Podporená suma Kraj Anotácia projektu
1 Mesto Jelšava Rozvoj kultúrneho 

dedičstva
                  3 000,00 € Banskobystrický Mesto Jelšava bude realizovať trojdňové oslavy pri príležitosti 

780. výročia prvej písomnej zmienky. Tieto oslavy budú určené 
pre obyvateľov mesta, zahraničných partnerov a aj pre širokú 
verejnosť. Prebiehať budú rôzne kultúrne, tanečné, hudobné 
vystúpenia miestnych aj zahraničných umelcov, nočná 
hasičská súťaž. Žiaci školy budú mať súťaže vo vybraných 
športových disciplínach. Uskutoční sa oceňovanie osobností 
mesta Jelšava. Záver osláv vyvrcholí v katolíckom resp. 
evanjelickom kostole bohoslužbami. Realizovaním tohto 
projektu mesto očakáva hlavne spokojnosť a naplnenie 
kultúrnych potrieb obyvateľstva. Hlavným argumentom je 
ponúknutie obyvateľom kultúrne vyžitie aj pre tých, ktorý 
nemajú možnosť kultúrneho zážitku. 

2 Mesto Lučenec Ľudové tradície v 
Novohrade

                  2 000,00 € Banskobystrický Ľudové tradície v Novohrade sú každoročne súčasťou 
podujatia - Novohradského folklórneho festivalu. Prezentácia a 
udržanie ľudových tradícií, formou prípravy podujatia 
predstavujúceho miestnu tradičnú kultúru, gastronómiu a 
ľudové umenie. Podujatie je prístupné širokej verejnosti, 
obyvateľom a návštevníkom mesta. Týmto spôsobom sa 
zabezpečí nielen ich zachovanie pre budúce generácie, 
motivácia mladých generácií aby ich zachovávali a venovali sa 
tradíciám svojich predkov. Prostredníctvom projektu sa 
predstavia remeselníci, držitelia značky regionálny produkt 
Novohrad a miestne folklórne skupiny. Finančný dar bude 
použitý na prenájom techniky.

3 Mesto Nová Baňa Nová Baňa na dlani                   3 500,00 € Banskobystrický Cieľom projektu je upraviť verejný priestor v meste Nová Baňa 
s opätovnou výpovednou náučno-vzdelávacou hodnotou na 
turisticky príťažlivých miesta na Náučnom chodníku Zvonička, 
ktoré okrem dominanty "RYOLITU," ukrývajú v sebe aj 
európsky rozmer. Projekt prinesie trvalo udržateľný hmatateľný 
výsledok na dlhodobé obdobie pre všetkých, ktorých môžu aj 
tieto prírodno-historické skvosty prilákať a ktorí absolvujú 
Náučný chodník Zvonička. Finančný dar bude použitý na 
drevený stojan a panoramatickú mapu.

4 Mesto Revúca Zatraktívnenie ponuky 
služieb Turistického 
informačného centra v 
Revúcej

                  1 200,00 € Banskobystrický Cieľom projektu je obstaranie raznice mincí, ktorá zatraktívni 
ponuku služieb existujúceho Turistického informačného centra 
("TIC") v Revúcej nielen pre školské skupiny a zájazdy, rodiny 
s deťmi, ale i pre širokú návštevnícku verejnosť. Prevádzka 
TIC sídli v budove Múzea Prvého slovenského gymnázia, 
vďaka zavedeniu atraktívnej služby dôjde k zviditeľneniu 
významného turistického bodu záujmu.V rámci skvalitnenia 
ponuky v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu takáto služba 
bude predstavovať poskytnutie zážitku spoznávania významnej 
lokality s poltisícročnou tradíciou železiarstva s aktívnym 
zapojením návštevníka - vlastnoručne vyrazená minca ako 
symbol pamiatky na "Železné srdce Uhorska".

5 Mesto Spišská Stará 
Ves

Modernizácia detského 
ihriska v meste Spišská 
Stará Ves

                  2 500,00 € Prešovský V meste Spišská Stará Ves sa nachádzajú 3 detské ihriská. 
Dve detské ihriská sú zastaralé a opotrebované. Jedno detské 
ihrisko sa nachádza na sídlisku na ul. Štúrovej. Druhé ihrisko 
sa nachádza za budovou Kultúrneho domu. Práve na tomto 
ihrisku budú odstránené a vymenené staré hracie prvky. 
Modernizácia detského ihriska pritiahne deti a mládež, aby 
zmysluplne trávili voľný čas v prírode a tak prispeli k ich 
zdravému životnému štýlu. Finančný dar bude použitý na 
zakúpenie multifunkčných herných detských zostáv.

