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SPRÁVA O DARCOVSKÝCH AKTIVITÁCH NADAČNÉHO FONDU 
 
Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis v roku 2020 v 7.edícii grantovej výzvy Vy rozhodujete, my 
pomáhame podporil 231 projektov v sume 169 400,00 €, jeden projekt však vrátil grant1. Aktivity 
týchto organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. podpory vzdelávania, zdravia, podpory 
športových aktivít, záchrane kultúrnych pamiatok a podporou žien v núdzi a znevýhodnených detí, 
zveľaďovania prostredia v obciach, prípadne materiálneho vybavenia menších lokálnych 
organizácií či škôl. 
 

PREHĽAD GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2020 

Program Suma v EUR Počet žiadostí 
Počet  

neschválených 
projektov 

Počet  
schválených 

projektov 

Vy rozhodujete, my pomáhame 169 400,00 373 142 231 

Spolu 169 400,00 373 142 231 

 

 

SUMARIZÁCIA ZDROJOV FINANCOVANIA  

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2020 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2020 

Dar firmy 169 400,00 0,00 169 100,00 300,00 

  Správa fondu 17 000,00  17 000,00  

SPOLU 186 400,00 0,00 186 100,00 300,00 

 

Nadačný fond podporil 

                                                           
1 Ide o projekt TSC20_7E_112 – Občianske združenie ZaŽiar s projektom Včielky radosťnosné (suma grantu 300 
Eur). Tento projekt sa neuskutočnil pre pandemickú situáciu, organizácia sa rozpadla a vrátila grant. 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 
Nadačný Fond Tesco v Nadácii Pontis 

 
 

PREDSTAVENIE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV  

 

TSC20_7E_099 –  Včelín za horou - Poďme spoločne ochrániť včely 
Výška podpory: 1 300,00 €  

Udelený grant prispel k stanovenému cieľu – vďaka grantu sa podporil ekologický chov včiel, zveľadilo sa 
okolie včelína s dôrazom na biodiverzitu a revitalizáciu pôdy. 
Zrealizovali sa úpravy a skrášlenie areálu, vysadili sa kvetnaté 
pásy, ako aj 28 nektárodajných rastlín a stromov. Vybudovalo sa 
mini-jazierko, osadil sa živý plot z medonosných krov a postavil sa 
aj drevený domček pre hmyz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iné 0 %

Kultúra 4 % • 6 776 €

Pomoc zvieratám 1 % • 1 694 €

Príroda a životné prostredie 10 % • 16 940 €

Rozvoj dobrovoľníctva 1 % • 1 694 €

Rozvoj komunitného života 16 % • 27 104 €

Sociálna pomoc 2 % • 3 388 €

Vzdelávanie a rozvoj 27 % • 45 738 €

Zdravie a šport 37 % • 62 678 €
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TSC20_7E_123 – Lesné deti z Handrbolky, starajú sa o rastlinky - Pridajte sa k nám! 
Výška podpory: 1 300,00 €  

Cieľom projektu bolo zakúpenie náradia 

pre starostlivosť o existujúce záhony a 

tiež na používanie v lese, kam chodia 

deti v rámci výučby. Obnovili sa záhony 

a deti sa o ne starali. Popri tom si deti v 

lese upravili čistinku a vytvorili tam 

spoločne s rodičmi zázemie - paletové 

sedenie a prekrytie - na výučbu v teréne 

a oddych pre deti. Počas 

epidemiologických opatrení sa toto 

miesto maximálne využívalo a deti boli 

takmer neustále vonku, na čerstvom 

vzduchu. Počas celého roka sledovali 

kolobeh života na zelenine a bylinkách, 

ktoré sa pestovali v záhonoch. Na jeseň 

deti zberali úrodu. 

 

 

TSC20_7E_125 - LIBERTA - tanečný súbor so zameraním na klasický tanec 
Výška podpory: 1 300,00 €  

Získaný grant boli použitý na skvalitnenie 

prostredia tanečného súboru Liberta ako jednu z 

foriem zmysluplného trávenia voľného času detí. 

Na podlahu bol položený špeciálny povrch pre 

tanec - Copéliav2,0 - baletizol, spojený  páskou, bol 

zakúpený prostriedok na čistenie povrchu. Na 

zlepšenie pohybových schopností, koordinácie a 

kondície členov tanečného súboru boli zakúpené 

pomôcky penové kocky rôznych veľkostí, valce, 

posilňovacie gumy. Na reprezentáciu súboru boli 

zakúpené tričká s logom súboru. Vďaka využitému 

grantu sa zlepšila celá výchovno-vzdelávacia 

činnosť, vytvorilo sa bezpečné prostredie na nácvik 

a realizáciu mimoškolskej záujmovej činnosti. 
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ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉ PROJEKTY V ROKU 2020 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt Schválená suma Popis projektu 

TSC20_7E_001 
Základná škola Nám. 
arm. gen. L. Svobodu 

16, Bardejov 

Modrý týždeň pre 
deti s autizmom 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
spríjemniť a spestriť pobyt v 
škole deťom s autizmom. U 

zdravých detí v škole sa 
podporila empatia a 

tolerancia, oboznámili sa so 
situáciou dieťaťa 

s autizmom. 

TSC20_7E_002 
Združenie na záchranu 

Zborovského hradu 
Hrad Zborov a jeho 
obnova v roku 2020 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
odstránenie náletovej 

zelene, vyčistenie, 
domurovanie vypadnutej 
časti muriva a prekrytie 

domurovaného hradobného 
múru. 

TSC20_7E_003 
Cirkevný zbor ECAV 

na Slovensku 

Pri kávičke - 
Spájame tri 
generácie 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo  
posilnenie komunitného 

života a vzťahov a podpora 
občanov k dobrovoľníctvu a 

k vzájomnej pomoci. 

TSC20_7E_004 
Spojená škola, zložka 

ŠKD 

Škola zdravého 
varenia pre malých 

kuchárikov 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo u detí 
ŠKD rozvíjať praktické 
zručnosti potrebné k 
zvládnutiu prípravy 
jednoduchých jedál. 

TSC20_7E_005 
Rybárik (Alcedo atthis) 
- občianske združenie 

Vypratanie plastov 
z rieky Chotčianka 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vyčistenie rieky Chotčianka 

od plastového odpadu, 
pneumatík, sklenených 

fliaš. 

TSC20_7E_006 
Šachový klub Stropkov 

+ Svidník 
Šach pre  každého 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zvýšenie úrovne šachového 

klubu  pomocou 
didaktických materiálov, 

šachových publikácii  
a pomôcok. 

TSC20_7E_007 
Základná škola, Juh 

1054 
Cvičenie je 
zábavné 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo zlepšiť 
fyzickú kondíciu žiakov a 

ich priestorového vnímania 
cvičením s využitím 
balančných prvkov. 

TSC20_7E_008 
Základná škola, 

Školská 389, Sačurov 
Hravé detstvo 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zveľadenie školského dvora 

prostredníctvom 
vybudovaných plôch pre 
šach, petang, či človeče 

nehnevaj sa. 
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TSC20_7E_009 

Združenie rodičov a 
priateľov mentálne a 

zdravotne postihnutých 
detí -"Motýľ" 

Aj my chceme byť 
šikovnejší 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
pomoc pre žiakom s 

viacnásobným postihnutím, 
na ich ihrisku sa opravil 
kolotoč, spevnil povrch, 

namontovali sa vyvýšené 
záhony určené na rozvoj 

pracovných zručností. 

