
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Tesco v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vznikol v roku 2020. Fond sa zameriava na verejnoprospešné aktivity medzi ktoré 

patrí podpora vzdelávania, zdravia, podpora športových aktivít, záchrany kultúrnych pamiatok a podpory žien v núdzi a 

znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach či materiálneho vybavenia menších lokálnych organizácií či 

škôl. 

V roku 2021 sa uskutočnili 2 edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ - 8.edícia, kde sa prerozdelilo 184 800 

€ a 9.edícia, kde sa prerozdelilo 169 400 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali z daru spoločnosti 

Tesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z daru prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 92% 

objemu použitých finančných prostriedkov. 8% z celkovej prerozdelenej sumy nadačného fondu bolo použitých na 

správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov). V roku 2021 bolo použitých na komunikáciu a 

propagáciu grantových programov 0 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PREHĽAD PRÍJMOV

Dar materskej firmy
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PREHĽAD VÝDAVKOV

Prerozdelené granty

Správa fondu
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PREHĽAD AKTIVÍT FONDU ZA ROK 2021 

Program 
Schválená 

suma 
Suma zaplatená 

v roku 2021 
Počet žiadostí 

Počet  
schválených 

projektov 

Z toho už 
ukončených 

projektov 

6.edícia „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ 

169 400 € 650 € 0 0 5* 

7.edícia „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ 

169 400 € 390 € 0 0 3* 

8.edícia „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ 

 184 800 € 184 800 € 448 231 231 

9.edícia „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ 

169 400 € 160 870,00 € 477 231 169** 

Správa fondu 25 500 € 25 500 € - - - 

Spolu 718 500 €** 372 340 € 925 462 409 

*v prehľade sú uvedené pri daných programoch len projekty, ktorých realizácia sa presunula na rok 2021, kedy boli 
hradené aj 2. splátky 

*** rozdiel medzi schválenou sumou a sumou zaplatenou v roku 2021 tvoria splátky pre ešte neukončené projekty z 
roku 2020 a taktiež následné splátky, ktoré budú uhradené v roku 2022. 

  

PREHĽAD STAVU PROSTRIEDKOV FONDU 

 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2021 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2021 

Dar 2 380 € 353 900 € 346 710 € 9 570,00 € 

SPOLU 2 380 € 353 900 € 346 710 € 9 570,00 € 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

6.EDÍCIA „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

TSC19_6
E_003 

Spojená škola, 
Bardejov 

Záchrana som 
ja 

1 300,00 € 130 € 
Cieľom projektu bolo, aby už aj malé deti 
dokázali poskytnúť prvú pomoc a privolať 

pomoc. 

TSC19_6
E_045 

Občianske 
združenie 

Eperko 
FitPark Eperko 1 300,00 € 130 € 

Cieľom projektu bolo vybudovať verejný 
športový priestor. 
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7.EDÍCIA „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ 

 

8.EDÍCIA „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ 

  

TSC19_6
E_058 

Základná škola 
s materskou 

školou Lučenec 

Záhrada, ktorá 
učí a spája 

1 300,00 € 130 € 
Cieľom projektu bolo vybudovanie záhrady 

na školskom dvore. 

TSC19_6
E_098 

Hafkáči 
Pomoc 

opusteným 
zvieratám 

1 300,00 € 130 € 
Znížiť počet túlavých psov, odobratie psov 

zo zlých podmienok, následne nájdenie 
vhodných domovov 

TSC19_6
E_101 

PHYSIO 
CANIS, o.z 

Detský 
kynologický 
klub Žilina - 
cvičia deti, 
cvičia psy 

1 300,00 € 130 € 

Cieľom projektu bola systematická práca s 
deťmi, ktoré mali záujem o kynológiu s 

využitím zážitkových prvkov  a pozitívnej 
motivácie. 

Spolu 6 500 € 650 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

TSC20_7
E_047 

S láskou pre 
radosť 

Renovácia 
detského ihriska 

so 
senzomotorický
m chodníkom a 

bylinkovou 
záhradou 

1 300,00 € 130 € 
Cieľom bola renovácia ihriska jaslí výsadbou 

stromov, bylinkovej záhrady a zriadením 
senzomotorického chodníka. 

TSC20_7
E_119 

Mesto Dubnica 
nad Váhom 

Zlatý dážď 
zlatými rukami 

sadený 
1 300,00 € 130 € 

Cieľom projektu bola výsadba sprievodnej 
vegetácie okrasných drevín (zlatého dažďa) 

na jednej z frekventovaných ulíc mesta. 

TSC20_7
E_202 

Centrum 
voľného času 

Pyramída 

Mimoškolské 
záujmové 

činnosti v CVČ 
Pyramída 

1 300,00 € 130 € 
Cieľom projektu bolo materiálne 

zabezpečenie krúžkovej činnosti v CVČ. 

Spolu 3 900 € 390 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

TSC21_8E_0
01 

Základná škola, 
Nám. arm. gen. 
L. Svobodu 16, 

Bardejov 

Autisti vo vode 800 € 800 € 

Zakúpenie pomôcok na plávanie  pre žiakov 
školy, deti s autizmom a s poruchami  

detského autistického spektra na  zlepšenie 
pohybovej  obratnosti. 

TSC21_8E_0
02 

Materská škola 
Hažlín 

Vláčik 
Separáčik 

800 € 800 € 

Hlavným cieľom je naučiť deti správne 
separovať odpad. K lepšej orientácii v zbere 

bude  vytvorená prehľadná informačná 
tabuľa. 

TSC21_8E_0
03 

Arcidiecézna 
charita Košice - 
Hospic Matky 

Terezy 

Spájajme 
chorých s 
rodinou - 

Hospic Matky 
Terezy 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť funkčné 
videomosty, aby sa pacienti hospicu mohli 

spojiť so svojou rodinou, aj v čase 
obmedzenia návštev. 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Tesco v Nadácii Pontis 

TSC21_8E_0
04 

Materská škola, 
Andreja Hlinku 

1762/27, 
Stropkov 

Cesta 
„Motýlikov“ za 

pohybom a 
športom 

800 € 800 € 

Motivovať deti zaujímavými aktivitami a 
modernejšími pomôckami k pohybovým a 

športovým aktivitám. 
 

TSC21_8E_0
05 

Občianske  
združenie 

Mladý 
Svidníčan 

Športový a 
rekreačný areál 

na sídlisku 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je postavenie športového a 
rekreačného areálu – postaviť altánok s 

grilom a sedením.  

TSC21_8E_0
06 

natuCREA 
Letný detský 

tábor 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je zrealizovať 5dňový denný 
letný tábor pre deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín. 

TSC21_8E_0
07 

SOŠ drevárska 
Lúčna 1055 
Vranov nad 

Topľou 

200 ton z lesa 
von 

800 € 800 € 

Vzbudiť u ľudí záujem o pobyt v prírode, 
čistotu životného prostredia a zodpovednosť 
za jeho stav. Očistiť les od odpadkov a tým 
zvýšiť jeho atraktivitu a pozitívne pôsobenie 

na návštevníkov.  

TSC21_8E_0
08 

Obec Rudlov 
Detské ihrisko v 

Rudlove 
800 € 800 € Cieľom projektu je postaviť detské ihrisko. 

TSC21_8E_0
09 

Združenie 
rodičov a 
priateľov 

mentálne a 
zdravotne 

postihnutých 
detí - Motýľ 

Naša krajšia 
škola 

800 € 800 € 

Zrevitalizovať multisenzorickú miestnosť  
Snoezelen v Spojenej škole internátnej v 

Humennom.  Vytvoriť atraktívny a hygienicky 
bezpečný priestor na vzdelávanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením.  

TSC21_8E_0
10 

ADCH -
Charitný dom 
sv. Štefana, 

Snina 

Keramika 
rukami 

obdarovaných 
800 € 800 € 

Cieľom je výroba vlastných výrobkov, lepšie 
zapojenie hendikepovaných klientov do 

komunitného života prostredníctvom 
výroby/predaja a posilnenie sebavedomia.  

TSC21_8E_0
11 

Materská škola 
Palárikova 

1630/29 Snina 

Náučný a 
relaxačný 
altánok 

Kvetinka 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je rozvíjať u detí 
predškolského veku enviromentálne cítenie a 

poznatky z oblasti prírody a prírodného 
prostredia.  

TSC21_8E_0
12 

MŠ 
Budovateľská 
2205/12 Snina 

A my budeme 
tancovať 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je podpora pohybových 

aktivít u detí MŠ.  

TSC21_8E_0
13 

1. Basket klub 
Michalovce 

Naše ihrisko, 
naše miesto 

pre šport 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je oprava areálu základnej 
školy v Michalovciach a tým pripraviť pre deti 
dobré podmienky pre športovanie - basketbal.  

TSC21_8E_0
14 

Centrum pre 
deti a rodiny 

Veľké 
Kapušany 

Pohybom k 
zdraviu a 
radosti 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je podpora pohybových 

aktivít v centre. 

TSC21_8E_0
15 

Základná škola 
s materskou 

školou Porúbka 
č.20 

Poznaj, chráň a 
separuj - komu 
še ňeľeni, tomu 

še žeľeňi 

800 € 800 € 
Zlepšiť environmentálne povedomie žiakov, 
učiteľov a rodičov. Školský dvor premeniť na 

učebňu pod holým nebom. 

TSC21_8E_0
16 

Občianske 
združenie 

Nádej pre ČnT 

A Čierna nad 
Tisou znova 

ožije 
800 € 800 € Vylepšiť, skrášliť okolie mesta. 

TSC21_8E_0
17 

Občianske 
združenie 

Jazdecký Klub 
Larisa Trebišov 

Hurá do sedla 800 € 800 € Cieľom projektu je vybudovať jazdecký klub.  

TSC21_8E_0
18 

Centrum 
voľného času 

Veľké 
Kapušany 

Pieskovisko  
4FUN 

800 € 800 € Cieľom je rozšírenie krytého pieskoviska.  
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TSC21_8E_0
19 

V - Centrum 
celoživotného 
vzdelávania 

o.z. 

Reštart pre 
ženy po Korone 

800 € 800 € 

Cieľom je pokračovať v aktivitách 
motivačného klubu pre ženy, ktoré sú 
dlhodobo mimo pracovného pomeru z 

rôznych dôvodov.  

TSC21_8E_0
20 

Základná škola 
s materskou 
školou sv. 

Cyrila a Metoda 
Stará Ľubovňa 

Chodník  
zručnosti v 

materskej škole  
Plamienok 

800 € 800 € 

Cieľom projektu  je pokračovanie v obnove 
školského ihriska v areáli  školy, ktorý 
využívajú deti materskej školy a žiaci 
školského klubu detí v popoludňajších 

hodinách.  

TSC21_8E_0
21 

Občianske 
združenie pri 

základnej škole 
v Plavnici 

V materskej 
škole v Plavnici 
sa nelení, tak 
sa tam zelení 

800 € 800 € 
Cieľom projektu  je vybudovanie priestoru pre 
učenie a spoznávanie toho, čo ponúka svet 

prírody v areáli materskej školy.  

TSC21_8E_0
22 

Základná škola 
s materskou 

školou Spišské 
Bystré 

Opičia dráha v 
školskom parku 

800 € 800 € 
Zvýšenie kapacity a atraktivity detského 

ihriska v školskom parku.  

TSC21_8E_0
23 

RZPZŠ s 
materskou 

školou 
Tajovského 

ulica 2764/17, 
05801 Poprad 

Vymeň chipsy 
za jablko v 
župane :) 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zlepšenie životného štýlu 
detí a mládeže formou ich aktívneho 

zapojenia sa do krúžku varenia. Deti sa 
naučia základné zručnosti z oblasti varenia.  

TSC21_8E_0
24 

Zaujímam sa 

O pár stupňov 
ľahšia zima pre 

ľudí bez 
domova 

800 € 800 € 

Edukovať ľudí bez domova o "tipoch a 
trikoch" ktoré im pomôžu prežiť zimu.  
Usporiadať zbierku jedla a oblečenia 

v Poprade. 

TSC21_8E_0
25 

Materská škola, 
ul. Hlavná 3 v 
Krompachoch 

Naše deti 
ľúbime, nový 

dvor im 
spravíme. 

Pohyb ten ku 
zdraviu vedie, 

zatvorí chorobe 
dvere. 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je obnova a revitalizácia 

školského dvora.  

TSC21_8E_0
26 

Robinson 
Zriadenie 

multifunkčnej 
miestnosti 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zriadenie a vybavenie 

multifunkčnej miestnosti.  