6 Mesto Spišské 
Podhradie

Viac o meste Spišské 
Podhradie

                  2 300,00 € Prešovský Projekt: „Viac o meste Spišské Podhradie“ je zameraný na 
zvýšenie úrovne informovanosti turistov a miestnych 
obyvateľov o meste, jeho histórii, pamätihodnostiach a 
významných objektoch. Finančné prostriedky budú použité na 
výrobu informačných tabúľ a panelov a ich osadenie v teréne. 
Zhotovenie informačných tabúľ pozostáva z grafického 
spracovania a výroby informatívnych častí tabúľ a zhotovenia 
kovových častí konštrukcie. Informačné panely budú slúžiť na 
sprostredkovanie aktuálnych informácií. Výsledkom projektu 
bude zvýšenie úrovne informovanosti návštevníkov a domácich 
obyvateľov, ktorý prispeje k spokojnosti a rozvoju cestovného 
ruchu v meste a regióne.

7 Mesto Šaľa Šaliansky jarmok viac 
tradičný

                  3 000,00 € Nitriansky Mesto Šaľa založilo tradíciu Šalianskeho jarmoku v roku 2002 
pri príležitosti 1000. výročia prvej písomnej zmienky a to 
formou jarmoku tradičných remesiel, ktorý sa spravidla koná 
posledný júnový víkend v roku. Okrem dvoch pandemických 
rokov sa jarmok konal každý rok. Postupom rokov sa však 
jarmok menil skôr na predajné trhy a tradícia remesiel bola 
potlačená pre nedostatok prostriedkov a nedostatok 
remeselníkov, ktorí by vedeli konkurovať ostatným predajcom. 
Myšlienkou projektu je pri príležitosti 20. jarmoku v roku 2023 
prinavrátiť mu remeselníkov a predvádzanie remesla a taktiež 
tradičné hudobné produkcie do kultúrneho programu jarmoku. 
Prostriedky z projektu poslúžia na honoráre pre remeselníkov, 
dve tradičné hudobné formácie hrajúce na historických resp. 
ľudových nástrojoch - gajdošská muzika, resp. harmonika, 
cimbal, basa, husle a pod. 



8 Mesto Zvolen Úprava verejného 
priestoru "Za Priorom"

                  2 000,00 € Banskobystrický Mesto Zvolen realizuje projekt s názvom: „Úprava verejného 
priestoru "Za Priorom" za účelom skrášlenia a revitalizácie 
verejných priestorov. Na Námestí SNP, vo veľmi 
frekventovanej zóne, sa nachádza trávnatá plocha, ktorú 
obyvatelia mesta využívajú ako prechod z námestia do ďalšej 
časti mesta a vytvoril sa tak neudržiavaný chodník. 
Realizáciou projektu bude tento chodník priznaný. Mesto 
vybuduje nový mlatový chodník a zároveň s pomocou 
dobrovoľníkov skrášli aj okolité prostredie vysadením 
trvalkových záhonov. Celý verejný priestor sa skultúrni a 
dostane nový, moderný nádych. Bude slúžiť širokej verejnosti a 
prispeje tiež k zachovaniu mestskej biodiverzity.

9 Obec Báb Informačný systém obec 
Báb

                  3 400,00 € Nitriansky Cieľom projektu je osadenie smerových a informačných tabúľ v 
obci. Projekt obce Báb bude realizovaný pre všetkých občanov 
a návštevníkov obce prostredníctvom zabezpečenia 
informačných tabúľ. Smerové a informačné tabule tak budú 
slúžiť domácim i turistom na lepšiu orientáciu v obci a tiež na 
spoznávanie okolia, zaujímavostí, dejín a historických 
pamiatok v našej obci. Hlavným cieľom je zabezpečiť 
informovanosť a s tým súvisiacu angažovanosť obyvateľov 
obce. Finančný dar bude použitý na nákup smerových 
informačných tabúľ.

10 Obec Bracovce Rekonštrukcia a úprava 
okolia pamätníka padlých 
vojakov v 2. svetovej 
vojne a SNP

                  2 000,00 € Košický Obec Bracovce plánuje realizovať rekonštrukciu a úpravu 
okolia pamätníka padlých vojakov v 2. svetovej vojne a SNP. 
Pamätník sa nachádza v centre obce, kde obyvatelia a 
návštevníci môžu tráviť svoj voľný čas. Finančné prostriedky 
budú použité na rekonštrukčné práce a materiál.