TSC20_7E_010 
Materská škola 

Dukelských hrdinov č. 
2078/13 

Prírodná záhrada - 
pocitový chodník 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vybudovanie senzorického 
chodníka. 

TSC20_7E_011 
Materská škola Snina 
Palárikova 1630/29 

Spievaj, tancuj, 
vykrúcaj... detský 
folklórny festival 
materských škôl 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
šírenie povedomia o  
ľudových tradíciách a 
folklóru regiónu vďaka 

ľudovým piesňam, tancom, 
remeslami a zvykmi u detí. 

TSC20_7E_012 
Materská škola, Ul. 

Kukučínova č. 2544/7, 
Snina 

Senzorická záhrada 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie senzorickej 

záhrady, kde si deti zlepšia 
jemnú a hrubú motoriku. 

TSC20_7E_013 
Rodičovský klub pri 
MŠ Ul. F. Kráľa 78, 

Michalovce 
Vonku je nám fajn 600,00 € 

Prínosom projektu bolo 
zapojenie deti a ich rodiny 
do telovýchovných aktivít. 

TSC20_7E_014 
Spojená škola 

internátna 
Ukážte nám svet 1 300,00 € 

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie interaktívnej 

tabule pre deti s autizmom. 

TSC20_7E_015 OZ - Vrbovčan 
Komunitná záhrada 
- workoutový park 

300,00 € 

Prínosom projektu bolo 
vybudovanie workoutového 
parku v komunitnom centre 

pre mládež. 

TSC20_7E_016 Športový klub Skandia 
Vytvor, spestri, 

požičaj 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie vybavenia do 
tvorivej dielne pre deti i 

dospelých. 

TSC20_7E_017 
Materská škola - 

Óvoda 

Bezpečne a hravo 
na našom 

dopravnom ihrisku 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
postavenie dopravného 
ihriska pre deti v škole. 

TSC20_7E_018 Základná škola Somtor 
Pohyb - krása - 

zdravie 
300,00 € 

Prínosom projektu bolo 
vybudovanie priestoru pre 
deti ZŠ, kde môžu aktívne 

tráviť čas. 

TSC20_7E_019 
V - Centrum 

celoživotného 
vzdelávania o.z. 

Reštart pre ženy II 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie prednášok, 
besied pre ženy, ktoré sú 

dlhodobo mimo pracovného 
pomeru a pomôcť im pri 
návrate do pracovného 

života. 
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TSC20_7E_020 
Spojená škola, Veľká 

Lomnica 
Športový dvor 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
postavenie športového 

dvora. 

TSC20_7E_021 
Materská škola 
Vsetínska 36 

Pozor Katka, 
križovatka! 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
postavenie dopravného 

ihriska na terase školského 
dvora. 

TSC20_7E_022 
Základná škola s 
materskou školou 

Nižná brána 8 

Prímestský tábor 
pre deti so 

špeciálnymi 
potrebami a ich 

rodičov 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie 

terapeutického tábora pre 
deti so špeciálnymi 

potrebami a ich rodičov. 

TSC20_7E_023 Biela voda, n.o. Žijeme zdravo 300,00 € 

Cieľom projektu bolo naučiť 
študentov školy o zdravom 
životnom štýle a potrebe 

získania zdravých návykov 
tak ako v škole aj v 
komunite/ osadách. 

TSC20_7E_024 
Materská škola, 
Cintorínska 3 

Na ľudovú nôtu 600,00 € 
Prínosom projektu bolo 

zakúpenie detských 
ľudových krojov a doplnkov. 

TSC20_7E_025 

Národný ústav detskej 
tuberkulózy a 

respiračných chorôb, 
n. o. Dolný Smokovec 

Obnova a 
vytvorenie 

náučného lesného 
chodníka v areáli 
NÚDTaRCH, n.o. 
Dolný Smokovec 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
realizácia ďalších 2 fáz 

obnovy - obnova 
samotného chodníka do 

pôvodného stavu a 
vybudovanie náučného 
chodníka a oddychovej 

zóny. 

TSC20_7E_026 

Humanitar,n.o -
Centrum 

psychosociálnej a 
ošetrovateľskej 

starostlivosti 

Cvičenie pod 
slnkom 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie outdoorového 

ihriska pre prijímateľov 
sociálnej služby. 

TSC20_7E_027 Zaujímam sa 
Recyklačná stanica 

v skateparku 
600,00 € 

Prínosom projektu bolo 
vybudovanie kreatívno-
edukatívnej separačnej 
stanice a priestoru na 

odloženie potrieb. 

TSC20_7E_028 Skate Ves Pozitif Dej 6 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
uskutočnenie kultúrno-

športového festivalu Pozitif 
Dej, ktorý prepája skejtové, 

umelecké a aktivistické 
komunity z celého 

Slovenska. 

TSC20_7E_029 
Centrum pre deti a 

rodiny Spišská Nová 
Ves 

Športom proti 
drogám 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
podpora športových aktivít 

u detí z centier detí a 
rodiny, zmysluplné trávenie 

voľného času. 
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TSC20_7E_030 KOREŇ 
Zázračné včelie 

stromoradie 
600,00 € 

Cieľom projektu bola 
výsadba stromoradia a 

včelej sekcie ako doplnenie 
učebne v prírode. 

TSC20_7E_031 
Centrum pre deti a 

rodiny Gelnica 
Po stopách baníkov 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
absolvovanie viacerých 
prehliadok objektov s 

baníckym zameraním - 
Štôlňa Jozef, Banícka 

klopačka Hnilčík, Banícke 
múzeum Gelnica. 

TSC20_7E_032 Centrum voľného času 
V centre svieti 

zelená 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie materiálu, 

náradia, ošatenia 
a športovej výbavy do 

centra. 

TSC20_7E_033 
Združenie ULIJANA z 

Kojšova 

GELNICUS 
OPTICUS - 

súťažná prehliadka 
amatérskej 
fotografie a 

krátkych filmov 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie súťažnej 

prehliadky amatérskej 
fotografie a krátkych filmov 

pre deti a mládež. 

TSC20_7E_034 
Základná škola 

Severná 21 
Skrášľujeme 
školský dvor 

600,00 € 

Cieľom projektu bola 
oprava oplotenia školy, 

výmena starých hrdzavých 
plechov. 

TSC20_7E_035 
Eleventum občianske 

združenie 

Hrhovský divočák - 
odtrhni sa z gauča 
a zaži divočinu v 

Slovenskom krase 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
realizovanie workshopov s 
tematikou separovania a 

naučiť ich viac o zero 
waste. 

TSC20_7E_036 Občianske združenie 
Dôchodcovia a 

tradície 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
skvalitnenie života seniorov 
prostredníctvom zakúpenia 
vybavenia a pomôcok do 

DSS. 

TSC20_7E_037 "Nie sme sami" 
Umenie spája 

generácie 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie umeleckých 

pomôcok a kníh do 
organizácie. 