TSC21_8E_0
27 

OZ Zvedavé 
medvedíčatá 
pri materskej 

škole 

Čarovná 
záhradka 

Zvedavých 
medvedíčat 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie záhrady na 

školskom dvore. 

TSC21_8E_0
28 

PUPPY LOVE - 
Občianske 
Združenie 

Turisticko-
vychádzková  

trasa Krížová - 
obnova 

800 € 800 € 
Cieľom je obnoviť turisticko-vychádzkovú 

trasu Krížova.  

TSC21_8E_0
29 

Mesto Gelnica 

Pripravíme, 
zveľadíme  a  
zahráme sa 

spolu 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je postavenie detského 

ihriska.  

TSC21_8E_0
30 

Združenie 
ULIJANA z 

Kojšova 

My sme malí 
muzikanti 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zrealizovať sériu 

interaktívnych koncertov pre deti z MŠ, ZŠ a 
ŠZŠ z okresu Gelnica. 

TSC21_8E_0
31 

Základná škola, 
Severná 21, 
Moldava nad 

Bodvou 

Skrášľujeme 
školský dvor 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je oprava ďalšej časti 

oplotenia.  
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TSC21_8E_0
32 

PAREZKA N.O. 

Oddychová 
zóna 

špecializované
ho 

rehabilitačného 
centra 

PAREZKA 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je vytvorenie oddychovej 

zóny.  

TSC21_8E_0
33 

Základná škola, 
Seňa 507 

Relaxačno - 
oddychová 

zóna 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie relaxačno-
oddychovú zónu.  

TSC21_8E_0
34 

Za lepšie 
Župčany 

Náš park - 
záhrada pre 

všetkých 
800 € 800 € 

Cieľom projektu úprava areálu parku (lavičky, 
kvetinové záhony, odpadkové koše). 

TSC21_8E_0
35 

MyMamy, o.z. 
Slnko i dážď -  

bez strachu a v 
bezpečí 

800 € 800 € Cieľom projektu je výstavba altánku.  

TSC21_8E_0
36 

Arcidiecézna 
charita Košice - 
Dom pokojnej 
staroby Veľký 

Šariš 

Oáza pokoja a 
harmónie pre 

seniorov - Dom 
pokojnej 

staroby Veľký 
Šariš 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie vyvýšených 
záhonov, výsadba kvetín a pestovanie 

zeleniny seniorov aktivizuje, podporuje rozvoj 
motoriky. 

TSC21_8E_0
37 

Základná škola 
Varhaňovce 20 

Dajte nám 
zelenú! 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie dopravného 

ihriska. 

TSC21_8E_0
38 

Občianské 
združenie 

ZANEBUDKA 
n. o. 

Tvoríme z 
prútia 

800 € 800 € 

Zámerom projektu je rozvíjanie jemnej a 
hrubej motoriky, získať nové poznatky a 

zručnosti v oblasti ľudových tradícií, naučiť ich 
košikárske remeslo a ochrániť kultúrne 

dedičstvo nášho regiónu. 

TSC21_8E_0
39 

OZ Brod 

Z reťaze do 
peliešku- 

liečime týrané 
psie duše. 

800 € 800 € 

Zabezpečenie veterinárnej starostlivosti pre 
zvieratá. Poskytovanie dočasnej starostlivosti 

zvieratám, stráženie zvierat a hľadanie im 
nových domovov.  

TSC21_8E_0
40 

VEDECKÝ 
BRLOH, o. z. 

Košický 
magický  svet 

magnetov 
800 € 800 € 

Popularizácia práce  vedcov v Košiciach. 
Kreslený výstup vedeckého workshopu a jeho 
umiestnenie na verejnosti poukáže na fakt , 
že aj vedecké témy sú  zdrojom estetického 

zážitku a pozitívnych emócií. 

TSC21_8E_0
41 

Základná škola 
Mateja 

Lechkého, 
Ulica Jána 
Pavla II. 1, 

Košice 

Aj čakať sa dá 
príjemnejšie 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je úprava exteriéru pred 
budovou školy, osadenie knižnej búdky. 

TSC21_8E_0
42 

Príbeh včely 

Nahliadnite do 
tajomného 

života včiel a 
staňte sa aj vy 

súčasťou 
Príbehu včely 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je osveta včelárenia, 
možnosti realizovania praktických ukážok 

práce s včelstvom pre deti, študentov, 
záujemcov a dobrovoľníkov. 

TSC21_8E_0
43 

Maják nádeje 
Činnosť, ktorá 

formuje 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je zrealizovanie tvorivých 
dielní pre matky z rodín v hmotnej a sociálnej 

núdzi.  

TSC21_8E_0
44 

Ťahanovská 
záhrada, o. z. 

Ťahanovská 
komunitná 
záhrada 

800 € 800 € 

Vytvoriť zázemie, podmienky a bezplatne 
organizované voľnočasové aktivity pre ľudí a 

školské zariadenia z okolia, priestor pre 
neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie 

času. 
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TSC21_8E_0
45 

OZ Dobré 
srdce - Good 

heart 
Podaj mi ruku 800 € 800 € 

Cieľom projektu je usporiadať tvorivé dielne, 
kde raz týždenne bude 35 detí z krízového 
centra, pomocou rôznych techník (šperky, 
šitie, výroba bio mydiel) rozvíjať umelecké 

zručnosti. 

TSC21_8E_0
46 

Základná škola 
Rejdová, 43 

Rejdová 

Školská 
záhrada, ktorá 

učí 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vyrobiť jednoduché 
drevené zastrešené sedenie pre žiakov.   

TSC21_8E_0
47 

Spojená škola 
internátna, 
Zeleného 
stromu 8, 
Rožňava 

Naše hrajisko 800 € 800 € 
Cieľom projektu je revitalizácia a dotvorenie 
kompaktného priestoru v areáli školského 
dvora a vytvorenie chýbajúceho ihriska. 

TSC21_8E_0
48 

Druživa o.z. 
Od odpadu k 
sadeniciam 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o 
dôležitosti spracovania bio odpadu 

kompostovaním, podporiť  participáciu 
obyvateľov pri ochrane  životného prostredia, 
skvalitniť podmienky na pestovanie zeleniny v 

komunitnej záhrade zakúpením fóliovníka. 

TSC21_8E_0
49 

Materská škola 
Dobroč 173 

Neberme 
deťom detstvo 

800 € 800 € 

Podporiť u detí chuť športovať, hýbať sa a 
predovšetkým byť deťmi. Odpútať ich od 

dnešného pretechnizovaného sveta a tým 
zlepšiť aj ich zdravie a zdravý životný štýl. 
Prispieť aspoň malou mierou v boji proti 

obezite už u najmenších. 

TSC21_8E_0
50 

obec Dolná 
Strehová 

Hájik lásky a 
nového života 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je výsadba a rozšírenie 

verejného priestoru.    

TSC21_8E_0
51 

Vaša charita, 
n.o. 

Charitná 
komunitná 
záhrada 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je rozšíriť charitnú komunitnú 
záhradu pri Centre pomoci Domček o ovocné 

stromy a kríky. 

TSC21_8E_0
52 

Domov 
dôchodcov a 

domov 
sociálnych 

služieb Tornaľa 

Ochrana života 
a zdravia 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je zabezpečiť dostatočné 

množstvo dezinfekčné, hygienické a 
ochranné pomôcky. 

TSC21_8E_0
53 

OZ Domov 
Nezábudka 

Kde sa dobre 
varí, tam sa 
dobre darí! 

800 € 800 € Cieľom projektu je vybavenie kuchynky. 

TSC21_8E_0
54 

Rodičovské 
združenie pri 

Základnej škole 
P.J.Šafárika v 

Tornali 

Oddychová 
zóna a čitáreň  
- V škole ako 

doma 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je spríjemniť školské 

prostredie.  

TSC21_8E_0
55 

Stredná 
odborná škola 

Hlavná 425 
Hnúšťa 

Relaxačná 
bylinková 
záhradka 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je vybudovanie záhrady 

v areáli školy. 

TSC21_8E_0
56 

Občianske 
združenie Klub 

rómskych 
aktivistov na 

SR 

Ženy mnohé 
dokážu 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zaktivizovať rómske ženy v 
strednom veku, ktoré sú nezamestnané, 
invalidné alebo v dôchodkovom veku a 

rovnako ich zmiešať so skupinou mladých 
dievčat, nezamestnaných, bez vzdelania a 

prispieť tak k oživeniu komunity. 

TSC21_8E_0
57 

Základná škola 
Klokočova 742 

Hnúšťa 

Na prostredí 
nám záleží 

800 € 800 € Cieľom projektu je úprava školského areálu. 
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TSC21_8E_0
58 

Mesto Revúca 

Vybudovanie 
komunitnej 
záhrady pre 
zdravší život 
našich detí 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zážitkovým učením, 
manuálnou prácou a edukačnými aktivitami 

rozvíjať u detí pracovné zručnosti a návyky v 
priestoroch školského dvora. 

TSC21_8E_0
59 

Klub biatlonu 
Magnezit 
Revúca 

Rýchle bežky, 
presné strely 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zabezpečiť pretekárom 
kvalitné vosky na zimnú sezónu, ktoré im 

umožnia pretekať na výborne pripravených 
lyžiach na všetkých typoch snehu. 

TSC21_8E_0
60 

Základná 
umelecká škola 

Okružná 11 
Revúca 

ArTánok - oáza 
umenia 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je vybudovanie altánku a 
vytvoriť nový priestor pre nápady a tvorivosť 

detí v príjemnom  prostredí školy. 

TSC21_8E_0
61 

Materská škola  
Ul. Rybárska 

Rimavská 
Sobota 

Darujme deťom 
zeleň 

800 € 800 € 

Cieľom je vysadiť nové stromy (rôzne druhy - 
aj liečivé, netradičné atď.) v areáli MŠ na 

obnovu zelene, podporu biodiverzity, 
zlepšovanie kvality ovzdušia a ako útočisko 

pre hmyz a vtáctvo.  

TSC21_8E_0
62 

Materská škola, 
P. Dobšinského 

1, Rimavská 
Sobota 

Objavovanie v 
prírode 

800 € 800 € Cieľom projektu je vybudovanie altánku.  

TSC21_8E_0
63 

Jazdecký klub 
Carmina 

Cena Carminy - 
15.ročník 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je výchova mladej generácie 
a deti , ktorá sa venuje jazdeckému športu. 

TSC21_8E_0
64 

Domov 
dôchodcov 

Štúrova 838/33 
Detva 

Hodnotnejší 
život 

800 € 800 € 

Cieľom je skvalitnenie života klientov s 
rôznymi poruchami mobility. Zlepšenie 

komfortu života klientov. Prevencia proti 
vzniku preležanín. Modernizácia zariadenia. 

TSC21_8E_0
65 

Centrum 
pedagogicko-

psychologickéh
o poradenstva 

a prevencie 

Dobrý štart 800 € 800 € 

Cieľom projektu je pripraviť deti 
predškolského veku na vstup do školského 

prostredia. Rozvíjať ich grafomotoriku,  
zrakové a sluchové vnímanie a priestorovú 
orientáciu. Rozvoj rodičovských zručností  

potrebných pri vedení dieťaťa pri školských 
povinnostiach. 

TSC21_8E_0
66 

Združenie 
občanov pre 
rozvoj aktivít 
mesta Detva 

„Aktívne mesto“ 

Detva behá, tak 
sa pridaj! - 
bežecké 
preteky 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je podporovať deti, mládež aj 
dospelých v zdravom životnom štýle a vytvoriť 
im možnosť zmerať si svoje sily na bežeckých 

pretekoch.  

TSC21_8E_0
67 

Obec Cerovo 
Záhrada pre 

nás 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybudovanie komunitnej 
záhrady. 

TSC21_8E_0
68 

Atletický Klub 
Krupina, o.z. 

Rozbehajme 
Krupinu, 
3.ročník 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je pritiahnuť deti a celé rodiny 

k pohybu, aktívne stráviť voľný čas. 

TSC21_8E_0
69 

Špeciálna 
základná škola 
Partizánska 26  

Krupina 

Snoezelen,  
miesto pre 
zážitkové 
učenie sa 

800 € 800 € 

Nakúpiť špeciálne  kompenzačné pomôcky 
do terapeutickej miestnosti Snoezelen. 

Zlepšiť podmienky terapeutických aktivít v 
edukácii žiakov formou terapeutickej 

inovatívnej metódy Snoezelen.  