11 Obec Bystré Modernizácia asfaltového 
ihriska v obci Bystré

                  2 300,00 € Prešovský Zámerom projektu je modernizácia asfaltového ihriska v obci 
Bystré. Vzhľadom k dobe využívania asfaltového ihriska a 
vplyvom poveternostných podmienok došlo k devastačnému 
poškodeniu drevenej preglejky mantinelu, ktorá vyžaduje 
výmenu. Pri výmene bude nahradená drevená preglejka 
plastovými doskami, ktoré sú oveľa pevnejšie a majú veľmi 
dlhú životnosť a  preto hlavným cieľom projektu je zrealizovať 
výmenu mantinelu asfaltového ihriska, ktoré sa využíva 
celoročne, a to ako basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko a v 
zime ako prírodne klzisko a tak obnoviť bezpečný pohyb a 
využitie ihriska a taktiež zvýšiť atraktivitu a návštevnosť 
turistického areálu „Dreveňák“.

12 Obec Dargov Detské ihrisko v parku                   2 400,00 € Košický Hlavným cieľom projektu je rozvoj detskej pohybovej aktivity a 
vedenie detí v obci Dargov k aktívnemu tráveniu voľného času, 
čo sa dosiahne vybudovaním detského ihriska, určeného najmä 
pre deti v predškolskom a školskom veku do 14 rokov. Priestor 
detského ihriska v parku by mal taktiež slúžiť ako miesto 
oddychu a spoločenského kontaktu pre rodičov a ostatných 
obyvateľov obce. Multiplikačný efekt projektu spočíva najmä v 
zlepšenej kvalite života obyvateľov obce, v zatraktívnení obce 
z hľadiska cestovného ruchu, zvýšenom záujme mladých ľudí 
o aktívne trávenie voľného času a vo zvýšení záujmu najmä 
mladých rodín o kúpu resp. výstavbu rodinných domov v obci. 
Všetky tieto faktory prispejú k hospodárskemu a sociálnemu 
rozvoju obce.

13 Obec Huncovce Detský multifunkčný 
chodník MŠ Huncovce

                  2 800,00 € Prešovský Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky a hracie plochy 
pre žiakov MŠ Huncovce ako aj širšiu verejnosť. Zámerom je 
zvýšenie orientácie a bezpečného pohybu detí na vozovke, 
chodníku, v rôznych dopravných situáciách. Počas vyučovania 
sa deti pod vedením učiteľov zoznámia so základmi pravidiel 
cestnej premávky ako chodci aj ako vodiči kolobežiek, a to 
všetko v prostredí prírody, v parku medzi stromami a v 
prostredí tatranskej prírody. Tento projekt okrem iného 
zamedzí javom ako je stagnácia detí pri pohybových hrách, 
málo pohybu, nevhodne využitý voľný čas, a naopak zlepší 
kolektívnu prácu, socializáciu žiakov, kultúru pohybu, 
pohybové zručnosti detí a ich rodičov. 

14 Obec Málinec Zábava na detskom 
ihrisku v MŠ

                  3 000,00 € Banskobystrický Cieľom obce Málinec je vytvoriť podnetné detské ihrisko pri 
materskej škole s cieľom rozvíjať pohybovo-koordinačné 
zručnosti detí, čo tvorí základ zdravého životného štýlu a ich 
zdravému vzťahu k športu a pohybu. Obec má v súčasnosti na 
detskom ihrisku len jedinú hernú zostavu, ktorá nie je v 
prevádzke z dôvodu nebezpečenstva úrazu. Finančné 
prostriedky budú použité na osadenie nového herného prvku v 
materskej škole, ktorý bude bezpečný. 

15 Obec Michaľany Obnova detského ihriska                   2 000,00 € Košický Cieľom projektu je obnova detského ihriska v obci Michaľany 
prostredníctvom doplnenia hracích prvkov detského ihriska - 
detský kolotoč a lezecká sada, čím bude deťom umožnené 
bezpečné využívanie ich voľného času.
Ihrikso je miestom, kde sa denne stretávajú deti rôznych 
vekových kategórii aj z marginalizovanej rómskej komunity 
často v sprievode svojich rodičov. Realizáciou projektu bude 
umožnené deťom  na takto zmodernizovanom detskom ihrisku 
rozvíjať svoju motoriku a svoju telesnu zdatnosť a zároveň 
nadväzovať aj sociálne kontakty.



16 Obec Nová Lesná Farebná obec                   2 300,00 € Prešovský Projekt bude realizovaný hlavne pre obyvateľov obce Nová 
Lesná. Zlepšením vzhľadu bude obec atraktívnejšia, podporí 
sa tak vidiecky cestovný ruch a sociálny rozvoj obce. Farebné 
ladenie kvetináčov bude vo farbách obce - biela, žltá a 
červená. Projekt tak prispeje k snahe o pestovanie pozitívneho 
prístupu k životnému prostrediu s víziou trvalej udržateľnosti 
projektu.