TSC20_7E_038 
Občianske združenie 

Priatelia sluchovo 
postihnutých detí 

Keď ľad láme 
komunikačné 

bariéry 
600,00 € 

Cieľom projektu bola 
pomoc pre deti zo 

zdravotným a aj sociálnym 
znevýhodnením, aby sa 

začlenili medzi ich zdravých 
rovesníkov v spoločenskom 

živote. 
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TSC20_7E_039 Prvá pomoc zážitkom Záchranári deťom 1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
realizácia workshopov o 

prvej pomoci - naučiť deti aj 
dospelých resuscitovať aj 

používať defibrilátor. 

TSC20_7E_040 
Centrum pre deti a 

rodiny Prešov 

Darujme 
hendikepovaným 
deťom zázračné 
(bezbariérové) 

ihrisko 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie ihriska, ktoré 

má terapeutický účel  
(sandplay terapie, prvky 

dotykovej terapie, bazálnej 
stimulácie). 

TSC20_7E_041 Marana Tha Zelené sídlisko 600,00 € 
Cieľom projektu bola 

výsadba zelene v ekoparku 
sv. Jána Pavla II.. 

TSC20_7E_042 
Občianske združenie 

Ušité na mieru 
Nekašli na iných, 

kašli do rúška 
300,00 € 

Cieľom projektu bola 
realizácia tvorivých dielní 
pre širokú verejnosť, kde 
dobrovoľníci šili  rúška a 

obliečky. 

TSC20_7E_043 Maják nádeje 
Generácie bez 

hraníc 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie tvorivých 

dielní zameraných na šitie 
a háčkovanie. 

TSC20_7E_044 
Základná škola 

Bernolákova 16 Košice 
Vytiahnime deti von 1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
renovácia átria školy, 

vytvorila sa relaxačná zóna 
(vonkajšie sedenie + stoly, 

výsadba zelene). 

TSC20_7E_045 Príbeh včely 
Staňte sa aj vy 

súčasťou Príbehu 
včely 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie včelnice v 

meste Košice za účelom 
osvety včelárenia. 

TSC20_7E_046 OZ Tvorivá dielňa 

Pamätajme na 
pamäť - spolu 

zdravo, kreatívne a 
tvorivo 

300,00 € 
Prínosom projektu bolo 

zakúpenie tvorivých 
pomôcok. 

TSC20_7E_047 S láskou pre radosť 

Renovácia 
detského ihriska so 
senzomotorickým 

chodníkom a 
bylinkovou 
záhradou 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
renovácia a dobudovanie 

ihriska jaslí vďaka výsadbe 
stromov, bylinkovej záhrady 

a zriadením 
senzomotorického 

chodníka. 

TSC20_7E_048 
Ťahanovská záhrada, 

o. z. 
Ťahanovská 

komunitná záhrada 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
skvalitnenie a skrášlenie 

priestorov komunitnej 
záhrady. 
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TSC20_7E_049 
Občianske združenie 
FOLKLÓRNY SÚBOR 

BOROSTYÁN 

Tancuje a spieva 
celá rodina- škola 

tanca s FS 
Borostyán 

600,00 € 

Cieľom projektu bola 
podpora folklóru v Gemeri, 

prostredníctvom tanca, 
spevu. 

TSC20_7E_050 
Základná škola 
akademika Jura 

Hronca 

Chráňme deti pred 
slnkom 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie prístrešku pre 
deti a širokú verejnosť, ktorí 

využívajú ihrisko v areáli 
školy. 

TSC20_7E_051 
Diecézna charita 

Rožňava 
Komunitná charitná 

záhrada 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie komunitnej 

charitnej záhrady,  o ktorú 
sa budú starať ľudia bez 

domova. 

TSC20_7E_052 
Občianske združenie 

Škola s úsmevom 
Autizmus a terapia 

labkami 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie canisterapie, 

ktorá je najvhodnejšia 
metóda terapie u detí 

s autizmom. 

TSC20_7E_053 
Základná škola s 
materskou školou 

Ulica bratrícka 355/19 
Pozor! Červená 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie funkčného 

dopravného ihriska v 
priestore areálu ZŠ. 

TSC20_7E_054 
OZ Margarétka 

Lovinobaňa 
Čarovná Uderiná II 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie stolnotenisového 
stola, výmena kuchynskej 
linky a doplnenie detského 
ihriska, doplnenie výsadby 

a parkových prvkov v 
centre obce. 

TSC20_7E_055 Obec Uhorské 
Skrášľujme si našu 

obec 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vysadenie kvetov do 

prenosných kvetináčov a 
upravenie spoločných 

verejných priestranstiev. 

TSC20_7E_056 
Mesto Poltár-Materská 

škola 

Náučno - 
poznávacie tabule v 

prírode 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
osadenie náučno- 
poznávacích  tabúľ  

v prírode. 

TSC20_7E_057 OZ Domov Nezábudka 
Spolu nám to ide 

lepšie 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
organizovanie stretnutí a  
spoločné trávenie času 
seniorov  a detí zo ZŠ. 

TSC20_7E_058 
Základná škola Janka 

Francisciho 
Rimavského Hnúšťa 

Športom a 
aktívnym pohybom 

k zdraviu 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie športového 

vybavenia. 
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TSC20_7E_059 
Základná škola Ivana 

Branislava Zocha 
Sadnite si u 
Zocháčov 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo  
osadenie pamätných 

lavičiek s osobnosťami 
mesta a upravenie 

spoločného priestoru. 

TSC20_7E_060 
RC Auto Model Team 

Revúca 

Poďme sa hrať 
vonku. Vymeňte 

počítače a mobily 
za vysielačky a 

modely. 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 
zakúpenie tvorivých 

pomôcok do organizácie. 

TSC20_7E_061 artRIS 
Hrajme sa v 

záhrade 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie posedenia v 

komunitnej záhrade,  
výsadba zelene a 

dreveného domčeka 
z paliet. 

TSC20_7E_062 
HNÚŠŤANSKÉ 

LABKY 
Útulok pre psíky v 

Hnúšti 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie útulka. 

TSC20_7E_063 
Materská škola 

Rimava 

Kto chce zdravé 
telo mať, škôlku 

Rimava musí 
navštevovať 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
postavenie moderného 

detského ihriska s 
preliezkami, lanovou 

dráhou. 

TSC20_7E_064 
Súkromná spojená 
škola, Pionierska 

850/13, Detva 

Pohybovo-
relaxačné kútiky 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie niekoľkých 
pohybovo-relaxačných 

kútikov. 

TSC20_7E_065 
Atletický Klub Krupina, 

o.z. 
Rozbehajme 

Krupinu, 2.ročník 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie športových 

dní na ktorých sa deti a 
mládež zúčastnia 

atletických disciplín. 

TSC20_7E_066 mesto Krupina 
Obnova mostíka na 

Sixovej stráni 
300,00 € 

Cieľom projektu bola 
obnovenie a úprava mosta. 

TSC20_7E_067 Mesto Brezno 
Dajme ľuďom druhú 

šancu 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie tvorivej 

dielne, kde sa realizujú 
poradensko - vzdelávacie 

aktivity pre  klientov. 

TSC20_7E_068 
Dobrovoľný hasičský 

zbor Gašparovo 
Gašperské ohne 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
realizácia kultúrneho 

podujatia. 

TSC20_7E_069 
Občianske združenie 

Jasmína 
Aj ja som tu 1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečenie materiálno-
technické vybavenie do 

Centra. 
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TSC20_7E_070 
Materská škola 

Kvačany 
Ekodvor - zelené 

vzdelávanie 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie miesta pre 

zábavu, šport a vzdelávanie 
na školskom dvore. 