TSC21_8E_0
70 

Detský folklórny 
súbor 

Hviezdička 

Na malé 
nožičky, 

kúpime si 
čižmičky 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zakúpenie nových 
dievčenských a chlapčenských čižiem ku 
kroju a následná prezentácia repertoáru  

širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí. 
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TSC21_8E_0
71 

Spojená škola 
Štúrova 848 

Detva 

Neformálne 
vzdelávanie o 

dedičstve 
Podpoľania 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je prepojiť formálne a 
neformálne vzdelávanie žiakov stredných a 

základných škôl, zlepšiť komunikačné, 
prezentačné a interpersonálne zručnosti 
žiakov, podporiť projektové a zážitkové 

učenie.  

TSC21_8E_0
72 

Rodičovské 
združenie Malí 
umelci Školská 
2643  Hriňová 

Nákup 
výtvarných 
pomôcok 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je materiálno- technické 
zabezpečenie  a nákup výtvarných pomôcok 

pre žiakov výtvarného odboru v Základnej 
umeleckej škole v Hriňovej.  

TSC21_8E_0
73 

Občianske 
Združenie Lolo 

Jílo 

Zabránenie 
šíreniu Covid-
19 ľudmi zo 

sociálne 
znevýhodnenej 
skupiny MRK 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je obstaranie hygienických 

a ochranných pomôcok marginalizovanej 
skupine. 

TSC21_8E_0
74 

Mesto Brezno 
Z receptov 

starých mám 
800 € 800 € Cieľom projektu je dovybavenie kuchynky. 

TSC21_8E_0
75 

Občianske 
združenie 
Jasmína 

Cyklistická 
EKO hliadka 

800 € 800 € 
Cieľom projektu bude zvýšiť environmentálne  

povedomie detí z Centra pre deti a rodiny. 

TSC21_8E_0
76 

Materská škola 
Komenského 
13, Liptovský 

Mikuláš 

Pavučinka 800 € 800 € 

Cieľom projektu je v areáli MŠ vybudovať 
interaktívnu učiacu záhradku, ako  tretieho 

učiteľa , ktorá bude slúžiť na rozvoj 
environmentálneho povedomia detí. 

TSC21_8E_0
77 

SČK územný 
spolok 

Liptovský 
Mikuláš 

Starajme sa o 
seniorov doma 

800 € 800 € 

Zakúpením kvalitnejších pomôcok môžu ľudia 
s telesným, zdravot. obmedzením, a seniori 

žiť plnohodnotnejší život v kruhu svojej 
rodiny, prípadne celej  spoločnosti.  

TSC21_8E_0
78 

Gymnázium 
Michala 

Miloslava 
Hodžu 

Liptovský 
Mikuláš 

Rekonštrukcia 
priestorov veže 

Gymnázia 
Michala 

Miloslava 
Hodžu 

800 € 800 € 

Cieľom je rozvíjať výtvarné a hudobné 
nadanie študentov. Vytvoriť im priestor, kde 
budú môcť tráviť svoj voľný čas a zároveň 

učebňu, ktorá bude tvorivým miestom, 
ideálnym pre sebarealizáciu študentov v 

umeleckej oblasti.  

TSC21_8E_0
79 

Občianske 
združenie 

SLNKOTVOR 

Zážitkové 
exkurzie ku 

včelám 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je osveta v oblasti ochrany a 
podpory včiel v našej obci a regióne Liptov. 
Podpora environmentálneho vzdelávania 

všetkých cieľových skupín.  

TSC21_8E_0
80 

Klub 
nadšencov 
amaterskej 

cyklistiky Polná 
43/26 

Rozšírenie 
oddychového 

areálu pri 
Pamätnom háji 
Kramarisko v 

Likavke 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je rozšíriť zázemie o 
vybavenie didaktických a  športových 

zariadení tak pre deti ako aj dospelých do 
vonkajšieho priestoru tzv. workout.  

TSC21_8E_0
81 

Mestská 
knižnica 

Ružomberok 
Knihuliačik 800 € 800 € 

Cieľom projektu je pripraviť predškolákom  
tematické náučno-rozprávkové kufríky, ktoré 
budú okrem knihy obsahovať aj vzdelávacie 

pomôcky. 

TSC21_8E_0
82 

Materská škola 
Obchodná 

26/63 Sečovce 

Vybudovanie 
dopravného 

ihriska v 
materskej škole 

- Dopraváčik 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie dopravného 

ihriska. 

TSC21_8E_0
83 

Základná škola 
Lesná 55  
Bačkov 

Rozvoj 
environmentáln

ej výchovy 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je rozvoj Environmentálnej 
výchovy. 
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TSC21_8E_0
84 

TVORÍME 
FARBAMI OZ 

Zóna oddychu - 
spájame rodiny 

na vidieku 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie zóny oddychu 
pre susedov v bytovkách a občanov v obci 

Dargov.  

TSC21_8E_0
85 

Stredná 
odborná škola 
podnikania a 

služieb, 
Hattalova 
968/33, 

Námestovo 

Robotika v 
prázdninovom 

tábore 
800 € 800 € 

Cieľom je priviesť žiakov k programovaniu na 
naučiť ich informaticky myslieť, čo môžu 

neskôr využiť vo svojej profesnej budúcnosti.  

TSC21_8E_0
86 

Občianske 
združenie pri 
CSS ORAVA 

Bezpečné 
miesto-

chráňme 
zdravie 

spoločne 

800 € 800 € 
Dezinfekcia, sterilizácia priestorov v Centre 

sociálnych služieb ORAVA. Ochrana zdravia 
klientov a zamestnancov.  

TSC21_8E_0
87 

Habovka Inak 
o.z. 

Detské 
prírodné ihrisko 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie detského 

ihriska. 

TSC21_8E_0
88 

Obchodná 
akadémia 

Radlinského 55 
Dolný Kubín 

Í-ha 800 € 800 € 

Cieľom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí, 
kde sa budú môcť neformálne vzdelávať v 

oblastiach ako programovanie a 
dobrovoľníctvo.  

TSC21_8E_0
89 

Stredná 
odborná škola 
polytechnická 
Jelšavská 404 
Dolný Kubín 

Príroda, 
oddych, 
pohoda 

800 € 800 € 

Prínosom projektu je podporiť komunitný 
rozvoj skrášlením okolia a inštaláciou 

záhradných prvkov. Podporiť dobrovoľnícku 
činnosť a ekologické aktivity u žiakov.  

TSC21_8E_0
90 

Záchranná 
stanica a 

Ekocentrum 
Zázrivá 

Vstupný 
prístrešok v 
Záchrannej 

stanici a 
Ekocentre 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie vstupného 

prístreška.  

TSC21_8E_0
91 

Základná škola 
Zákopčie č. 957 

Na ceste nie 
som sám 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie dopravného 

hriska. 

TSC21_8E_0
92 

SYTEV 
Komunitná 
kaviareň 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je vybudovanie 

bezpečného priestoru na zmysluplné trávenie 
voľného času pre deti a mládež. 

TSC21_8E_0
93 

Kysucká 
knižnica v 

Čadci 

Knižničná 
klubovňa pre 
tínedžerov 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zvýšiť záujem u mládeže o 

čítanie a knihy. 

TSC21_8E_0
94 

Folklórna 
skupina 

Bukovinka 
Turzovka 

Zachovávajme 
si piesne, 

zvyky, tradície 
a remeslá-

klenoty 
Kysuckej 

ľudovej kultúry 

800 € 800 € 

Podporiť OZ FS Bukovinka Turzovka 
zaobstaraním krojov a súčastí. Šírenie a 
propagácia Kysuckej ľudovej kultúry a 

spolupráca-deti ,mládež, rodičia a verejnosť.  

TSC21_8E_0
95 

Materská škola 
Korňa 

Zdravie v 
záhrade 

800 € 800 € 

Cieľom je vytvoriť v priestore  záhradky na 
pozorovanie rastu rastlín, stromov, pocitový 
chodník pre deti na rozvoj a súlad zdravia 

a prírody. 

TSC21_8E_0
96 

Základná škola 
Ústredie 533 

Korňa 

Podpora 
separovania 

odpadu a 
využitie 

bioodpadu v 
záhrade 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je u detí podporovať 
dôsledné triedenie odpadu a prispieť tak k 

znižovaniu komunálneho odpadu, ktorý končí 
na skládke.  
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TSC21_8E_0
97 

CSS - 
BYSTRIČAN 

Napriek veku 
aktívni 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je prostredníctvom hravých 
aktivít, zábavnou formou podporovať  vzťah a 

rozvoj k pohybovým aktivitám u klientov s 
demenciou.  

TSC21_8E_0
98 

Občianske 
združenie 
Škôlkárik 

Malí bádatelia v 
rastlinnej a 

živočíšnej ríši 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je naučiť deti ako sa pestuje 
zelenina, vytvoriť priestor na pestovanie. 

TSC21_8E_0
99 

Občianske 
združenie 

Zdravá Duša 

Pohybom a 
kultúrou  

chceme žiť  
zdravo a 

bezpečne. 

800 € 800 € Cieľom projektu je úprava areálu združenia. 

TSC21_8E_1
00 

Obec Dolný 
Vadičov 

Izba starých 
otcov a materí 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je podpora komunít a 
komunitných aktivít, ako napríklad rozvoj, 

ochrana a zlepšenie životného prostredia za 
účasti komunít a rozvoj komunitného života. 

TSC21_8E_1
01 

Základná škola, 
Lichardova 24, 
010 01 Žilina 

Zážitkovým 
učením tvoríme 

pocitový 
chodník 

800 € 800 € 
Cieľom je zážitkovým učením vytvoriť 

pocitový chodník.  

TSC21_8E_1
02 

Naše včely o.z. 

Včelín za horou 
- Poďme 
spoločne 

ochrániť včely 
(2.časť) 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je rozšírenie včelieho 
spoločenstva a zveľadiť okolie včelína, s 

dôrazom na ekologický chov včiel.   

TSC21_8E_1
03 

Mesto Kysucké 
Nové Mesto 

Zahrajme sa 
offline 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je skvalitniť trávenie voľného 
času detí a rodín, rozvíjať záujmy detí ako aj 
rozvíjať ich kognitívne myslenie, logických 

schopností. 

TSC21_8E_1
04 

Združenie 
priateľov 

Hričovského 
hradu 

Obnova 
mýtnice pre 

prípravu 
expozície v 

Dolnom 
Hričove 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je obnova historického 
prechodu medzi dvoma miestnosťami. V 

rámci projektu je potrebné vykonať murárske 
práce pomocou pôvodných technológii - 

vápennou maltou.  

TSC21_8E_1
05 

Slovenský 
skauting, 99. 

zbor Skalných 
Žilina 

Skauti v novom 
šate - obnova 

stanov 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je zachovať historické 
‘’štvorkové’’ podsadové stany, 

prostredníctvom renovácií, opráv a výmeny 
poškodených častí. Ide o jediné svojho druhu 

v Slovenskej a Českej republike. 

TSC21_8E_1
06 

Materská škola 
Lučatín 

Bezpečne na 
ceste 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie dopravného 

ihriska. 

TSC21_8E_1
07 

Verejná 
knižnica 
Mikuláša 
Kováča 

Som  prvák - 
čitateľ 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je podporiť u detí čitateľ. 

gramotnosť a vypestovať čitateľské návyky.  

TSC21_8E_1
08 

Základná škola 
Narnia Banská 

Bystrica 

Bicyklom hurá 
do školy 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je podpora zdravia a 

budovanie zdravých návykov u detí od 6 do 
15 rokov. Motivovať žiakov k bicyklovaniu. 

TSC21_8E_1
09 

Materská škola 
Ľudovíta Fullu 

Zvolen 

Pre úsmev a 
radosť našich 
najmenších - 
revitalizácia 

areálu 
materskej školy 

800 € 800 € 
Hlavným cieľom projektu je revitalizácia 

areálu materskej školy. 
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TSC21_8E_1
10 

Akadémia 
Sírius o.z. 

Spoznaj  svojho 
psa 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vzdelávať prostredníctvom 
tréningových kurzov a seminárov, návštevou 

škôl a škôlok. Napomáhať majiteľom 
porozumieť svojim psom, vývojovým štádiám 
psa a úskaliam, ktoré sa v nich skrývajú a tým 

predchádzať nežiadúcim  činom. 

TSC21_8E_1
11 

Stredná 
odborná škola 

hotelových 
služieb a 
obchodu 

Jabloňová 1351 
Zvolen 

Študentská 
záhrada 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovať komunitnú 

záhradu – políčka a prístrešok.  

TSC21_8E_1
12 

ZŠ Dubové 
Príroda je 
najlepšia 

učebňa a herňa 
800 € 800 € 

Zlepšenie životného prostredia v školskom 
areáli prostredníctvom vysadenia zelene, 

stromov, osadenie stojanov s popisom 
jednotlivých druhov stromov a vytvorenie 

oddychovej zóny. 