17 Obec Patince Otvorená knižnica Árpáda 
Világhyho

                  2 200,00 € Nitriansky Cieľom projektu Materskej školy v Patianciach je zriadiť 
otvorenú knižnicu, t.j. drevený domček s poličkami, do ktorej 
budú umiestnené knihy, ktoré boli postupne vyradené z 
knižného fondu miestnej knižnice. Knižnica bude otvorená 7 
dní, 24 hodín denne. Záujemcovia si budú môcť požičať knihy, 
alebo do knižnice vložiť tie, ktoré by inak vyhodili. Okrem 
domčeku bude v areáli umiestnený aj altán, ktorý bude slúžiť 
čitateľom knižnice, deťom MŠ ale aj rodičom s deťmi.

18 Obec Pečovská Nová 
Ves

Environmentálno-
edukačný park v obci 
Pečovská Nová Ves

                  2 300,00 € Prešovský Obec Pečovská Nová Ves je zriaďovateľom Základnej s 
materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. V rámci projektu sa 
zriadi v obci sad prístupný širokej verejnosti, tak žiakom školy, 
ako aj iným  obyvateľom obce. Vysadia sa v ňom ovocné 
stromy rôznych druhov - jablone, slivky, hrušky, listnaté kery - 
egreše, ríbezle, čučoriedky, zhotovia sa vyvýšené záhony a 
do nich sa vysadia liečivé byliny, a jahody. V rámci projektu sa 
taktiež zriadi klasický zeleninový záhon, vnikne priestor pre 
štyri lavičky a osadí sa nádoba na zachytávanie dažďovej 
vody. V inej časti záhrady sa osadia tri kompostéry na 
ekologické zhodnocovanie odpadu. Sad bude slúžiť nie len na 
praktickú výučbu žiakov, ale aj na stretávanie sa rôznych 
generácií obyvateľov obce, odovzdávanie si praktických 
skúsenosti, odborné prednášky so záhradkármi a včelárom.

19 Obec Podzámčok Podzámčok pod lipou                   2 000,00 € Banskobystrický Zámerom projektu v obci Podzámčok je vybudovanie 
oddychovej zóny v rámci verejného priestranstva pri obecnej 
budove oplotenie priestoru a osadenie parkového mobiliáru v 
centre obce. V areáli pri obecnej budove sa môžu usporadúvať 
kultúrne stretnutia. Hlavným cieľom je podpora a rozvoj 
miestnych spoločenských aktivít  a voľnočasových aktivít, 
vytvorenie priestoru pre komunitné stretávanie. Oddychová 
zóna bude prístupná pre všetkých obyvateľov obce, kde môžu 
bezpečne tráviť svoj voľný čas. Finančný dar bude použitý na 
opravu betónového múrika, oplotenie a na ostatný materiál.

20 Obec Rosina SamoSPPráva komunikuj 
moderne (obnova webovej 
stránky obce)

                  2 000,00 € Žilinský Projekt obce Rosina má za cieľ zlepšiť vzájomné vzťahy medzi 
samosprávou a občanmi prostredníctvom obnovy oficiálnej 
webovej stránky obce. Projekt prispeje k budovaniu dobrého 
mena samosprávy, uľahčí život obyvateľom a priblíži činnosť 
samosprávy občanom, ako aj cieľovej skupine.

21 Obec Rudňany Obnova detského ihriska                   2 100,00 € Košický Cieľom projektu je obnova detského ihriska v jednej z častí 
obce Rudňany. Detské ihrisko je jednou z možností ako 
obohatiť svet hier našich detí vo vonkajšom prostredí. Rozvíja 
fantáziu, motorické schopnosti a zároveň pomáha nadväzovať 
sociálne kontakty nielen s vrstovníkmi, ale aj s deťmi 
rozdielneho veku. Ihrisko je nenáročné na priestor a poskytuje 
veľa zábavy. Vybraný kolotoč a jednovežová zostava budú 
vyrobené z certifikovaných bezúdržbových oceľových a 
nerezových materiálov.

22 Obec Ružiná REVITALIZÁCIA OBCE - 
ALTÁNOK

                  3 000,00 € Banskobystrický Obec Ružiná plánuje vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť ako 
trhové miesto pre občanov, rekreantov, chatárov a ostatných 
návštevníkov obce. Altánok bude situovaný v centre obce na 
dlhodobo nevyužívanom priestranstve. Obec v minulom roku 
kompletne zrekonštruovala centrum obce, vytvorila oddychové 
zóny a zrevitalizovala park. Výstavba altánku tak prispeje k 
vytvoreniu celistvosti centra obce a zároveň vytvorí bezpečné 
trhové miesto pre občanov. Finančné prostriedky budú použité 
na pokrytie časti nákladov súvisiacich s výstavbou altánku, a 
to konkrétne na kúpu materiálov z dreva a ich montáž. 