TSC20_7E_071 
Železničný klub Tatran 

o.z. 
Retro Cyklovlak 600,00 € 

Cieľom projektu bola 
propagácia ekologickej 
verejnej dopravy, rozvoj 

dobrovoľníctva, prevádzka 
železničných veteránov. 

TSC20_7E_072 OZ Verejnô 
Hory Doly, kulúrno-
komunitný priestor 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie priestoru, kde 
môžu prebiehať podujatia 
kultúrneho a komunitného 

charakteru. 

TSC20_7E_073 
Občianske združenie 

za rozvoj OA - 
Akadémia 

Ukáž čo v tebe je! 
Zvuková technika 

na rozvoj 
komunikačných 

zručností žiakov. 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrekonštruovanie priestoru 

na podporu aktivít a 
zmysluplného trávenia 
voľného času žiakov. 

TSC20_7E_074 
Mestká knižnica 

Ružomberok 
Knižná záhrada 1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie knižnej 

záhrady a revitalizácia 
verejného priestranstva. 

TSC20_7E_075 
Občianske združenie 

SLNKOTVOR 

Kvetináče pri 
potoku, všetky 
lahodiace oku 

300,00 € 
Cieľom projektu bola 

výsadba zelene v centre 
obce. 

TSC20_7E_076 
Občianske združenie 

Za horizont 

Spoznaj svoj región 
- aktivity zamerané 

na spoznávanie 
kultúrnych, 

historických a 
prírodných 

zaujímavostí nášho 
regiónu 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vzdelávanie žiakov 

prostredníctvom 
netradičných metód o 

historických, kultúrnych  
špecifikách regiónu. 

TSC20_7E_077 
Základná škola  , Ul.  
Lesná 55, Bačkov 

Zlepšenie 
vyučovania 

Slovenského jazyka 
u rómskych žiakov 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie didaktických 
pomôcok na zlepšenie 
slovenského jazyka u 

rómskych žiakov. 

TSC20_7E_078 
Materské centrum 

Sovička 
Sovičkina letná 

čitáreň 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie knižnice pre 

deti. 

TSC20_7E_079 

Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Dolný Kubín 

Farebná Jeseň 
života 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
renovácia, očistenie a 

vymaľovanie  oporného 
múru. 

TSC20_7E_080 
Základná  škola Petra 
Škrabáka Dolný Kubín 

Zelené šachy = 
kráľovská hra v 

záhrade 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie miesta pre 

záhradné športy v školskej 
záhrade. 
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TSC20_7E_081 
Oravská knižnica 

Antona Habovštiaka 
Radosť a poznanie 

bez bariér 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
realizovanie autorských 
besied, čitateľských a 

výtvarných dielní. 

TSC20_7E_082 OZ Chováme doma 
Kurzy zdravého a 

zodpovedného 
stravovania 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie série kurzov 

zdravej výživy a 
zodpovedného stravovania, 

určené pre širokú 
verejnosť. 

TSC20_7E_083 
Základná škola Čierne 

- Ústredie 
Školský krúžok  

Maškrtníček 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie vybavenia 

školskej kuchynky, kde sa 
realizuje školský krúžok 

Maškrtníček. 

TSC20_7E_084 
PRO BONUM 

občianske združenie 

Kráľovstvo včiel - 
spoznávame život 

včiel 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie edukačnej 

včelnice. 

TSC20_7E_085 
Stredná odborná škola 
drevárska a stavebná 

Miesto pre 
vzdelávanie a 

oddych 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie oddychovej 

zóny (altán, skalka, zeleň) v 
átriu školy. 

TSC20_7E_086 
Historický spolok sv. 

Šebastiána 
Prechádzky 
stredovekom 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 
zakúpenie náučného 

materiálu pre deti. 

TSC20_7E_087 
Atletický klub Stará 

Bystrica 
Motivujeme deti k 

športu 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie  športového 

vybavenia pre deti. 

TSC20_7E_088 
Centrum voľného času 

Turzovka 

Túlavý autobus - 
Poznávame krajiny 

EÚ 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie výletov po 

Slovensku pre deti so 
sociálne zvýhodneného 

prostredia. 

TSC20_7E_089 Pomôž iným 
Obnova lavičiek pri 

kaplnke na hore 
Živčák 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
osadenie lavičiek pri 

kaplnke na hore Živčák za 
účasti dobrovoľníkov z 

miestnej komunity. 

TSC20_7E_090 Obec Makov 
Objavujme 
bohatstvo 

Žilinského kraja 
300,00 € 

Prínosom projektu bolo 
zakúpenie rôznych 

vzdelávacích pomôcok. 

TSC20_7E_091 
Horolezecky klub 

Manin 
Prines si nadšenie, 

výstroj dostaneš 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie výstroje pre deti, 
aby sa mohli naučiť niečo 

o horolezectve. 
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TSC20_7E_092 
Materská škola 
Lednické Rovne 

Škôlkari poznávajú 
tradície 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie krojov a oživenie 

ľudových tradícií formou 
spolupráce s folklórnym 

súborom. 

TSC20_7E_093 
Spojená škola 

internátna Mičurova 
364/1 Bytča 

Pohybom 
prekonávame 

bariéry 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie tábora 

a zakúpenie športového 
náčinia. 

TSC20_7E_094 
Základná škola s 

materskou školou, 
Rosina 624 

Skákajko (meníme 
fádny školský dvor 

na bezpečné 
miesto plné 

pohybujúcich sa 
detí) 

600,00 € 

Prínosom projektu bolo 
vybudovanie moderného, 
funkčného a bezpečného 

prostredia pre deti. 

TSC20_7E_095 
Centrum sociálnych 
služieb Letokruhy 

Komunitná záhrada 300,00 € 
Prínosom projektu bolo 
vybudovanie komunitnej 

záhrady a výsadba zelene. 

TSC20_7E_096 Žilinské Labky 
Pomoc pouličným 
mačičkám v Žiline 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bol odchyt, 
kastrácia a ošetrenie 

pouličných mačiek a ich 
adopcia. 

TSC20_7E_097 
Združenie priateľov 
Hričovského hradu 

Drevené schodisko  
na hrade 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
rozobratie lešenárskeho 
schodiska a postavenie 

nového dreveného 
schodiska. 

TSC20_7E_098 KAMIENOK n.o. 
Komunitná záhrada 

Kamienok 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie komunitnej 
záhrady v súčasnosti 

nevyužívanom priestore. 

TSC20_7E_099 Naše včely o.z. 
Včelín za horou - 
Poďme spoločne 

ochrániť včely 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
revitalizácia pôdy, vďaka 
čomu sa zveľadilo okolie 

včelína. 

TSC20_7E_100 
Združenie DŽIVIPEN - 

ŽIVOT 

Komunitná 
ekofarmička- 

miesto pracovnej 
terapie a oddychu 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie ekofarmy, 

ktorá bude slúžiť na 
pracovnú terapiu. 

TSC20_7E_101 
Základná škola s 
materskou školou 

Banská Belá 

Lezie slimák po 
rebríku 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečiť detské ihrisko, 
urobiť ho viac bezpečným 

miestom pre deti. 