TSC21_8E_1
13 

Základná škola 
s materskou 

školou v Malom 
Čepčíne 

Aby nám bolo 
teplejšie 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zateplenie stropov 

v triedach.  

TSC21_8E_1
14 

OZ Žabko - 
Sovičky 

Aj vonku sa to 
dá 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je doplnenie zariadenia 
obecného komunitného priestoru - altánu, 

ktorý sa v obci podarilo nedávno vybudovať, 
zakúpením drevených lavičiek na sedenie.  

TSC21_8E_1
15 

Základná škola 
s materskou 

školou  
Záhumnie 24 

Brehy 

Vyvýšené 
záhony plné 

zdravia 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybudovanie vyvýšených 
záhonov.  

TSC21_8E_1
16 

Materská škola, 
Bratská ul. č. 9, 

Banská 
Štiavnica 

Chodník pre 
zdravé nôžky 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie pocitového 

chodníka. 

TSC21_8E_1
17 

Materská škola, 
Ul. 1.mája č. 4, 

Banská 
Štiavnica 

Spoznaj Zem 
cez dotyky 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je podporovať u detí 

environmentálny spôsob životného štýlu 
prostredníctvom zážitkového učenia. 

TSC21_8E_1
18 

Materská škola, 
Ul. Dr. 

Janského č. 8, 
Žiar nad 
Hronom 

Cvičíme na 
dvore 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie zóny s 
telovýchovnými pomôckami na školskom 

dvore, ktoré budú nabádať deti k uvedomeniu 
si dôležitosti pohybu pre svoje zdravie. 

TSC21_8E_1
19 

Obec Trnavá 
Hora 

Exteriérové 
fitness centrum 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zriadenie  vonkajšieho 

fitness centra. 

TSC21_8E_1
20 

Združenie 
DŽIVIPEN - 

ŽIVOT 

Investujme do 
detí a mládeže, 

našej 
budúcnosti 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je pomôcť sociálne 
vylúčeným deťom a mládeži bezpečnejšie 

tráviť voľný čas. Rozvíjať športový talent detí 
a mládeže, posilniť komunitný život a rozvinúť 

dobrovoľníctvo, ktoré bude mať pozitívny 
dopad pre širokú verejnosť. 

TSC21_8E_1
21 

Klub hokejbalu 
a florbalu 
Púchov 

Podpora pre 
rozvoj 

talentovanej 
mládeže 

800 € 800 € 

Po zaobstaraní čo najlepších podmienok pre 
trénovanie detí  vybudovať tzv. florbalovú 

akadémiu, do ktorej by spadali všetky 
kategórie detí, ktoré majú záujem športovo 

napredovať. 
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TSC21_8E_1
22 

Základná škola 
s materskou 

školou, 
Slovanská 

330/23, Púchov 

Maľované 
ihrisko 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť maľované ihrisko. 
Žiakom zabezpečiť nové vyučovacie pomôcky 
(maľovanú  šachovnicu, násobilku, abecedu), 

ktoré budú môcť využívať na viacerých 
predmetoch. 

TSC21_8E_1
23 

Centrum 
sociálnych 
služieb - 

KOLONKA J. 
Smreka 486/12 

Varenie a 
pečenie - cesta 
k svojpomoci 

klientov CSS - 
KOLONKA 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je naučiť samostatne variť 

klientov od prípravy jedla až po servírovanie 
jedla.  

TSC21_8E_1
24 

Materská škola 
P. Jilemnického 

12/5 - 
elokované 
pracovisko 

Komenského 
sady 59/14 

Cesta nie je 
ihrisko! 

800 € 800 € 
Hlavným cieľom projektu je vybudovať 

aktívnu športovú zónu v areáli školského 
dvora. 

TSC21_8E_1
25 

Centrum 
voľného času 

Dubinka 

Záhradné 
posedenie s 
altánkom pre 

Slnečnice 

800 € 800 € Cieľom projektu je osadenie altánku. 

TSC21_8E_1
26 

Kynologická 
záchranná 

brigáda Trenčín 
(súčasť 

Kynologického 
záchranného 

zboru SR) 

Zvýšenie 
efektivity na 

pátracích 
akciách po 

nezvestných 
osobách v 

trenčianskom 
kraji 

800 € 800 € 

Zámerom projektu je dosiahnuť vyššiu 
efektivitu, nasadenosť a pripravenosť 

záchranárskych tímov na reálnych pátracích 
akciách po nezvestných a stratených 

osobách.  

TSC21_8E_1
27 

Vzdelávacie 
centrum 

KRTKO a jeho 
kamaráti OZ 

Logopédia pre 
všetkých - 
Zdieľame 

pomôcky pre 
deti s 

ťažkosťami v 
reči 

800 € 800 € 

Hlavný cieľ je zlepšenie úrovne reči u detí s 
dopadom na ich vzdelanie a kvalitu života  - 

vytvorenie databázy pomôcok, otvorenie 
LOGOknižnice a vytvorenie priestoru na 
zdieľanie a vzájomnú výmenu pomôcok. 

TSC21_8E_1
28 

Pro sport team 
o.z. 

Minipumptrack 
- Vybudovanie 

cyklookruhu pre 
odrážadlá a 

detské bicykle v 
Trenčíne 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie bezpečného 
priestoru pre najmenšie deti, ktorý by im 
umožnil rozvoj jazdeckých zručností na 

bicykloch a odrážadlách. 

TSC21_8E_1
29 

Autis 

Doprajme 
deťom s 

autizmom aj v 
korona období 
aktivity, ktoré 
im umožnia 
skvalitniť ich 

život 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zabezpečiť hodiny 

hipoterapie pre autistické detí. Cvičenie na 
koni slúži ako podporná terapia. 

TSC21_8E_1
30 

DOMICIL ZSS 
V prírode 

bezpečne a 
veselo 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zaobstaranie hygienických 

a ochranných pomôcok.  
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TSC21_8E_1
31 

Základná škola 
s materskou 

školou, 
Gogoľova 
2143/7, 

Topoľčany 955 
01 

Učme sa a 
oddychujme na 

čerstvom 
vzduchu 

800 € 800 € 

cieľom  je vytvoriť oddychovo-vzdelávací 
areál pri dekoratívnom prvku v tvare 

rozsiahleho šesťuholníka z prírodných 
materiálov.  

TSC21_8E_1
32 

Centrum Naša 
chalúpka, o.z. 

Hipoterapiou 
pomáhame  

najzraniteľnejší
m. 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je sociálna integrácia, 
pozitívne ovplyvniť fyzické a psychické 

zdravie detí a mladých ľudí so zdravotným 
postihnutím, nácvik nových zručností a 

zlepšenie adaptability, rozvoj reči a 
komunikačných zručností, rozvoj 

senzomotorickej integrácie, rozvoj 
kognitívnych schopností. 

TSC21_8E_1
33 

Útulný domov 

Výsadba 
zelene a 

úprava terénu 
na kaštieli a v 

parku Jablonica 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je revitalizácia parku 

v kaštieli – osadenie zelene.  

TSC21_8E_1
34 

Element Senica 

Predstavenie 
Fifo a Vierka 
zamerané na 

hygienu a 
zdravý životný 

štýl 

800 € 800 € 
Zámerom projektu je prostredníctvom sérii 

predstavení vzdelávať deti.  

TSC21_8E_1
35 

Záhorská 
knižnica 

Putovná 
knižnica 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť putovnú knižnicu, 
obohatiť knižničný fond malých knižníc o 
putovné balíky plné noviniek - beletrie a 

detskej literatúry z produkcie slovenských 
knižných vydavateľstiev. 

TSC21_8E_1
36 

Základná škola, 
Strážnická 1, 

Skalica 

Ping Pong 
open air 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zakúpiť pingpongové stoly 

do areálu školu. 

TSC21_8E_1
37 

Dom pokojnej 
staroby n.o., 

Gbely 

Terapeutická 
záhrada pre 

seniorov 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie 
zelených plôch v zastavanom území mesta.  

Hlavným cieľom je vybudovanie terapeutickej 
záhrady. 

TSC21_8E_1
38 

Občianske 
združenie 

Útulok Skalica 

Nové koterce 
pre psíkov v 

útulku Skalica 
800 € 800 € Cieľom projektu je kúpiť nové koterce.  

TSC21_8E_1
39 

Mesto Brezová 
pod Bradlom 

Dobudovanie 
detského 
ihriska na 
sídlidku 

D.Jurkoviča 

800 € 800 € 
Hlavným cieľom projektu je dobudovanie  

detského ihriska v podobe výmeny 
poškodených a dosluhujúcich herných prvkov. 

TSC21_8E_1
40 

Mesto Myjava - 
Komunitné 

centrum 
Khamoro 

Verejná 
záhrada s 
lavičkami,  

vyvýšenými 
záhonmi kvetov 

a okrasnými 
kríkmi 

800 € 800 € 

Cieľom je vytvoriť verejne dostupné miesto na 
pasívne i aktívne trávenie voľného času - na 
relax, posedenie na lavičkách, a kto chce,  

môže sa aj aktívne zapojiť do výsadby kvetov, 
zeleniny vo vyvýšených záhonoch. 
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TSC21_8E_1
41 

Občianske 
združenie 

Detský domov 
Myjava 

Pomôžte mi byť 
lepším žiakom 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je skvalitniť domácu prípravu 
detí na vyučovanie. Podporiť školskú 
úspešnosť detí z detského domova 

prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológii. Realizovať s deťmi aktivity 

zamerané na bezpečné používanie 
sociálnych sietí a internetu. 

TSC21_8E_1
42 

Atleticko-
futbalový klub 
Nové Mesto 
nad Váhom 

Futbal pre 
všetkých 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je skvalitnenie materiálno 

technického vybavenia, nákup tréningových 
pomôcok pre deti. 

TSC21_8E_1
43 

Hokejový klub 
Nové Mesto 

nad Váhom, o. 
z. 

Poďme všetci 
na hokej 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne vybavenie -  

zakúpiť hokejové výstroje pre deti. 

TSC21_8E_1
44 

Divadlo Lusian 
pri Centre 

Voľného času 

Divadlom ku 
krajším dňom 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 

divadla. 

TSC21_8E_1
45 

Susedia spod 
Skaliek 

Bikrosová 
dráha Rajecké 

Teplice 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť zázemie bikrosovej 
dráhy a oddychový priestor pre komunitu.  

TSC21_8E_1
46 

Obec Veľká 
Čierna- 

Materská škola 
Veľká Čierna 

Od rastlinky ku 
stromu a jeho 
obyvateľom - 
objavujeme 

svet rastlinnej 
aj živočíšnej 

ríše 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vysadiť v exteriéri 

materskej školy okrasné a úžitkové rastliny- 
stromy a kríky. 

TSC21_8E_1
47 

Mesto Rajec - 
Materská škola 

Obrancov 
Mieru 

Materská škola 
Obrancov 

mieru v Rajci - 
Zelení 

škriatkovia 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je obnoviť a upraviť zeleň 
školského dvora, výsadba ovocných kríkov, 
okrasných drevín a kvetín a tým skrášlenie a 

účelové využitie areálu školy, rozšírenie 
oddychových zón. 

TSC21_8E_1
48 

Gymnázium 
Vavrinca 
Benedikta 

Nedožerského 
Prievidza 

Young run 800 € 800 € 
Cieľom projektu je zorganizovať kultúrnu a 
športovú akciu, ktorá bude každoročnou 
motiváciou pre dušou mladých bežcov.  

TSC21_8E_1
49 

Združenie 
priateľov 
Detského 
domova v 
Handlovej 

Náučná 
záhrada pre 

deti 
800 € 800 € Cieľom projektu je vybudovanie záhrady.  . 

TSC21_8E_1
50 

ProLiberi, o.z. 

Požičovňa 
edukatívnych 

hračiek a 
terapeutických 

pomôcok 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvorenie požičovne 
edukatívnych hračiek a terapeutických 
pomôcok, ktorá bude slúžiť pre širokú 

verejnosť. 

TSC21_8E_1
51 

Materská škola 
Tlmače 

Preliezka na 
školský dvor 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zabezpečenie preliezok na 

školský dvor.  

TSC21_8E_1
52 

Spojená 
škola,J.Kráľa 

39, Zlaté 
Moravce 

Spoznávame 
tradičné 

regionálne 
remeslá - po 

stopách starých 
rodičov 

800 € 800 € 

Zámerom projektu je vzdelávať o kultúre, 
zachovať hodnoty kultúry a remeselnej 

výroby, spoznávať bohatosť a rozmanitosť 
našich dejín, vytvárať vzťah k svojmu regiónu 

– Horné Požitavie.  