23 Obec Stožok Detská zóna hier                   3 000,00 € Banskobystrický Obec Stožok má vybudované multifunkčné, plážové, futbalové 
ihrisko a lezeckú stenu. Pre malé deti bolo vybudované detské 
ihrisko. Detské ihrisko vplyvom času a počasia sa stalo 
nefunkčným a obec bola nútená ho odstrániť. Nové detské 
ihrisko bude slúžiť širokej verejnosti a žiakom Základnej 
umeleckej školy počas prestávok a čakania na hodiny 
vyučovania. Obec vytvorí tak projektom  jedinečné rodinné 
centrum, ktoré ponúkne miesto pre oddych, relax, zábavu a 
šport pre deti aj rodičov.

24 Obec Štítnik Zviditeľnenie (Oživenie) 
"Vodného hradu" v obci 
Štítnik

                  2 000,00 € Košický Cieľom projektu v obci Štítnik je zvýšiť príťažlivosť "Vodného 
hradu" a zlepšiť súčasné podmienky pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu a verejný komunitný život. Priestor hradu 
bude doplnený lavičkami 10 ks, informačnou tabuľou a 
záhradnou fontánou na nádvorí hradu, čím sa zlepšia ďalšie 
možnosti využitia areálu hlavne počas letného obdobia. 
Atraktívnosť areálu hradu je dôležitá z pohľadu využívania pre 
turistov, návštevníkov obce a miestnu komunitu každej 
vekovej kategórie. Projekt kladie dôraz na prepojenie histórie 
obce a zachovaných pamiatok.



25 Obec Štrba Štrbské noviny                   2 500,00 € Prešovský Obec Štrba už tretie desaťročie vydáva vlastné obecné noviny, 
v súčasnosti pod názvom Štrbské noviny. Noviny sú zdrojom 
informácií z pestrej činnosti samosprávy, z histórie, rôzne 
zaujímavosti a informácie. Vychádzajú mesačne v náklade 
1300 ks s priemerným finančným nákladom 600 €/číslo v 
rozsahu 16 strán, príp. aj viac. Pravidelné vydávanie 
Štrbských novín je projekt trvalo udržateľný, má svoju 
dlhoročnú tradíciu, podporuje komunitný život v obci, 
informovanosť obyvateľov i návštevníkov regiónu.

26 Obec Švábovce Doplnenie detského 
ihriska v centre obce o 
ďalší prvok - lanová 
pyramída

                  2 400,00 € Prešovský Cieľom projektu obce Švábovce je vyťažiť z krásneho 
prostredia centra obce čo najviac rozširovaním možností 
voľnočasových činností pre všetky vekové kategórie a takto 
vytvárať priestor pre spoločné aktivity rodín. Zámerom projektu 
doplnenia detského ihriska je ponúknuť rodinám viac možností 
pre spoločne strávený čas a zároveň zatraktívniť pobyt na 
čerstvom vzduchu pre deti z tunajších  materských škôl. 
Projekt je zameraný na podporu snahy rodičov a učiteľov o 
presunutie pozornosti detí od aplikácií v počítačoch a mobiloch 
na spoločné aktivity v extraviláne, snahy nájsť zmysluplné 
využitie času našich detí a vybudovať nich kladný vzťah k 
športovým aktivitám, ktoré sú spojené s pozitívnym vplyvom 
nielen na fyzické ale aj na psychické zdravie.

27 Obec Veľká Lomnica Rozšírenie zelenej 
infraštruktúry v obci Veľká 
Lomnica

                  3 000,00 € Prešovský Obec Veľká Lomnica pravidelne realizuje a dopĺňa kvetinovú 
výzdobu v obci a  prostredníctvom tohto projektu sa zvýši 
podiel zelene na verejných priestranstvách. Finančné 
prostriedky obec plánuje použiť na nákup veľkoobjemových 
dizajnových a pestrofarebných kvetináčov, kvetov a rastlín 
potrebných na výsadbu. Veľké kvetináče s bohatou kvetinovou 
výzdobou už v súčasnosti vítajú návštevníkov pri každom 
vstupe do obce. Zvýšením počtu vysadenej  zelene formou 
kvitnúcich kvetov, kríkov a stromov, ako i kvetinových 
záhonov na verejných priestranstvách sa do veľkej miery 
skvalitní prostredie určené na oddych, zvýši sa záujem a 
zodpovednosť za veci verejné a spoločné.