TSC20_7E_102 
Mestský volejbalový 

klub Lokomotíva 
Zvolen 

Športový tábor pre 
deti zo Zvolena 

300,00 € 

Prínosom projektu bolo 
zorganizovanie 

basketbalového tábora pre 
deti. 
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TSC20_7E_103 

Domov dôchodcov a 
domov sociálnych 
služieb Zvolen - 
stredisko DSS 

SYMBIA 

Cez hru sa to 
naučím 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie priestoru pre deti 
s autizmom na zmysluplné 

trávenie svojho času. 

TSC20_7E_104 Prístav nádeje, o.z. 
Športuje celá 

rodina 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie športových 

sústredení pre deti. 

TSC20_7E_105 Slovenský šport 
Škola zdravia - 
vieš, čo ješ? 

300,00 € 

Cieľom projektu bola 
realizácia interaktívnych 

prednášok  s odborníkmi, 
workshopov o zdravom 

životnom štýle. 

TSC20_7E_106 
Materská škola 

Jazernica 
Pekný školský dvor 
a veľa detí v ňom 

600,00 € 
Cieľom projektu bola 

modernizácia školského 
dvora, výsadba zelene. 

TSC20_7E_107 
Základná škola s 

materskou školou Malý 
Čepčín 

Športujeme všetci 
spolu 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zorganizovanie veľkého 
športového dňa. 

TSC20_7E_108 Obec Malý Čepčín 
Zveľadenie 

detského ihriska 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zveľadenie detského 

ihriska. 

TSC20_7E_109 
Občianske združenie 
Senior pri  Domove 

MÁRIE 

Terapeutický 
chodník pre 

spomienkové 
prechádzky 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie 

terapeutického chodníka, 
ktorý prispeje k zlepšeniu 

fyzickej zdatnosti, 
psychickej pohode. 

TSC20_7E_110 
Základná škola 
Angyalova ulica 

401/26 

Pohyb základ 
života 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
upravenie podkladovej 

plochy pod ihriskom, ktoré 
už nespĺňa bezpečnosť. 

TSC20_7E_111 
DSS Hrabiny Nová 

Baňa 
Aj my sa chceme 

hrať s loptou 
600,00 € 

Cieľom projektu bola 
obnova viacúčelového 

ihriska a vytvorenie 
priestoru pre zdravotne 

znevýhodnených. 

TSC20_7E_113 

Kynologická 
záchranná brigáda 

Banská Bystrica 
(súčasť Kynologického 

záchranného zboru 
SR) 

Prvá pomoc ako 
súčasť našej 

dobrovoľnej práce 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
preškolenie 33 hodinovým 
kurzom prvej pomoci  pre 

dobrovoľníkom. 

TSC20_7E_114 
Materská škola Dr. 

Janského č. 8 

Spoločné 
vzdelávanie pre 

všetky deti 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybavenie triedy špeciálnej 

pedagogičky učebnými 
pomôckami, detskou a 
odbornou literatúrou, 

počítačovou technikou. 

TSC20_7E_115 
Klub hokejbalu a 
florbalu Púchov 

Podpora florbalovej 
mládeže 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

materiálne zabezpečenie a 
kúpa nových mantinelov. 
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TSC20_7E_116 
Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Ul. 

1. mája 1264 
Separácia odpadu 1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie zbernej sieti 
separovaného odpadu 

v škole. 

TSC20_7E_117 MŔTVA KOSŤ 
Festival Končiny 

2020 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie festivalu, 

kde dostali priestor 
nezávislé slovenské aj 

zahraničné kapely. 

TSC20_7E_118 
Stredná odborná škola 

Pruské 
Šport nás spája 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie outdoorového 

centra. 

TSC20_7E_119 
Mesto Dubnica nad 

Váhom 
Zlatý dážď zlatými 

rukami sadený 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
výsadba a doplnenie 
sprievodnej vegetácie 

okrasných drevín na jednej 
z frekventovaných ulíc 

mesta. 

TSC20_7E_120 
SRRZ RZ  pri 

Materskej škole 
Medňanská 512 

Roztancujme 
škôlku 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

materiálne zabezpečenie 
krúžkov v škole pre deti. 

TSC20_7E_121 
Robíme to pre deti 

O.Z. 
Tour de pedál 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
uskutočnenie série 

cyklistických pretekov pre 
deti so sprievodným 

programom. 

TSC20_7E_122 
Základná škola v 

Trenčíne 
Počítačová učebňa 

pre žiakov 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
technické vybavenie pre 

triedu informatiky a 
zriadenie počítačovej 

učebne. 

TSC20_7E_123 
Občianske združenie 

Handrbolka 

Lesné deti z 
Handrbolky, starajú 

sa o rastlinky - 
Pridajte sa k nám! 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zorganizovanie podujatia 
na podporu prírodu. 

TSC20_7E_124 
Súkromná materská 
škola Wonderland 

EKO cesta v 
mestskom parku 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vytvorenie eko cesty v 
mestskom parku. 

TSC20_7E_125 
MEA INTEREST, 
neinvestičný fond 

LIBERTA -  tanečný 
súbor so 

zameraním na  
klasický tanec 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie tanečného 

priestoru pre detí, kde sa 
učia balet. 

TSC20_7E_126 
Základná škola 

Školská 1123/29 
S dopraváčikom na 
dopravnom ihrisku 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

postavenie dopravného 
ihriska. 

TSC20_7E_127 Element Senica 
Senica v objatí 

kultúry 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie kultúrnych 
vystúpení amatérskych i 
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profesionálnych domácich 
súborov. 

TSC20_7E_128 
Miestne osvetové 

stredisko 
Na ľudovú nôtu - 

krása kroja 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečenie revitalizácie 
tradičných krojov, ktoré sú 

vo veľmi zlom stave. 

TSC20_7E_129 Senica 2.0 S davom do DAVu 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie priestoru, kde sa 

uskutočňujú rôzne 
workshopy, prezentácie a 

iné aktivity. 

TSC20_7E_130 
Komunitné centrum 

Khamoro 

Implementácia 
interaktívnej tabule 

pre edukáciu 
klientov 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie interaktívnej 

tabule vďaka ktorej by sa 
klienti centra mohli 
vzdelávať v oblasti 

výpočtovej a digitálnej 
technológie. 

TSC20_7E_131 
Myjavská hasičská 

história 

Záchrana 
historického 

hasičského vozidla 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
podporiť zachovanie 
historickej hodnoty 
hasičskej techniky. 

TSC20_7E_132 
FK BRADLAN Brezová 

pod Bradlom 
Bradlo Cup 2020 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie futbalového 

turnaja. 

TSC20_7E_133 
Obecný klub 
Častkovce 

Futbal pre všetkých 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 
zakúpenie športových 

pomôcok do klubu. 

TSC20_7E_134 
Stredná priemyselná 

škola Bzinská 11 
Športuj pre svoje 

zdravie 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie športového 

náradia, náčinia pre žiakov 
a širokú verejnosť. 

TSC20_7E_135 Medze Hmyz pre krajinu 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie workshopu 

škole o význame hmyzu 
v prírode. 

TSC20_7E_136 
Základná škola 
Rajecká Lesná 

Učíme sa v 
záhrade 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie miesta na učenie 

sa v záhrade pre žiakov, 
aby mali viac podnetných 

zážitkov. 