TSC21_8E_1
53 

Detský atletický 
klub Tlmače 

Zriadenie 
streetwourkout
ového ihriska 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie workoutového 

ihriska.  
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TSC21_8E_1
54 

Senior 
Modrová, n. o. 

Človeče pohni 
sa 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je podpora ako pamäte, tak 
aj  pohybu starších ľudí, prostredníctvom 

vytvorenia vonkajšieho hracieho priestoru na 
hranie spoločenských hier, najmä človeče 

nehnevaj sa, šach, kolky a pod.  

TSC21_8E_1
55 

Centrum 
pomoci pre 

rodinu 
Eko knižnica 800 € 800 € Cieľom projektu je vybudovanie knižnice. 

TSC21_8E_1
56 

Parlament 
mladých mesta 

Vrbové 

Oživme 
Čerenec 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je osadenie lavičiek vo okolí 

vodnej nádrže Čerenec.  

TSC21_8E_1
57 

Občianske 
združenie 
Javoráčik 

Eko mikulášske 
vrecká pre 

Javorku 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vyrobiť  textilné vrecká na 
mikulášske balíčky pre deti zo ZŠ a MŠ 

Javorová alej. Vrecká budú opakovateľne 
použiteľné a deti a ich rodiny ich využijú na 

nákup pečiva, ovocia,  zeleniny.   

TSC21_8E_1
58 

Spojená škola, 
Trnavská 2, 

Senec 

Hráme a učíme 
sa spoločne 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je dotvoriť v záhradnej časti 
športovo-relaxačnú zónu, kde sa budeme 

zameriavať na rozvíjanie sociálnych, 
komunikačných a psychomotorických 

zručností. 

TSC21_8E_1
59 

Materská  
škola, Javorová 

alej 1, 
Chorvátsky 

Grob 

Spoznávame 
tajomstvá 

prírody 
800 € 800 € 

Cieľom je vybudovať pre deti  podnetné 
prostredie k spoznávaniu tajomstiev a krás 

prírody. Cieľom je vybudovať priamo v 
materskej škole na školskom dvore labyrint 
prírody, prírodné hádanky, náučné tabule, 

lesné doskočisko. 

TSC21_8E_1
60 

Klub 
železničných 
modelárov 

Vrútky 

Strecha pre 
lokomotívu 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je výroba a realizácia 
zastrešenia v dĺžke 20 metrov pre parnú 

lokomotívu  z roku 1957 a jeden vozeň  z roku 
1908. 

TSC21_8E_1
61 

Základná škola 
Františka 

Hrušovského 
Kláštor pod 

Znievom 
Gymnaziálna 

197 Kláštor pod 
Znievom 

Dopraváčik v 
Kláštore pod 

Znievom 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť prenosné 
dopravné ihrisko, kde budeme efektívnejšie 
učiť presadzovať dodržiavanie dopravných 

predpisov.   

TSC21_8E_1
62 

Občianske 
združenie 
EDUJOY 

S vami a pre 
vás - darovanie 
krvi, COVID 19 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je obstaranie hygienických 

a ochranných pomôcok. 

TSC21_8E_1
63 

Obec Rybník 
Športovať - 

spolu, hravo, 
zdravo 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie 

workoutového ihriska. 

TSC21_8E_1
64 

ARTES, o.z. 
Pevný bod v 

živote 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je podporiť rozvoj zručností 
potrebných pre úspešnú sebarealizáciu 

(zážitkové workshopy zamerané na rozvoj 
komunikačných, prezentačných zručností, 

projektový cyklus).  

TSC21_8E_1
65 

„JESEŇ 
ŽIVOTA“, 
Zariadenie 
sociálnych 

služieb Levice 

Cez bránu vírus 
nemá šancu 

800 € 800 € Cieľom projektu je získať dezinfekčnú bránu. 

TSC21_8E_1
66 

SRRZ - RZ pri 
ZUŠ Jozefa 

Janigu 

Rodina - 
umenie - 
príroda 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je uskutočniť sériu koncertov 

pre rodičov. 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Tesco v Nadácii Pontis 

  

TSC21_8E_1
67 

Štúdio tanca a 
telesnej 
výchovy 

Gabčíkovo 

Tancom k 
dobrej nálade 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne vybavenie na 

hodiny tanca. 

TSC21_8E_1
68 

SERMO 
POPULA 

Rozšírenie 
komunitnej 

záhrady 
folklórneho 

centra 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je rozšírenie komunitnej 

záhrady. 

TSC21_8E_1
69 

obec Jesenské Detský svet 800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvoriť priestor, kde budú 

deti tráviť čas.  

TSC21_8E_1
70 

Zoulus, o.z. 

Revitalizácia 
pamätného 

miesta 
Židovský 

cintorín vo 
Vinodole 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je revitalizácia židovského 

cintorína pri Vinodolskom rybníku. 

TSC21_8E_1
71 

Základná škola, 
Levická 903, 

Vráble 

Učebňa, ktorá 
učí variť  

klasické jedlá 
zdravou a 
zábavnou 

formou 

800 € 800 € Cieľom projektu je zariadenie učebne. 

TSC21_8E_1
72 

Obec Gajary 

Za krajšie a 
zelenšie Gajary 

– podporme 
ďaľšiu výsadbu 

v našej obci 

800 € 800 € Cieľom projektu je výsadba zelene. 

TSC21_8E_1
73 

Materina dúška 
Posilnime 
imunitu  

zdravým jedlom 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vyvolať väčší záujem ľudí 
o  vlastné zdravie a zdravie svojej rodiny, 

podpora zdravého životného štýlu. Podpora 
kultúrnych verejno-prospešných aktivít v 
regióne a tým aj zviditeľnenie regiónu.  

TSC21_8E_
174 

Obec Jakubov 
Ihrisko pre 
vozíčkarov 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je umožniť využívanie 
obecného detského ihriska aj osobám na 
invalidnom vozíku, doplniť ihrisko o prvky 

vhodné pre osoby s telesným postihnutím a 
úpravou povrchu. 

TSC21_8E_
175 

Obec 
Vinosady 

Obecná 
vináreň  na 
cyklotrase  
Modra - 

Vinosady - 
Pezinok 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je  starostlivosť o komunitnú 
záhradu, využívaním priestorov, rozvoj  a 

budovanie cyklotrás, rozšírenie o oddychový 
bod. 

TSC21_8E_
176 

Centrum 
voľného času 

Pezinok 
Živý park 800 € 800 € 

Cieľom projektu je postaviť pódium v 
priestoroch pezinského Zámockého parku, 

za budovou CVČ, ktoré bude slúžiť na 
kultúrne, vzdelávacie a iné podujatia.  

TSC21_8E_
177 

Mesto 
Pezinok 

Komunitná 
ochrana 

vodného toku 
Saulak 
zelenou 

infraštruktúrou 

800 € 800 € 

Cieľom je dlhodobá udržateľná ochrana 
vodného toku Saulak dobrovoľníckou 

prácou vybudovanie malých opatrení na 
zadržiavanie vody ( okysličovanie vody pre 

ryby), úprava vodného toku malými 
prehrádzkami, ekologická stabilita výsadbou 

drevín. 
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TSC21_8E_
178 

Pestrec 
Vecica - 1. 

knižnica vecí 
v Nitre 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybudovanie 1. knižnici 
vecí v Nitre, kde si ľudia budú 

môcť prenajať rôzne veci (od náradia cez 
športové potreby až po potreby do 

domácnosti) na určitú dobu, podobne ako to 
funguje v klasickej knižnici.  

TSC21_8E_
179 

„VINIČKY“, 
Zariadenie 
sociálnych 

služieb Nitra 

Detekčná 
brána s 

meraním 
telesnej 
teploty 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 

ochranných a hygienických pomôcok. 

TSC21_8E_
180 

Zoborský 
skrášľovací 

spolok 

Včela 
medonosná - 
vráťme ju do 

prírody 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je ochrana včely 

medonosnej. 

TSC21_8E_
181 

Slovenský 
zväz 

záhradkárov 
ZO Nitriansky 

Hrádok 

Ekozáhrada - 
pestujme 

ekologicky 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je revitalizácia záhrady o 
výmere 1280 m2 na princípe 

permakultúrneho pestovania ovocia, 
zeleniny, liečivých bylín, okrasných rastlín.   

TSC21_8E_
182 

Občianske 
združenie 

Čerešnička 
BARACHA 
Bardoňovo 

Život - to 
najdrahšie čo 

máme 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 
ochranných a hygienických pomôcok. 

TSC21_8E_
183 

Základná 
škola s 

materskou 
školou 

Rastislavice 
186, 941 08 
Rastislavice 

Aj my chceme 
cvičiť 

800 € 800 € 
Cieľom je vytvoriť žiakom a deťom ZŠ a MŠ 

Rastislavice plnohodnotné podmienky na 
realizáciu TŠV. 

TSC21_8E_
184 

Centrum 
voľného času - 
Szabadidőköz

pont 

Zrkadlová sála 800 € 800 € Cieľom projektu je vytvorenie zrkadlovej sály.   

TSC21_8E_
185 

Materská škola 
Nový diel, 50, 

Hurbanovo 
Zelená oáza 800 € 800 € 

Cieľom projektu je materiálne vybavenie 
miestnosti, kde sa budú deti hrať a tráviť čas 

učením. 

TSC21_8E_
186 

Základná škola 
so sídlom na 

nám. 
Konkolyho - 
Thege č. 2 
Hurbanovo 

Les nie je 
smetisko, ale 
domovom nás 

všetkých 

800 € 800 € 

Hlavným cieľom  projektu je zvýšiť 
environmentálne povedomie  žiakov, 

vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a 
vnímavých k problémom životného 

prostredia. 

TSC21_8E_
187 

Stredná 
odborná škola 

obchodu a 
služieb - 

Budovateľská 
32 Komárno 

Bylinková 
záhrada pre 

našu kuchyňu 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť bylinkovú 
záhradu. 

TSC21_8E_
188 

Základná škola 
Komenského 
3, Komárno 

Komunitná 
aktivita - žime  

s prírodou 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vtiahnuť rodičovskú 
verejnosť do života školy, podporiť zlepšenie 
životného prostredia detí obnovou exteriérov 

školy, skultúrniť spoločné priestory. 

TSC21_8E_
189 

Rodinné 
centrum 

Slniečko N.o 

Pomoc od 
dverí k 
dverám 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je pomoc sociálne 
odkázaným v ťažkej situácii pomoc zvládnuť 

vianočné sviatky a urobiť im ich aspoň 
trochu príjemnejšie. 
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TSC21_8E_
190 

Občianske 
združenie 

SaUvedom 

Pomoc pre 
komunitné re-
use centrum 
Baterkáreň 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zlepšiť a zefektívnenie 
fungovanie ReUse centra, aby sa mohlo do 

obehu každomesačne vracať ešte viac 
predmetov pre deti i dospelých (domáce 

potreby, šatstvo, kvety, knihy, hračky, 
školské potreby, kreatívne potreby, atď.). 

TSC21_8E_
191 

ZŠ s MŠ 
Vančurova 38 

Trnava 

Sme jedna 
škola, sme 
jeden team.  
Škola, ktorá  
nielen učí 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvoriť priestor na 

relaxáciu pre deti so špeciálno-výchovnými 
vzdelávacími potrebami. 

TSC21_8E_
192 

OZ Dobrota sv. 
Alžbety, 

Zariadenie 
núdzového 
bývania pre 

ženy 
Jozefínum 

Šanca k 
lepšiemu a 

kvalitnejšiemu 
bývaniu 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života 
matiek a ich detí žijúcich v zariadení, ktoré 

boli v ťažkej životnej situácii a pobyt v 
zariadení berú ako možnosť začať nanovo, 

taktiež tento pobyt berú ako svoj vlastný 
domov.  

TSC21_8E_
193 

Občianske 
združenie 
SAMARIA 

Aby nám na 
farbičky 

nepršalo - 
nové 

prestrešenie 
ateliéru 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je nahradiť staré prekrytie za 
nové prestrešenie, aby sa mohla využívať 

ateliér.  
 

TSC21_8E_
194 

Rada rodičov 
pri Strednej 

odbornej 
škole 

Nerudova 
1268/13  
Hlohovec 

Zvyšovanie 
aktivity žiakov 

v online 
vyučovaní 
vplyvom 

inovatívnych 
metód s 
využitím 

moderných 
IKT 

800 € 800 € 

Cieľom je zapájať všetkých žiakov školy do 
rôznych aktivít počas on-line vyučovania v 
čase prerušenia vyučovania (COVID-19) a 
využívať pritom nové moderné informačno-

komunikačné technológie. 