28 Obec Východná Mládež v pohybe                   2 000,00 € Žilinský Obec Východná je zriaďovateľom miestnej Základnej školy, 
ktorú navštevuje spolu každoročne (v priemere) 210 detí. 
Súčasťou Základnej školy je školský dvor. Deti tu denne trávia 
čas počas vyučovania ale aj mimo tohto času. Získané 
finančné prostriedky budú použité na vybudovanie 
workoutového ihriska pre deti a mládež, ako ďalšia súčasť 
školského dvora. Zabezpečí sa tak aby tento vonkajší priestor 
ďalej plnohodnotne slúžil pre výchovno- vzdelávací proces, 
aby spĺňal aktuálne bezpečnostné, estetické a ekologické 
parametre. 

29 Obec Vysoká nad 
Kysucou

Revitalizácia verejného 
priestranstva v miestnej 
časti Nižný Kelčov

                  3 600,00 € Žilinský Obec Vysoká nad Kysucou zrevitalizuje verejné priestransvto v 
miestnej časti Nižný Kelčov. Jedná sa o centrum miestnej 
časti, avšak i vďaka pravidelnej snahe pôsobí neutešene z 
dôvodu neustáleho parkovania automobilov. Zámerom projektu 
je verejné priestranstvo ohraničiť cestnými obrubníkmi. Takto 
vytvorený priestor rozlčleniť na: spevnené plochy a zeleň. Na 
centrálnu plochu bude umiestnený mobiliár (2 kusy lavičiek, 
kôš a stojan na bicykle) a do priestoru zelene vysadené 
dreviny. Projekt bude mať osoh pre širokú verejnosť, pretože 
ide o miesto pravidelného stretávania sa.

30 Obec Žakovce Výsadba zelene v areáli 
detského ihriska 
"RODINKA"

                  1 700,00 € Prešovský Cieľom projektu je skrášlenie a revitalizácia verejného 
priestranstva so zámerom vytvorenia funkčnej a 
environmentálne prospešnej lokality, kde by mohli tráviť voľný 
čas rodičia s maloletými deťmi, ale i široká verejnosť. Obec 
Žakovce v blízkej dobe začne budovať detské ihrisko 
"RODINKA". Novovzniknutá zóna vytvorí z nevyužitej plochy s 
nelegálnymi skládkami funkčný celok pre všetky vekové 
kategórie. Cieľom projektu je odstrániť menšie nelegálne 
skládky a súvisiace nepriaznivé vplyvy a nahradiť ich zeleňou, 
čím sa posilní environmentálny aspekt rozvoja a ochrany 
životného prostredia. Finančný príspevok bude slúžiť na nákup 
zelene, pomocou ktorej sa stane táto časť obce esteticky 
príťažlivejšia. Výsadba zelene dotvorí ihrisko a dodá lokalite 
reprezentatívny charakter. Zeleň pomôže vytvoriť vhodné 
miesto pre oddych a relax. Podporí sa celá komunita, upevní 
sa stabilita i vzťahy v komunite.  Lokalita bude inkluzívnym 
prvkom medzi obyvateľmi obce a klientmi zariadení sociálnych 
služieb.

31 Spojená škola, 
Dukelská 26/30, 
Giraltovce

Modernizácia detského 
ihriska pri základnej škole

                  2 000,00 € Prešovský Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia detského 
ihriska v areáli školy v Giraltovciach, najmä pre žiakov I. 
stupňa ZŠ, ktoré budú žiaci pravidelne využívať počas 
vyučovacieho procesu v poobedňajších hodinách v školskom 
klube detí. Aktivity plánujú realizovať v prvom polroku 
kalendárneho roka 2023. Úpravy terénu budú realizované 
svojpomocne, inštalácia prvkov bude zabezpečená odbornou 
firmou.V škole je vysoký počet žiakov, ktorí sú integrovaní, 
pochádzajú z marginalizovaných skupín, tiež žiakov v 
špeciálnych triedach so zdravotným znevýhodnením. Spojená 
škola chce tak projektom zabezpečiť prístup k ihrisku a dať im 
možnosť sa aj prostredníctvom hry integrovať medzi svojich 
spolužiakov.