TSC20_7E_137 
Občianske združenie 

APLAUZ 
Kordovánky - 
Tanec v srdci 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 
zakúpenie športových 

pomôcok pre deti. 

TSC20_7E_138 
Mesto Rajec - 
Materská škola 

Mudrochova 

Hrou objavujeme 
prírodné ihrisko  

Kopček 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zhotovenie prírodného 

ihriska "Kopček" s 
balančnými prvkami. 
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TSC20_7E_139 
Centrum pre deti a 

rodiny Prievidza 
Detská radosť v 

sedle koňa 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
hipoterapia, jazda na koni 
má terapeutické účinky. 

TSC20_7E_140 ProLiberi 
Dieťa zrkadlo 

rodičov 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie materiálovo-

technického vybavenia pre 
zvýšenie kvality 

vzdelávacích aktivít. 

TSC20_7E_141 Prievidzská labka 
Ozdravenie 

populácie mačiek v 
Prievidzi a okolí 

600,00 € 
Cieľom projektu bola 
kastrácia pouličných 

mačiek. 

TSC20_7E_142 
DOMICIL Združené 

Sociálne Služby 
Voda naša 

každodenná 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie kreatívnych 

stretnutí o ochrane a 
význame vody pre deti. 

TSC20_7E_143 
Centrum Naša 
chalúpka o.z. 

Inklúzívne tvorivé 
dielne v Našej 

chalúpke 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie tvorivej dielne. 

TSC20_7E_144 OZ GaBa 

Postavím ti 
domček. Denný 
tábor pre deti v 
Baťovianskej 
záhrade, kde 

tvoríme príbytky pre 
zvieratká 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo  

zorganizovanie denného 
tábora pre deti. 

TSC20_7E_145 
Materské centrum 

LIPKA 
Podaj mi ruku – 
hráme sa vonku! 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie priestoru pre 
deti, kde sa môžu hrať, 

zlepšovať si 
prostredníctvom 

zabezpečených pomôcok 
hrubú motoriku. 

TSC20_7E_146 
Základná škola 

Školská 9 Tlmače 

Pohybom k 
zdravším a 

šťastnejším deťom 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie pohybového 

štúdia pre deti. 

TSC20_7E_147 
Calisthenics club 

Tlmače 
Street workoutové 
ihrisko pre Tlmače 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vytvorenie street 
workoutového ihriska. 

TSC20_7E_148 MsO SRZ Piešťany 

Organizovanie 
rybárskych 

pretekov pre deti  
4-14 rokov 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie rybárskych 
pretekov pre deti vo veku 4-

14 rokov. 

TSC20_7E_149 
Občianske Združenie 

Myška 

Super 
Medzinárodný deň 

Detí 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie 

celoročného 
medzinárodného dňa detí. 

TSC20_7E_150 
Slovenský skauting, 
Západoslovenská 
skautská oblasť 

ZapaDni 2020 - 
Západoslovenské 

skautské dni 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie 

víkendového stretnutia pre 
cca 200 skautov a skautiek 
zo západného Slovenska. 
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TSC20_7E_151 

Združenie rodičov pri 
Základnej škole s 
materskou školou 

Sándora Petőfiho s 
vyučovacím jazykom 

maďarským 
Sládkovičovo 

Telo potrebuje 
kyslík - pod 

stromami nám to 
myslí 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zasadenie stromov, kríkov, 
rastlín a vytvorenie miesta 

na relaxáciu. 

TSC20_7E_152 
FootGolfový Klub 

Senec 
Footgolf - šport pre 

celé rodiny 
300,00 € 

Cieľom projektu bola 
podpora footgolfového 

turnaja pre deti. 

TSC20_7E_153 
Spojená škola, 

Trnavská 2, Senec 
Pomôžte nám byť 

krajší 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie spoločného 

športového podujatia so 
žiakmi ZŠ. 

TSC20_7E_154 Obec Neverice 
Detské ihrisko pre 

Neverice 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zveľadenie ihriska, ktoré sa 

nachádza v obci pri 
Obecnom úrade. 

TSC20_7E_155 
Materská škola Lienka 

Lenka Ladice 

Čisté a zelené  
prostredie okolo 

nás. 
600,00 € 

Cieľom projektu bola 
výsadba zelene, kvetov do 

areálu materskej školy. 

TSC20_7E_156 
Materská škola 

Nemčiňany 

Vybudovanie 
úžitkovej záhrady 

pre materskú školu 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie vlastných 
vyvýšených záhonov a 

výsadbou ovocných 
stromov a kríkov  v 

školskom areáli. 

TSC20_7E_157 
Klub železničných 
modelárov Vrútky 

Železničné stredy 300,00 € 
Cieľom projektu bola 
organizácia stretnutí 

v klube. 

TSC20_7E_158 
ÚSMEV - klub rodičov 

výnimočných detí 

Moje nôžky sú 
rodičia, ale lyžovať 

už viem ! Chceš 
nám pomôcť ? 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zakúpenie potrebného 
športového vybavenia. 

TSC20_7E_159 
Občianske združenie 

EDUJOY 
Aj naša zem 

potrebuje naše ruky 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
obnova a úprava okolia 

školy a priľahlého areálu. 

TSC20_7E_160 OZ "ŠARKANÍK " 

Relaxačno – 
rehabilitačný pobyt 
pre inak obdarené 

deti 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie relaxačno-

pohybového pobytu pre 
hendikepované deti, kde 

budú cvičiť. 

TSC20_7E_161 
Základná škola 

Saratovská ul. č.43 

Knihy sú najtichším 
a najstálejším 
priateľom. Sú 

najprístupnejším a 
najmúdrejším 
poradcom a 

najtrpezlivejším 
učiteľom. 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie knižnice ako 
informačného a kultúrneho 

centra školy 
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TSC20_7E_162 
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 

Levice 

Pre bezpečnejšie 
mesto Levice 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vzdelávanie občanov s 
AED prístrojom. 

TSC20_7E_163 
Základná škola Bélu 

Bartóka s vyučovacím 
jazykom maďarským 

Ostrov zábavy a 
oddychu - 

vybudovanie fit 
parku, street 

workoutového 
ihriska a 

oddychovej zóny 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie a 

zrekonštruovanie hojdačiek, 
street workoutových a 

fitness prvkov. 

TSC20_7E_164 
Základná škola s 

vyučovacím jazykom 
maďarským Tôň 

Pokračovanie 
projektu: Rozvoj a 
zlepšenie okolia 
školy - Funkčné 

miesto pre aktívny 
oddych a učenie 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie funkčného 

miesta pre aktívny oddych 
a učenie sa v škole. 

TSC20_7E_165 
Združenie priateľov 
škôl - Iskolabarátok 

társulása 
Školský časopis 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie pomôcok 

a vybavenia do školy. 

TSC20_7E_166 Športový klub Vlkas 

Vytvorenie 
podmienok pre 

rozvoj športových 
zručností detí a 

mládeže 

300,00 € 

Cieľom projektu bola 
modernizácia športového 
vybavenia občianskeho 

združenia. 

TSC20_7E_167 
Občianske združenie – 
RZ pri ZŠ Levická 903, 

Vráble 

Jablonka - 
budovanie vzťahu 
detí a mládeže k 
folklóru Požitavia 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie materiálnych a 

tvorivých pomôcok do 
združenia pre deti. 