TSC21_8E_
195 

ESTHER 
Bezpečný 

domov 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je oprava priestorov v 
nádvorí Komunitného domova ESTHER. 

TSC21_8E_
196 

Materská 
škola, Hollého 

40, Šaľa 

Náš 
zeleninkový 

záhon 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybudovať zeleninový 
záhon.  

TSC21_8E_
197 

Organizácia 
sociálnej 

starostlivosti 
mesta Šaľa - 

Krízové 
centrum Šaľa 

Kúsok miesta 
pre každého 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybaviť priestory 
spoločenskej miestnosti v Krízovom centre v 
Šali základným zariadením zodpovedajúcim 

prísnym hygienickým požiadavkám. 

TSC21_8E_
198 

Občianske 
združenie 
Život pod 

Tópartom, o.z. 

Zober knihu, 
nie tablet 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zlepšiť vzťah detí a 

dospelých ku knihám a čítaniu všeobecne.  

TSC21_8E_
199 

Stredná 
odborná škola 

obchodu a 
služieb, Z. 

Kodálya 765, 
Galanta 

Slovenské 
dobrôtky v 

podaní 
hotelky 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom 
poznatky o zdravej výžive a zážitkovou 

formou ich zoznámiť s regionálnou 
gastronómiou. 

TSC21_8E_
200 

Základná 
škola Jerguša 
Ferka Košúty 

Rozprávkový 
náučný 
chodník 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie rozprávkového 

náučného chodníka do areálu zš. 
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TSC21_8E_
201 

Základná 
škola s 

materskou 
školou kráľa 
Svätopluka 

Šintava 

Posedenie v 
bylinkovej a 

ružovej 
záhrade 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie bylinkovej 

záhrady. 

TSC21_8E_
202 

NIKOLKA o.z. 
Terapie pre 

hendikepovan
é deti 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zabezpečiť  potrebné 

pomôcky pre hendikepované deti. 

TSC21_8E_
203 

Canis Center 
Eddy Slovakia 

Letný 
výcvikový 
tábor pre 
kynológov 

záchranárov 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je priblížiť mladým ľuďom 
prácu kynológa záchranára, ktorý svojim 
konaním pomáha pri záchrane ľudských 

životov.  

TSC21_8E_
204 

„LEPŠIE 
VINOHRADY“ 

Park na rohu 
ulíc Hulácka a 

Nová 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je vybudovanie miesta, 
ktoré bude poskytovať občanom našej obce 
priestor na stretávanie sa a na relax.  Prvou 

fázou projektu je vybudovanie lavičiek a 
kvetinových záhonov.  

TSC21_8E_
205 

Základná 
škola, Hradná 

22, Nové 
Zámky 

Preliezky v 
školskom 

sade 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je zlepšiť priestranstvo 
školského sadu, doplniť a zatraktívniť 

preliezkovými prvkami.  

TSC21_8E_
206 

Slovenský 
Červený kríž, 

územný 
spolok Nové 

Zámky 

Detský tábor 
Plaváčik 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je zorganizovať detský 

tábor prvej pomoci. 

TSC21_8E_
207 

Centrum 
voľného času 

Pyramída 

Záujmová 
činnosť pre 

deti a mládež 
v CVČ 

Pyramída 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 
krúžkových činností v CVČ Pyramída počas 

šk. roka. 

TSC21_8E_
208 

Základná škola 
s materskou 

školou s 
vyučovacím 

jazykom 
maďarským 

Trstice č. 647 

Vyučovanie na 
čerstvom 
vzduchu v 

období 
COVID-19 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vybudovanie učebne 

v areáli školy. 

TSC21_8E_
209 

Združenie 
maďarských 
rodičov na 

Slovensku pri: 
Materská škola 
s vyučovacím 

jazykom 
maďarským – 

Dolný Štál 

Malí 
záhradkári 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie záhrady na 

školskom dvore.  

TSC21_8E_
210 

Pre Dolný 
Chotár 

Centrum Pre 
Dolný Chotár 

pre Dolný 
Chotár 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je obnoviť priestory 

klubovne. 

TSC21_8E_
211 

Hipoterapeutic
ké centrum 

Hipony 

S koňmi spolu  
posilňujeme 

zdravie 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je pripraviť aktivity deťom z 
okolia. Aktivity sú zamerané najmä na 

upevňovanie zdravia, posilňovanie imunity a 
budovanie vzťahu k pohybu a aktívnemu 

tráveniu voľného času v prírode, v 
spoločnosti zvierat/koní. 
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TSC21_8E_
212 

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE 

FutuReg 

Rozvíjaj sa 
bez konfliktov 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vzdelávanie a rozvoj 

mladých s komunitnou pomocou školení a 
workshopov.  

TSC21_8E_
213 

Základná 
škola Mateja 

Bela, 
Kláštorná 4, 

Šamorín 

Učíme sa 
skladať, tvoriť 

a efektívne 
rozmýšľať 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je materiálne vybavenie 
školy, zaobstaranie stavebníc a hier, aby 
deti získavali pri hrách nové skúsenosti, 

zručnosti. 

TSC21_8E_
214 

OZ Krúžky v 
škole 

Workshopy 
pre novú 
generáciu 
učiteľov 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je vytvoriť sériu 
workshopov, ktorých obsahom bude: 1) 

efektívna komunikácia s deťmi 2) podpora 
vnútornej motivácie detí a schopnosť zaujať 
deti 3) zlepšenie zručností na uplatnenie na 
trhu práce /príprava na pracovný pohovor/. 

TSC21_8E_
215 

Klub priateľov 
Kunsthalle 

Grossi 
Maglioni 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je predstaviť slovenskému 
publiku inovatívne talianske súčasné 

umelkyne, ktorých dielo má potenciál zaujať 
širšiu verejnosť, predstavenie príkladu tzv. 

edukatívneho obratu v umení, ktorý je 
rozšírený v zahraničí. 

TSC21_8E_
216 

AIESEC 
Slovensko 

Local 
Volunteer 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom na 

Slovensku, prečo má dobrovoľníctvo v 
dnešnej dobe zmysel a čo im to môže dať.  

TSC21_8E_
217 

Obchodná 
akadémia 
Račianska 
107  n.f. 

Študentský 
zelený 

komunitný 
park 

800 € 800 € 

Cieľom projektu je zrevitalizovať existujúci  
priestor pred školou umiestením nových 
gabiónových lavičiek, mobiliáru a novej 

kvitnúcej a trvalej zelene. 

TSC21_8E_
218 

Občianske 
združenie 
Trnávka 

Pomôž malým 
kamošom 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je obnova zelených plôch, 

ktoré sa priemyselnou činnosťou vytrácajú z 
okolia.  

TSC21_8E_
219 

Seniori v 
pohybe 

Spájanie 
komunít 

prostredníctvo
m tréningu 

pamäti 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vzdelávanie seniorov 
prostredníctvom príručky Domáci tréning 
pamäti v denných centrách v Bratislave.  

TSC21_8E_
220 

Centrum 
rodiny, n.o. 

Druhá šanca 800 € 800 € 
Cieľom projektu je znižovanie odpadu, ale aj 
jeho efektívnemu využívaniu, zapájanie do 

procesu aj hendikepovaných ľudí.  

TSC21_8E_
221 

TU SME n.f. 
Senzorická 

záhrada 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je výsadba rastlín - veľká 
bylinková špirála, zveľadenie pôdy, hmyz - 

búdka pre hmyz, vtáky- vtáčie búdky. 

TSC21_8E_
222 

ČERVENÝ 
NOS 

Clowndoctors 

Prezúvky 
máme 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 

zdravotných klaunov.  

TSC21_8E_
223 

go-ok / 
HendiKup 

HendiKup 800 € 800 € 
Cieľom projektu je technické zabezpečenie 

webstránky.  

TSC21_8E_
224 

STÁLE 
DOBRÍ, n.o. 

STÁLE DOBRÍ 
v mestskom 

ovocnom sade 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je aktívne zapájať seniorov 
do zeleného prostredia, kde sa budú konať 
pravidelné stretnutia,  vzdelávacie kurzy, 

vonkajšie aktivity. 

TSC21_8E_
225 

OZ Brána do 
Narnie 

Stretnime sa 
vonku 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je rozšíriť možnosti na 
oddych a sedenie v areáli vytvorením 

dreveného sedenia. 

TSC21_8E_
226 

Školská 
Športová 

Akadémia-
School Sport 

Academy, 
SSA, o. z. 

Školská 
Športová 

Akadémia  - 
šport robíme 

inak 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vzdelávanie detí a rodičov 

v oblasti stravovania. 
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9.EDÍCIA „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ 

TSC21_8E_
227 

Liga proti 
rakovine 

Pohybom ku 
zdraviu 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie 

pohybových kurzov  pre onkologických 
pacientov. 

TSC21_8E_
228 

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v 

SR 

Pohotovosť  - 
Bezplatná 
požičovňa 

kompenzačnýc
h pomôcok na 

zavolanie 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je ponúknuť širokej 

verejnosti kvalitné kompenzačné pomôcky,  
čisté a opravené. 

TSC21_8E_
229 

Futbalový klub 
Vajnory 

Hrajme sa 
bezpečne 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je vytvorenie atraktívnej 

športovo-zábavnej zóny pre deti zakúpením 
nových hracích prvkov pre deti. 

TSC21_8E_
230 

MLADÝ 
HOKEJBALIST
A - Podunajské 
Biskupice o.z. 

Mladý 
hokejbalista 

800 € 800 € 
Cieľom projektu je obnova materiálneho 
vybavenia, športového náčinia pre deti a 

klubového oblečenia pre deti.  

TSC21_8E_
231 

Rodičovské 
združenie pri 
MŠ v Ivanke 

pri Dunaji 

Dopraváčik 

 
800 € 800 € 

Cieľom projektu je zakúpenie prenosného 
dopravného ihriska. 

SPOLU 184 800 € 184 800 €  

Číslo zmluvy Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

TSC21_9E_0
01 

Brezov pre 
všetkých, o.z 

Brezovský beh 
zdravia 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo zmodernizovovať športovú 

infraštruktúru využívanú pre účely 
amatérskeho športu. 

TSC21_9E_0
02 

RecyVeci 
Slovensko 

RecyVeci 
Slovensko 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo poukázať na dôležitosť 
recyklácie a problematiku konzumného 

spôsobu života na Slovensku ale aj vo svete, 
rozvíjať v ľuďoch empatiu a záujem. 

TSC21_9E_0
03 

Arcidiecézna 
charita Košice - 
Hospic Matky 

Terezy 

Spájajme 
chorých s 
rodinou  

1 300,00 € 1170 € 

Cieľom bolo vytvoriť funkčné videomosty, aby 
sa pacienti hospicu mohli bez problémov 

spojiť so svojou rodinou, aj v čase 
obmedzenia návštev. 

TSC21_9E_0
04 

Občianske  
združenie 

Mladý 
Svidníčan 

Športový a 
rekreačný areál 

na sídlisku 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vybudovanie športového a 
rekreačného areálu – altánu s grilom 

a posedením. 

TSC21_9E_0
05 

Materská škola, 
Andreja Hlinku 

1762/27, 
Stropkov 

Cesta Motýlikov 
za pohybom a 

športom 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bolo motivovanie deti zaujímavými 
aktivitami a modernejšími pomôckami k 
pohybovým a športovým aktivitám a k 

pochopeniu významu pohybu pre zdravie. 

TSC21_9E_0
06 

Centrum 
sociálnych 

služieb Dúhový 
sen Kalinov 

Cesta do raja - 
nájdi si svoje 

miesto 
600,00 € 600 € 

Cieľom bolo vybudovanie záhrady, kde sa 
klienti budú môcť klienti stretávať a tráviť čas. 

TSC21_9E_0
07 

Dieťa do dlaní, 
o.z. 

Naše svetielka 600,00 € 600 € 

Cieľom bolo zariadenie snoezelen miestnosť  
pre deti s vývinovými poruchami, s 

mentálnym, telesným, viacnásobným 
postihnutím, s poruchou autistického spektra, 
poruchami správania a učenia, s psychickými 

poruchami. 
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TSC21_9E_0
08 

Združenie 
rodičov a 
priateľov 

mentálne a 
zdravotne 

postihnutých 
detí - Motýľ 

Naša krajšia 
škola 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bolo zrevitalizovať multisenzorickú 
miestnosť Snoezelen. Vytvoril sa hygienicky 
bezpečný priestor na vzdelávanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením.  