32 Základná škola Adely 
Ostrolúckej, Školská 
341/28, Budča

EKO učebňa                   1 500,00 € Banskobystrický Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny v školskej 
záhrade v Budči, ktorá bude zároveň plniť funkciu učebne v 
prírode. Učebňa bude slúžiť na pozorovanie živej prírody a 
zároveň žiakov vychovávať k ochrane prostredia, v ktorom 
žijú. Jej zveľadenie bude prínosom pre skvalitnenie 
environmentálnej výchovy v škole v oblasti implementácie 
jednotlivých zložiek do vyučovacích predmetov, ako 
vlastiveda, prírodoveda, prvouka, vecné učenie, biológia,  
environmentálna výchova, svet práce, pracovné vyučovanie, 
technika. Osadením vyvýšených záhonov s lavičkami vznikne 
priestor pre oddych. Pestovaním rôznych druhov liečivých 
bylín a úžitkových plodín vo vyvýšených záhonoch sa podporí 
u žiakov kladný vzťah k práci, láske k prírode a 
zodpovednosti.

33 Základná škola s 
materskou školou, 
Hlavná 175, Malčice

Spoločne za krajšie 
prostredie

                  2 900,00 € Košický Projekt Základnej školy Malčice je zameraný pre žiakov školy, 
aktivity sú zamerané na zveľaďovanie životného prostredia. 
Realizácia projektu povedie žiakov ku komplexnému 
pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom 
človeka k životnému prostrediu, kde sú vzájomne prepojené 
aspekty ekologické (využitie dažďovej vody, využitie 
prítomnosti vtáctva a hmyzu pri biologickej ochrane rastlín), 
ekonomické (využitie dažďovej vody, využitie kompostu 
vytvoreného z vyprodukovaného odpadu v školskej kuchyni, v 
záhrade) a sociálne (spolupráca s miestnou komunitou). 
Finančný dar bude použitý na vyvýšené záhony, dreviny, 
substráty, záhradné obrubníky a úžitkové rastliny.

34 Základná škola s 
materskou školou, 
Hlavná 267, Kuzmice

Zriadenie prístrešku - 
odstavnej plochy pre 
bicykle v priestoroch ZŠ

                  2 200,00 € Košický Základná škola v Kuzmiciach vybuduje v rámci projektu 
prístrešok na bicykle, čím sa dosiahne to, aby sa žiaci školy 
prepravovali do školy na bicykloch a nie osobnými autami 
rodičov. Táto snaha vychádza najmä z potreby znížiť počet 
osobných áut, ktoré každý deň prichádzajú pred budovy školy 
a znečisťujú ovzdušie výfukovými plynmi. Taktiež bbude 
zvýšená pohybová aktivita žiakov školy. Cieľom tohto projektu 
je celkovo zvýšiť športovú činnosť žiakov za účelom ochrany 
ich zdravia. Uvedený prístrešok pre bicykle bude slúžiť však 
pre všetkých občanov obce, keďže v priestoroch školy 
nachádza obecná knižnica, ktorú obyvatelia hojne využívajú.

35 Základná škola s 
materskou školou, 
Podzávoz 2739, Čadca

Zážitky z Podzávozu                   3 500,00 € Žilinský Cieľom projektu Základnej školy v Čadci je spojenie rodín so 
školou vytvorením rodinnej atmosféry v školskom prostredí. 
Vybudovaním generačného ihriska so zastrešením na pôde 
školy, škola umožní rodinám stretávať sa a vytvárať komunitu, 
ktorá by bola úzko prepojená so školou. Zámerom projektu je 
utužovanie vzťahov rodičov a učiteľov, rodičov a detí a celých 
rodín medzi sebou. 
V súčasnom období je veľká časť dvora v areáli ZŠ s MŠ 
Čadca-Podzávoz nevyužitým priestorom, nachádza sa tu 
športové ihrisko zopár drevín. Škola plánuje využiť potenciál 
tejto plochy a vybudovať ihrisko na : workoutové posilňovanie, 
opekanie, varenie, preliezky, senzoricko-stimulačný chodník, 
slnečné vzdelávanie, subvenciu rodinám, stimuláciu detskej 
fantázie pomocou prírody. Ihrisko bude trvale využívané počas 
edukačného procesu, pri školských i mimoškolských aktivitách 
a taktiež akciách, ktoré škola pripraví pre rodiny žiakov.

36 Základná škola s 
materskou školou, 
Preseľany 580

Prírodný altánok - cesta 
ku koreňom

                  3 000,00 € Nitriansky Cieľom projektu Základnej školy v Preseľanoch je vybudovanie 
prírodného altánku - učebne pre žiakov základnej školy, ktorý 
sa bude nachádzať v blízkosti novovytvoreného ovocného 
sadu. Žiaci sa v altánku môžu počas hodín prírodovedy, 
biológie, prírodovedného krúžku zábavnou formou vzdelávať, 
zaznamenávať a dopĺňať si informácie o drevinách, bylinách a 
potravinových reťazcoch, ktoré budú priamo sledovať v našom 
sade. Prekrytý altánok so sedením, na ktorý budú využité 
finančné prostriedky, má zaručiť, že žiaci sa budú môcť 
zúčastňovať vyučovacieho procesu aj v prípade 
nepriaznivejšieho počasia. 