TSC20_7E_168 Obecný úrad Jesenské 
Poďme naučiť deti 

znova sa hrať! 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie pomôcok 
a hračiek pre deti. 

TSC20_7E_169 Pohybovňa Rozhýb ma 600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zakúpenie športového 
náčinia pre deti. 

TSC20_7E_170 Obec Gajary 
Za krajšie Gajary – 

skrášlime ďalšie 
miesto v obci 

300,00 € 
Cieľom projektu bola 

výsadba zelene, stromov 
a skrášlenie priestranstva. 

TSC20_7E_171 
Futbalový  klub 

Telovýchovnej jednoty 
Kúty (FK TJ) 

Buďme zdraví s 
futbalom! 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie turnaja a 

sprievodných akcií, kde sa 
uskutočnili rôzne 

workshopy, prednášky. 

TSC20_7E_172 Obec Vinosady 
Mami , oci, šliapni 

do toho! 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
dobudovanie dreveného 

altánku a osadenie lavičiek. 
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TSC20_7E_173 Mesto Pezinok 

Rodinné detské 
ihrisko pre veľkáčov 

a malkáčov  v 
Pezinku 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
výstavba rodinného 
detského ihriska pre 

veľkáčov a malkáčov. 

TSC20_7E_174 
PŠC Pezinok Junior, 
občianske združenie 

Dajme mladým 
futbalistom nové 

dresy 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie dresov a 

športových pomôcok pre 
deti. 

TSC20_7E_175 

Spojená katolícka 
škola, Základná škola 

sv. Svorada a 
Benedikta 

Separovaný zber 
na škole 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vybudovanie separovaného 
zberu v škole. 

TSC20_7E_176 Včielkovo 
Medové raňajky v 

novom šate 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie edukatívnych 
pomôcok a usporiadanie 

rôznych workshopov. 

TSC20_7E_177 
Zariadenie sociálnych 

služieb "Borinka" 
Atraktívnejší zelený 

priestor 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
výsadba zelene. 

TSC20_7E_178 
Basketbalový klub 

mládeže a dospelých 
Šurany 

Basketbalové 
ihrisko Šurany 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bola 
rekonštrukcia starého 

basketbalového ihriska. 

TSC20_7E_179 
Občianske združenie 

Hrádocká Venuša 
Šuriansky športovo-

zábavný deň detí 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie športového 

podujatia, ktoré bude 
venované všetkým deťom. 

TSC20_7E_180 
Stredná odborná škola 
gastronómie a služieb 

Zlaté časy našich 
starých mám 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie materiálneho 
vybavenie na prípravu 

tradičných regionálnych 
jedál. 

TSC20_7E_181 
Centrum pre deti a 

rodiny Kolárovo 

Podpora zdravého 
vývinu detí – hra a 
pohyb ako cesta ku 

zdraviu 

300,00 € 

Cieľom projektu bola 
výstavba detského ihriska a 
vybudovanie bezpečného 

priestoru. 

TSC20_7E_182 
Centrum voľného času 

- Szabadidőközpont 
Kolárovo 

Detské ihrisko v 
Centre voľného 
času v Kolárove 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 
vybudovanie nového 

detského ihriska. 

TSC20_7E_183 
Materská škola Nový 
diel,50, Hurbanovo 

Poďte  deti medzi 
nás 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 
vybudovanie nového 

detského ihriska. 

TSC20_7E_184 ZŠ J.A.Komenského 

Spievaj, že si 
spievaj, 

Komenského škola 
- lalala 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie ďalšieho 
ročníka charitatívneho 

koncertu. 

TSC20_7E_185 Zoulus 
Zvonica  1876 - 

naša história 
300,00 € 

Cieľom projektu bola 
výmena vstupných dverí, 
oprava  interiéru, nátery 
drevenej konštrukcie, 

osadenie dlažby v interiéry, 
úprava okolia zvonice. 
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TSC20_7E_186 helloGúta 
Skate Park 
Kolárovo 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

vybudovanie skate parku. 

TSC20_7E_187 
Základná škola 

Jerguša Ferka Košúty 
Vtáčia záhrada 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie vtáčej záhrady 

na školskom dvore. 

TSC20_7E_188 
ZŠ s MŠ Sándora 

Petőfiho s vjm 
Triedenie odpadu 1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálne zabezpečenie 

nádob na separovaný zber 
do všetkých tried. 

TSC20_7E_189 DO FÉNIX Bratislava 
Veľké Úľany sa 

stále hrajú 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie požičovne hier v 

miestnej knižnici, vďaka 
čomu sa spestrí. 

TSC20_7E_190 OZ Lifestarter 
Cukrovar Point - 

priestor pre oddych 
a kultúru 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
budovanie miesta pre 

oddych, kultúru a rôzne 
formy trávenia času. 

TSC20_7E_191 Biela Hora,  n.o. 

Tradičné trstínske 
výstavy Jar - Jeseň 

- Advent a nové 
autorské výstavy 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálne zabezpečenie 

tradičných trstínskych 
výstav. 

TSC20_7E_192 
Základná škola s 
materskou školou 
Pavla Ušáka Olivu 

Zdravšie v 
Kátlovciach 

600,00 € 
Cieľom projektu bola 

výsadba zelene v areáli 
školy a osadením lavičiek. 

TSC20_7E_193 OZ Čas pre rodinu 
Prvý krok ku 

zdraviu 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie 

edukatívnych prednášok 
pre rodičov. 

TSC20_7E_194 
Dolnopovažské 

združenie PRAMENE 

Neberte nám 
princeznú - cyklus 

výchovných 
koncertov pre 

základné a stredné 
školy so živým 

orchestrom, 
detským zborom a 

spevákmi 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie cyklu 

výchovných koncertov pre 
zš a sš so živým 

orchestrom, aby sa zvýšilo 
povedomie hudobnej tvorby 
slovenských autorov z 80. 
rokov Deža Ursínyho  a 

Jána Štrassera. 

TSC20_7E_195 ESTHER 
Bezpečné miesto 

pre oddych a 
zábavu 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
skrášlenie a oprava 
priestorov v nádvorí 

Komunitného domova 
Esther. 

TSC20_7E_196 
Základná škola Sídl. 

SNP 

Nové detské ihrisko 
= radosť a zdravý 
pohyb detí v našej 

škole! 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie nového 

detského ihriska, aby sa 
mali kde deti. 
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TSC20_7E_197 
Materská škola 

Hollého 40 
Lezecká stena 1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie lezeckej steny 

pre deti. 

TSC20_7E_198 
Tanečný klub 

JUMPING 

Materiálno – 
technické 

vybavenie TK 
Jumping 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zakúpenie  materiálno-
technického vybavenia. 

TSC20_7E_199 
ZŠ s MŠ Zemianske 

Sady 
Altánok - trieda 

radosti 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie altánku v 
školskom areáli, aby sa 
žiaci učili aj v exteriéri. 

TSC20_7E_200 
Rodičovské združenie 

pri materskej škole 
Revitalizácia 

školského dvora 
300,00 € 

Cieľom projektu bola 
revitalizácia školského 

dvora pre rozvoj 
psychomotorických 
kompetencií detí. 