TSC21_9E_0
09 

Radosť 
vranovských 

detí 
Bádatelia 300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo prostredníctvom 
zážitkového učenia a vlastných skúseností 

pozitívne ovplyvniť vzťah detí k prírode.  

TSC21_9E_0
10 

ADCH -
Charitný dom 
sv. Štefana, 

Snina 

Keramika 
rukami 

obdarovaných 
600,00 € 600 € 

Cieľom bola výroba vlastných výrobkov, 
lepšie zapojenie hendikepovaných klientov do 

komunitného života prostredníctvom 
výroby/predaja a posilnenie sebavedomia.  

TSC21_9E_0
11 

Materská škola 
Dukelských 
hrdinov č. 

2078/13 Snina 

Bezpečne do 
škôlky, zo 

škôlky 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo naučiť žiakov MŠ prechádzať a 
správať sa bezpečne na ceste pod vedením 

starších osôb. Zdôvodniť význam 
dodržiavania pravidiel cestnej premávky. 

TSC21_9E_0
12 

Materská škola 
Palárikova 

1630/29 Snina 

Náučný a 
relaxačný 
altánok 

Kvetinka 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo rozvíjanie 
environmentálneho cítenia a poznatkov z 
oblasti prírody a prírodného prostredia pre 

deti MŠ. 

TSC21_9E_0
13 

Filantropia 
Michalovsko-

košickej 
eparchie 

Potravinová 
pomoc bližšie k 

núdznym 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bola podpora zázemia a logistiky pre 
bezplatnú distribúciu potravín  pre sociálne 
odkázaným klientov v okrese Michalovce a 

Sobrance.  

TSC21_9E_0
14 

Základná škola 
s materskou 

školou, Hlavná 
175, Malčice 

Zasadím si 
rastlinku 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo inovatívnym spôsobom 
deťom priblížiť proces života rastlín vo 
vonkajšom prostredí vo vytvorených 

vyvýšených záhonoch, v pestovaní okrasných 
a úžitkových rastlín a zbere vlastnej úrody.  

TSC21_9E_0
15 

OZ Vrbovčan 
Otváranie 
studničky 
Kadlubec 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo oživenie kultúrny  a  
spoločenského života obyvateľov. Vyčistila sa 

studňa, osadil sa skruž s betónovým 
poklopom a osadila sa informačná tabuľa. 

TSC21_9E_0
16 

Jazdecký klub 
Larisa Trebišov 

Kone a ľudia 300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vybudovať jazdecký klub 
v ktorom sa stretnú ľudia a budú mať šancu 

sa naučiť starať a jazdiť na koni bez ohľadu či 
už sú zdravý alebo majú nejaký hendikep.  

TSC21_9E_0
17 

Mesto Trebišov 

Zdravie a 
hygiena - 

Čistota pol 
života 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bola modernizácia vybavenia 

v stredisku osobnej hygieny. 

TSC21_9E_0
18 

Materská škola 
- Óvoda L. 
Kossutha 
1272/103  
Kráľovský 
Chlmec 

Záhradná 
terasa pre 

malých 
umelcov 

1 300,00 € 1 300 € 
Cieľom projektu bolo vytvoriť kreatívnu terasu 

pre deti MŠ na elokovanom pracovisku 
Z.Fábryho.  

TSC21_9E_0
19 

V - Centrum 
celoživotného 
vzdelávania 

o.z. 

Reštart pre 
ženy po Korone 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo pokračovanie v 
aktivitách motivačného klubu pre ženy, ktoré 

sú dlhodobo mimo pracovného pomeru z 
rôznych dôvodov. 

TSC21_9E_0
20 

Kynologický 
klub & 

Karanténna 
stanica Stará 

Ľubovňa 

Dobrovoľníci a 
útulkáči 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bola výmena prázdnych 
výbehov pre psov za oddychové zóny pre 

dobrovoľníkov a psov.  
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TSC21_9E_0
21 

Materská škola 
Vsetínska 36 

Stará Ľubovňa 

Dýchajme v 
triede čistý 

vzduch. 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom bolo posilniť a podporovať imunitu 
detí, predchádzať kašľu, detským nádcham, 

predchádzať alergickým reakciám a pomáhať 
aj pri ich liečení.  

TSC21_9E_0
22 

101. zbor 
Veselé tváre 

Svit, Slovenský 
skauting 

Rekonštrukcia 
skautskej 
klubovne 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo prístavba poschodia a oprava 

sociálnych zariadení v klubovni. 

TSC21_9E_0
23 

Centrum pre 
deti a rodiny 

Poprad 

Letná 
outdoorová 

škola pre deti 
CDR Poprad 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo uskutočniť sériu 
poznávacích aktivít pre deti, záujmovou 
činnosťou a športom, ale aj zbieraním 

odpadkov  v prírode. 

TSC21_9E_0
24 

Mesto Svit 

Každý deň 
nový zážitok 
pre sociálne 
slabšie deti 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo zabezpečiť športovú a 

rekreačnú činnosť pre deti zo sociálne 
slabších rodín v čase letných prázdnin. 

TSC21_9E_0
25 

Spišská 
katolícka 
charita 

Gazdujme 
spolu! 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vytvoriť prostredie pre 

hospodárske zvieratá, ktoré pomôžu pri 
rôznych terapiách.  

TSC21_9E_0
26 

KOREŇ 

Prírodné 
materiály - 
most medzi 

minulosťou a 
budúcnosťou 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo znovuobjavenie 
prírodných odevných materiálov, výuka tvorby 

folklórnych krojov a odevov z prírodných 
materiálov. Workshop  strihania oviec a 

výroby z ovčej vlny. 

TSC21_9E_0
27 

Robinson 
Vybavenie 

multifunkčnej 
miestnosti 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vybavenie multifunkčnej 
miestnosti. Miestnosť bude slúžiť na 

špeciálne vzdelávanie, rozvíjanie zmyslového 
vnímania, trávenie voľného času pre deti s 

viacnásobným postihnutím. 

TSC21_9E_0
28 

Centrum pre 
deti a rodiny 

Gelnica 
Pobyt pre deti 1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo umožniť deťom stráviť 
pobyt v ubytovacom zariadení s ostatnými 

deťmi z domova, ktoré majú podobný osud, 
jazdiť na koňoch a starať sa o ne. 

TSC21_9E_0
29 

PUPPY LOVE - 
Občianske 
Združenie 

Turisticko - 
vychádzková  

trasa Krížová - 
obnova 

600,00 € 600 € 

Cieľom bola obnova turisticko-vychádzkovej 
trasy Krížova - kosenie, úprava terénu, 

úprava-obnova značkovania, úprava košov, 
lavičiek na trase, úprava informačnej tabule. 

TSC21_9E_0
30 

Združenie 
ULIJANA z 

Kojšova 

My sme malí 
muzikanti 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zrealizovať sériu 

interaktívnych koncertov pre deti z MŠ, ZŠ a 
ŠZŠ z okresu Gelnica.  

TSC21_9E_0
31 

PAREZKA N.O. 

Relaxujme a 
maľujme v 

našom altánku 
PAREZKY 

1 300,00 € 1 300 € 

Zámerom projektu bolo skvalitnenie života 
komunity prostredníctvom zlepšenia 

podmienok pre stretávanie sa a zmysluplné 
trávenie času v prírode a s prírodou.  

TSC21_9E_0
32 

Mestský 
športový klub 
Moldava nad 

Bodvou 

Všetci spolu 
športujme  -  
ideme hrať 
ping-pong a 

šach 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo zakúpenie exteriérových 
stolnotenisových a šachových stolov, kde by 
si mohli spoločne zašportovať starí rodičia a 

rodičia s deťmi. 

TSC21_9E_0
33 

Základná 
umelecká škola 

v Medzeve 

Koncert, 
výstava, 
umenie. 

Vybudovanie 
exteriérového 

zázemia  

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo vybudovať zázemie pre 

umeleckú tvorbu žiakov základnej umeleckej 
školy. 
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TSC21_9E_0
34 

Spojená škola, 
Matice 

slovenskej 11, 
Prešov 

Ekozáhrada pre 
handicapované 

deti 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo zriadiť záhradu pre 
deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Obnoviť a zlepšiť záhradný vstup do školy. 

Vysadiť zeleň. Vystavať lavičky a preliezky z 
odpadového materiálu.  

TSC21_9E_0
35 

Súkromná 
spojená škola, 
Vodárenská 3, 

Prešov 

Záhrada plná 
hier pre 

autistické deti a 
ich rodiny 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo vytvoriť podnetné a príťažlivé 
prostredie pre deti s autizmom a ich 

súrodencov v záhrade domu, ktorý bude 
slúžiť na rekreačno-vzdelávacie pobyty rodín 

s autistickým dieťaťom. 

TSC21_9E_0
36 

Arcidiecézna 
charita Košice - 
Dom pokojnej 
staroby Veľký 

Šariš 

Oáza pokoja a 
harmónie pre 

seniorov  
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vybudovanie 
vyvýšených záhonov, výsadba kvetín 
a pestovanie zeleniny. Projekt vytvoril 

priestor, v rámci ktorého seniori nájdu pocit 
potrebnosti. 

TSC21_9E_0
37 

Základná škola 
Varhaňovce 20 

Dajte nám 
zelenú! 

300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vybudovanie prenosného 
dopravného ihriska a zvýšiť u žiakov záujem 
o dopravnú výchovu, nadobudnúť poznatky o 

pravidlách správania sa a bezpečnosti na 
cestách. 

TSC21_9E_0
38 

Materská škola 
Teriakovce 

Či prší, či slnko 
svieti, vonku 

chcú byť všetky 
deti 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektom bolo zveľadiť a skrášliť 
okolie materskej školy, ktoré by deti využívali 
na relax, zábavu, obohacovanie vedomostí a 
takisto spríjemniť pobyt na čerstvom vzduchu.   

TSC21_9E_0
39 

Občianské 
združenie 

Zanebudka 

Tvoríme z 
prútia 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 
získať nové poznatky a zručnosti v oblasti 

ľudových tradícií, naučiť sa košikárske 
remeslo u hendikepovaných detí. 

TSC21_9E_0
40 

Šanca,  
neinvestičný 

fond 

Športom k 
prekonávaniu 

bariér 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vybudovať detské ihrisko pre detí 
a žiakov so zdravotným znevýhodnením a 
zlepšiť prístup deti a žiakov s postihnutím a 
zdravotným znevýhodnením ku športovým 

podujatiam. 

TSC21_9E_0
41 

Základná škola 
Mateja 

Lechkého 

Motýlia záhrada 
- aj čakať sa dá 

príjemnejšie 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bola úprava časti exteriéru 
pred budovou školy, osadila sa exteriérová 
lavička, knižná búdka a motýlia záhrada.  

TSC21_9E_0
42 

Príbeh včely 

Nahliadnite do 
tajomného 

života včiel a 
staňte sa aj vy 

súčasťou 
príbehu včely 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bola osveta včelárenia, 
možnosti realizovania praktických ukážok 

práce s včelstvom pre deti, študentov, 
záujemcov a dobrovoľníkov. 

TSC21_9E_0
43 

VEDECKÝ 
BRLOH, o. z. 

Vedecký brloh - 
Košický 

magický svet 
magnetov 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zábavnou formou naučiť 
deti a ich rodičov viac o magnetizme. vedcov 

v Košiciach.  

TSC21_9E_0
44 

Ťahanovská 
záhrada, o. z. 

Ťahanovská 
komunitná 
záhrada 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo skvalitniť a skrášliť priestory 
komunitnej záhrady, vytvoriť zázemie, 
podmienky a bezplatne organizované 
voľnočasové aktivity pre ľudí a školské 

zariadenia. 

TSC21_9E_0
45 

Maják n.o. 
Vytočme si 

krásne 
spoločné chvíle 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bol rozvoj dobrovoľníctva v 
organizácii, inklúzia hluchoslepých a 

intaktných študentov, rozvoj jemnej motoriky, 
verbálnej a neverbálnej komunikácie. 

TSC21_9E_0
46 

JASANIMA - 
Domov 

sociálnych 
služieb 

JASANIMA - 
EKO náučný 

chodník 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo vybudovať náučný 
chodník s interaktívnymi prvkami. 
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TSC21_9E_0
47 

CENTRUM 
OBNOVY 

PAMIATOK 
ROŽŇAVA 

Kalvária 
Rožňava - 

vybudovanie 
infopanelov a 

smerových 
tabúľ. 