37 Základná škola s 
materskou školou, 
Zborov nad Bystricou 
604

Obnova detského areálu 
pri MŠ v Zborove nad 
Bystricou

                  2 900,00 € Žilinský Projekt Materskej školy v Zborove nad Bystricou bude primárne 
určený pre deti materskej školy. Obnovou detského areálu 
vznikne podnetné prostredie s prvkami na aktívne využitie 
času, ktorý deti trávia vonku. Obnovený areál predstavuje pre 
deti prostredie na rozvoj základných pohybových zručností 
detí zameraných hlavne na zdatnosť, pohyb, orientáciu a 
stabilitu. Areál predstavuje možnosť hrou rozvíjať fyzickú 
zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový 
telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulovať ich 
tvorivosť, fantáziu a kreativitu. 

38 Základná škola, Nižný 
Hrabovec 155

Zelená knižnica                   2 200,00 € Prešovský Projekt Zelená knižnica v Nižnom Hrabovci otvorí žiakom nové 
obzory a priblíži im aktivity, ktoré sú pre mnohé deti bežné, no 
pre žiakov vzácne a nepoznané. Žiaci školy sú vo väčšinovej 
miere deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, žijúci v hmotnej núdzi alebo na jej pokraji. Zelenou 
knižnicou si budú deti rozvíjať fantáziu v kúsku prírody. 
Ekologickou časťou knižnice bude zelená stena vytvorená z 
machov a trvácnych rastlín. 



39 Základná škola, 
Školská 10, Malá Ida

Edukácia v EKOPARKU                   2 200,00 € Košický Základná škola Malá Ida v spolupráci s rodičmi a OZ Idanka pri 
ZŠ plánujú vytvoriť edukačný  EKOPARK pre žiakov, ktorého 
súčasťou je lesopark s označením drevín, outdoorová 
edukačná zóna, bylinková špirála,  pocitový chodník, 
oddychové zóny a premeniť tak tradičný prírodný priestor na 
edukačnú zónu.  Súčasťou projektu bude porastová mapa 
drevín a informačné tabule s názvami stromov a krov s QR 
kódmi pre načítanie bližších informácií. Získané informácie 
budú slúžiť ako podklad do pripravovanej  ekobrožúry  a 
terénnych pracovných listov. Finančné prostriedky budú 
použité na stojany a informačné tabule. Realizácia outdoorovej 
edukácie vyvoláva u detí pocit radosti, podporuje ich zdravý 
životný štýl a mentálne zdravie.

40 Základná škola, 
Školská 389, Sačurov

Dopraváčik                   2 100,00 € Prešovský Cieľom projektu je vybudovanie dopravného ihriska v objekte 
školy v obci Sačurov na zadnom školskom dvore, ktorý bol 
nedávno prekrytý asfaltom, a tak je tam vhodný priestor na 
realizáciu ihriska. V škole je venovaná zvýšená pozornosť 
dopravnej výchove a prostredníctvom dopravného ihriska by sa 
do projektu zapojili deti 1. až 6. ročníka školy, materskej školy, 
spádových škôl aj okolitých škôl z regiónu. Dopravné ihrisko 
bude ľahko a za krátky čas rozložiteľné a bude slúžiť na 
nácvik a riešenie rôznych dopravných situácii, čo prispeje k 
rozvoju dopravnej gramotnosti žiakov predškolského a 
mladšieho školského veku. Súčasťou projektu bude aj nácvik 
prvej pomoci pri nehodách na cestách. Finančný dar bude 
použitý na zakúpenie hotového projektu dopravného ihriska.

41 Základná škola, 
Školská 58, Nižný 
Žipov

Školský rozhlas a 
zvonenie pre Základnú 
školu v Nižnom Žipove

                  2 000,00 € Košický Realizácia projektu v Nižnom Žipove zvýši úroveň vzdelávania 
v škole. Školský rozhlas umožnuje efektívne prepájanie 
obsahu a cieľov vzdelávania so životom žiakov a svetom 
masmédii. Práve pri tvorbe obsahovo a žanrovo rozmanitých 
rozhlasových relácii možu žiaci zmysluplne a efektívne 
aplikovať svoje vedomosti a  slobodne a výstižne vyjadrovať 
svoje názory. Školský rozhlas sa môže využiť aj ako nástroj 
pedagogickej komunikácie. Finančný dar bude použitý na 
zabezpečenie a montáž školského rozhlasu s elektronickým 
školníkom.

              100 000,00 € 