TSC20_7E_201 
Canis Center Eddy 

Slovakia 
Letný výcvikový 
tábor pre mládež 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie letného 
výcvikového tábora pre 

mládež. 

TSC20_7E_202 
Centrum voľného času 

Pyramída 

Mimoškolské 
záujmové činnosti v 

CVČ Pyramída 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bola 
materiálna podpora 

záujmových útvarov, ktoré 
prebiehajú v CVČ 

Pyramída. 

TSC20_7E_203 
Základná škola s 

materskou školou s 
VJM Trstice 

Vyučovanie 
výchovných 
predmetov v 

školskom parku a 
koncoročná 

výtvarná súťaž o 
najkrajší a 

najmohutnejší 
strom 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zakúpenie edukačných 
pomôcok pre deti. 

TSC20_7E_204 NZ INAK (OZ) Cooltúra inak 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálne zabezpečenie 

procesu vzdelávania a 
zlepšovania zručnosti detí. 

TSC20_7E_205 
Základná škola s 
materskou školou 

Trstice 647 
Školská kuchynka 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie školskej 

kuchyne, a naučiť žiakov 
jednoduchým úkonom 
v kuchyni; krájať, variť, 

umývať riad. 

TSC20_7E_206 

Základná organizácia 
Združenie maďarských 
rodičov na Slovensku 

– ZŠ s MŠ s vjm 
Trstice č. 647 - 

Alapiskola és Óvoda 
Nádszeg 647 

Zábava na ľade - 
naučme deti 
korčuľovať 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie ľadovej 
plochy, aby sa naučili 
nielen deti korčuľovať. 
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TSC20_7E_207 
Štúdio tanca a telesnej 

výchovy Gabčíkovo 
Tanec ako zdroj sily 

a energie 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečiť materiálno-

technické vybavenie štúdia 
tanca. 

TSC20_7E_208 
Hipoterapeutické 
centrum Hipony 

S koníkmi hravo a 
kreatívne 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálne zabezpečenie 

organizácie, aby sa deťom 
umožnilo tráviť čas na 

farme, kde by si osvojili 
základné zručnosti, spojené 

s jazdením. 

TSC20_7E_209 
OBČIANSKE 

ZDRUŽENIE FutuReg 
Workshopy: 
Rozvíjaj sa! 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zorganizovanie workshopov 
a prednášok. 

TSC20_7E_210 
Základná škola Mateja 

Bela  Šamorín 
O čom sa bábky 

rozprávajú? 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálne zabezpečenie 
organizácie, aby mohla 
organizovať stretnutia 

a podujatia. 

TSC20_7E_211 OZ Krúžky v škole 
Vzdelávanie pre 
lepšiu budúcnosť 

600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálno-technické 

vybavenie workshopov na 
podporu vzdelávacích 

aktivít. 

TSC20_7E_212 IPčko 
Dobrá linka – linka 
dôvery bez bariér 

300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

materiálne a technické 
zabezpečenie organizácie. 

TSC20_7E_213 
Základná škola 

Nobelovo námestie 

Oáza pokoja a 
radosti pre deti 

našej školy 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie 

multisenzorickej, relaxačnej 
miestnosti 

TSC20_7E_214 
Neinvestičný fond 

Obchodnej akadémie 

Umenie  správnej 
komunikácie  pre 

šťastný život 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zakúpenie materiálno-

technického vybavenia pre 
organizáciu. 

TSC20_7E_215 OZ Zelená deťom 
Bezpečné ihrisko v 

MŠ Legerského 
600,00 € 

Cieľom projektu bola 
rekonštrukcia už 

existujúceho detského 
ihriska v rámci areálu MŠ. 

TSC20_7E_216 KŠHM Bratislava 

Podpora 
krasorčuliarskeho 

klubu ŠKP 
Bratislava, 
organizácia 

Majstrovstiev 
Slovenska detí, 

mládeže a juniorov 
2019/2020 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečiť materiálno- 

technickú podporu 
organizácie. 
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TSC20_7E_217 
Združenie rodičov a 
priateľov Základnej 

školy Pri kríži 
Voda je život 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
realizovanie prednášok 
odborníkov spojených s 

návštevami 
hydrometeorologického 

ústavu. 

TSC20_7E_218 
ZRR Nejedlého 
(Združenie Rady 

rodičov Nejedlého) 

Pozrieme sa na 
svet zblízka 

300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
materiálno-technické 
zabezpečenie hodín 

biológie pre žiakov druhého 
stupňa. 

TSC20_7E_219 
Hematit,občianske 

združenie 

Darovanie krvi 
zachraňuje životy, 

pomáhame chorým 
a podporujeme 
svoje zdravie 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zabezpečiť materiálno- 

technickú podporu 
združenia. 

TSC20_7E_220 OZ Brána do Narnie 

Revitalizácia 
komunitného  

ihriska - miesta pre  
pohyb a hru pre 

deti a okolitú 
komunitu 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 
rozšírenie hracích a 

pohybových plôch ihriska. 

TSC20_7E_221 
Nadácia 

Národohospodár 

Nie je odpad ako 
odpad - podpora 

separácie odpadu 
na NHF EU v 

Bratislave 

300,00 € 

Cieľom projektu bola 
podpora možnosti 

separovania odpadu na 
NHF EU v Bratislave. 

TSC20_7E_222 

OZ Vodníček 
Rodičovské združenie 

pri materskej škole 
Tupolevova 20 

Bosonoho-balančný 
chodník 

1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie bosonoho-
balančného chodníka na 

škôlkarskom ihrisku. 

TSC20_7E_223 
Bratislavská 
kynologická 

záchranárska brigáda 

Záchranársky 
viacboj junior 

600,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zorganizovanie 
záchranárskeho viacboja. 

TSC20_7E_224 Dianovum o.z. 
Zbavíme sa 

fyzických zlozvykov 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie praktických 

prednášok. 

TSC20_7E_225 
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 

Bratislava-mesto 

Druhá šanca pre 
srdce 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zorganizovanie besied a 
ukážok prvej pomoci. 

TSC20_7E_226 R.O.K. o.z ROK v záhrade 600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie priestoru, kde 

sa deti vzdelávajú už od 
predškolského veku a ktorý 

slúži ako rekreačno-
oddychová zóna. 
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TSC20_7E_227 
Materská škola 

Kríková 20 
Malí výskumníci 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie priestoru na 

realizáciu rôznych pokusov, 
skúmania, bádania. 

TSC20_7E_228 
Materská škôlka 

Kalinkovo 
Revitalizácia 

školského ihriska 
1 300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zrenovovanie ihriska na 

školskom dvore. 

TSC20_7E_229 OZ Themida 
Zelená záhrada pre 

naše deti 
600,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovanie zelenej 

záhrady pre deti. 

TSC20_7E_230 
Občianske združenie 

Javoráčik 

KOLOpohár - 
ekopoháre pre 

Chorvátsky Grob 
300,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zorganizovanie viacerých 

aktivít, kde sa vymenili 
jednorazové plastové 
poháre za poháre na 
opakované použitie. 

TSC20_7E_231 Lesky´s runners 

Rozvoj športového 
ducha a 

zatraktívnenie 
atletiky v očiach 

detí 

1 300,00 € 
Cieľom projektu bolo 

zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia. 

 Nadácia Pontis Správa fondu 17000,00 €  
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