600,00 € 600 € 
Zámerom bolo vybudovanie informačno-

vzdelávacích panelov a smerových tabúľ k už 
zrekonštruovanej Kalvárie. 

TSC21_9E_0
48 

Druživa o.z. 
Od odpadu k 
sadeniciam 

300,00 € 300 € 
Cieľmi projektu bolo zvyšovať povedomie 

verejnosti o dôležitosti spracovania bio 
odpadu kompostovaním. 

TSC21_9E_0
49 

YOUNG 
FOLKS LC 

Na Kozom 
potoku to žije 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo revitalizovať prostredie a zapojiť 

obyvateľov do procesu. 

TSC21_9E_0
50 

Mesto Lučenec 

Remeselný 
piTVOR - Aj v 
meste vieme 

tkať 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné 
prostredie, v ktorom prostredníctvom 

remeselnej činnosti sa posilní medzi jej 
členmi pocit uvoľnenia,  participácie a radosti 

zo spoločnej práce.  

TSC21_9E_0
51 

Vaša charita, 
n.o. 

Charitná 
komunitná 
záhrada 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo rozšíriť charitnú 
komunitnú záhradu pri Centre pomoci 

Domček o ovocné stromy a kríky. 

TSC21_9E_0
52 

ČAROVNÁ 
NITKA - 

občianske 
združenie 

Cesta ľanového 
semiačka 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo priblížiť mladej generácii 

postupnosť ručného spracovania ľanu 
priadneho a tkania ako tradičného remesla.  

TSC21_9E_0
53 

Mesto Poltár 

Ballot bin - 
Hlasovacie 

koše na 
cigaretové 

ohorky 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo osadenie 4 
„hlasovacích“ smetných košov na ohorky od 

cigariet, a tak dosiahnuť  čistejšie životné 
prostredie. 

TSC21_9E_0
54 

Rodičovské 
združenie pri 

Základnej škole 
P.J.Šafárika v 

Tornali 

Oddychová 
zóna a čitáreň - 

V škole ako 
doma 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo spríjemniť školské 

prostredie a viesť našich žiakov k láske ku 
knihám a čítaniu.  

TSC21_9E_0
55 

FK Iskra 
Hnúšťa 

Spolu pre šport 
- dajme spolu 

gól 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bola podpora a výchova mladých 
futbalistov, ktorí budú reprezentovať klub a 

mesto.  

TSC21_9E_0
56 

Základná škola 
Klokočova 742 

Hnúšťa 

Hnúšťanský 
mobilár 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo vytvorenie oddychovo rekreačno- 

edukačnej zóny pred budovou zš. Obnova 
prvkov zelene. 

TSC21_9E_0
57 

Mesto Hnúšťa - 
Centrum 

voľného času 

Oddychová 
zóna na 

dopravnom 
ihrisku 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo skrášliť  vonkajší areál detského 

dopravného ihriska. 

TSC21_9E_0
58 

Základná 
umelecká škola 

Okružná 11 
Revúca 

ArTánok - oáza 
umenia 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vybudovanie altánku a vytvoriť 
nový priestor pre nápady a tvorivosť detí v 

príjemnom prostredí areálu školy. 

TSC21_9E_0
59 

Mesto Revúca 
Rozprávkový 

svet kníh 
600,00 € 600 € 

Cieľom bolo oživiť mestský park a zároveň 
vytvoriť atraktívne miesto pre širokú verejnosť 

za účelom trávenia voľného času.  

TSC21_9E_0
60 

Vyšší level 
Detský  

sedemboj 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo zvýšenie telesnej 
zdatnosti, návrat detí k športovaniu. 

TSC21_9E_0
61 

Srdcom pre 
Teba o.z. 

Srdcom pre 
Teba 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bola podpora a rozvíjanie 
aktivít v oblasti vzdelávania, poradenstva, 

konzultácií, terapií, publikačných a kultúrno – 
spoločenských činností pre deti so 

zdravotným znevýhodnením. 
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TSC21_9E_0
62 

Materská škola 
v Rimavskej 
Sobote, Ul. 
Rybárska 

Darujme deťom 
zeleň 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo vysadiť nové stromy   v 
areáli MŠ na obnovu zelene, podporu 

biodiverzity, zlepšovanie kvality ovzdušia a 
ako útočisko pre hmyz a vtáctvo.   

TSC21_9E_0
63 

artRIS Hurá do Oázy 300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zlepšenie životného 
prostredia a rozvoj komunitného života v 

meste. Postavila sa hlinená pec s posedením. 

TSC21_9E_0
64 

Domov 
sociálnych 

služieb 
Pionierska 

850/13 Detva 

Kto sa hrá, 
nehnevá! 

1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo dobudovať terapeuticko-
relaxačnú zónu pre deti so zdravotným 

znevýhodnením v DSS doplnením pomôcok 
na vestibulárnu stimuláciu. 

TSC21_9E_0
65 

Folklórny súbor 
Detva 

Ľudový tábor 
Detvička 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo zorganizovanie 

ľudového tábora.   

TSC21_9E_0
66 

MAGIKOS 
Pohyb napriek 

prekážkam 
300,00 € 300 € 

Cieľom bola inklúzia zraniteľných skupín, 
vytvoril sa bezpečný priestor. 

TSC21_9E_0
67 

Obec Cerovo 
Záhrada pre 

nás 
600,00 € 600 € Cieľom bolo vytvorenie komunitnej záhrady. 

TSC21_9E_0
68 

HC Fregas 
Veľký Krtíš 

Od mobilu k 
športu 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo materiálne zabezpečenie 

hokejového klubu.  

TSC21_9E_0
69 

Atletický Klub 
Krupina, o.z. 

Rozbehajme 
Krupinu, 
3.ročník 

1 300,00 € 1 300 € 
Cieľom projektu bolo uskutočnenie tretieho 

ročníka športového podujatia. 

TSC21_9E_0
70 

Spojená škola, 
Detva 

Neformálne 
vzdelávanie o 

dedičstve 
Podpoľania 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo prepojiť formálne a 
neformálne vzdelávanie žiakov stredných a 

základných škôl, zlepšiť komunikačné, 
prezentačné a interpersonálne zručnosti 

žiakov. 

TSC21_9E_0
71 

Detský folklórny 
súbor 

Hviezdička 

Šikovné 
ručičky, vyšijú 
nám sukničky. 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo zakúpenie ručne 
vyšívaných sukní a záster z Podpoľania a 
následná prezentácia repertoáru širokej 

verejnosti na Slovensku i v zahraničí. 

TSC21_9E_0
72 

Základná škola 
s materskou 

školou, Školská 
1575, Hriňová 

V zelenej 
škôlke 

poznávame a 
chránime 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bola výsadba okrasnými a 

ovocnými drevinami, kríkmi  v exteriéri 
materskej školy.  

TSC21_9E_0
73 

Mesto Brezno 
Z receptov 

starých mám 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo vytvorenie a zariadenie 
kuchynky.  

TSC21_9E_0
74 

Materská škola 
Lučatín 

Bezpečne na 
ceste 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo vybudovania mobilného 

dopravného ihriska na školskom dvore.  

TSC21_9E_0
75 

Špeciálna 
základná škola 

Polomka 

Domček 
domček, kto v 

tebe býva 
600,00 € 600 € 

Cieľom bolo zlepšenie základných služieb 
prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry 

športových zariadení. 

TSC21_9E_0
76 

OZ Verejnô 
Nevyhadzuj, 

daruj 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo zlepšenie komunitného 
života na Liptove prostredníctvom 

usporiadania pravidelných výmenných akcií – 
swapu. 

TSC21_9E_0
77 

Občianske 
združenie 
TATRY 

Liptovské 
stromoradia: 
Smrečany, 
zeleň pri 

futbalovom 
ihrisku 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo vysadiť 30 ks vzrastlých drevín 

(150 - 250 cm) pri futbalovom ihrisku v 
Smrečanoch. 

TSC21_9E_0
78 

Clear Collective 
Festival 
Tehláreň 

600,00 € 600 € 

Cieľom festivalu bolo sieťovať generáciu 
začínajúcich umelcov, študentov umeleckých 

zameraní, tak aby posilnil ich možnosť 
získavania kontaktov, dôležitých pre 

profesionálnu kariéru.  
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TSC21_9E_0
79 

OZ za zdravší 
život 

Nauč sa 
správne cvičiť 
so Zdravým 
chrbátikom 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo naučiť deti ako sa 
správne cvičí, aby nadobudli znalosti o 

výhodách pohybu a zabezpečili im aj zdravý 
spôsob života. 

TSC21_9E_0
80 

Občianske 
združenie 

SLNKOTVOR 

Včely pre 
každého 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bola osveta v oblasti ochrany 

a podpory včiel v obci a regióne, podpora 
environmentálneho vzdelávania. 

TSC21_9E_0
81 

Beachvolleyball 
club 

Ružomberok 

Výstavba šatní 
pre deti a 

hráčov 
plážového 
volejbalu 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo vybudovanie šatní pre deti, 
hráčov a občanov mesta, ktorí využívajú 

ihriská na plážový volejbal. 

TSC21_9E_0
82 

Materská škola, 
Obchodná 

26/63, Sečovce 

Dopraváčik - 
Vybudovanie 
Dopravného 

ihriska v 
Materskej škole 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo vybudovanie 

dopravného ihriska.  

TSC21_9E_0
83 

TVORÍME 
FARBAMI OZ 

Zóna oddychu - 
spájame rodiny 

na vidieku 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vytvorenie zóny 
oddychu pre susedov v bytovkách a občanov 

v obci Dargov.  

TSC21_9E_0
84 

Materské 
centrum 
Sovička 

Bezpečná 
Sovičkova 
hernička 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo zabezpečiť v interiéri herničky 

bezpečné miesto, ktoré bude môcť fungovať v 
tejto pandemickej dobe.   

TSC21_9E_0
85 

Občianske 
združenie pri 
CSS ORAVA 

Bezpečné 
miesto-

chráňme 
zdravie 

spoločne 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zaobstaranie 

dezinfekcie, sterilizácie priestorov v Centre 
sociáInych služieb ORAVA. 

TSC21_9E_0
86 

Občianske 
združenie  
Zvedavá 
včielka 

Voňavá 
tajomnosť 
liečivých 
byliniek 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo naučiť deti sa starať o 
zeleň už od útleho veku, vštepovať pozitívny 
vzťah k prírode a šíriť znalosti a návyky ďalej.  

TSC21_9E_0
87 

V.I.A.C. - 
Inštitút pre 
podporu a 

rozvoj mládeže 

Poď von 600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vybudovať vo 
vonkajšom areáli Oravského centra mládeže 
kryté zázemie v podobe altánku s krbom, pre 
realizáciu komunitných športových a herných 

aktivít. 

TSC21_9E_0
88 

Obchodná 
akadémia, 

Radlinského 
1725/55, Dolný 

Kubín 

Í-ha 300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vytvoriť platformu pre mladých 
ľudí, kde sa budú môcť neformálne vzdelávať 

v oblastiach ako programovanie a 
dobrovoľníctvo. 

TSC21_9E_0
89 

Oravská 
knižnica Antona 
Habovštiaka v 

Dolnom Kubíne 

V knižnici nám 
nuda nehrozí - 

čítame, 
spoznávame, 

tvoríme 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bol rozvoj čitateľských 
návykov a podpora záujmu o čítanie 

názornými, súťaživými a interaktívnymi 
formami, motivácia detí k vlastnej kreativite. 

TSC21_9E_0
90 

Garáž klub 
Dvor pre 

všetkých - 
dielnička 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo zmysluplné trávenie voľného 
času, medzigeneračné obohatenie, 
ekologické správanie - oprava vecí, 

recyklovanie materiálov. 

TSC21_9E_0
91 

SYTEV 
Komunitná 
kaviareň 

300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vytvorenie a zariadenie kaviarne 
pre mladých ľudí z Kysuckého Nového Mesta 
a okolia, zmysluplné trávenie voľného času 

mladých ľudí. 

TSC21_9E_0
92 

Kysucká 
knižnica v 

Čadci 

Knižničná 
klubovňa pre 
tínedžerov 

600,00 € 600 € Cieľom bolo zvýšiť záujem o čítanie. 
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TSC21_9E_0
93 

Občianske 
združenie pre 
krajšie Kysuce 

1000 a jeden 
skutok 

1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo zlepšiť a skrášliť 
prostredie okresu Čadca - vymaľovanie 
a zútulnenie verejných priestranstiev, 

výsadba zelene. 

TSC21_9E_0
94 

Športový klub 
Javorník Makov 

Materiálna 
pomoc sociálne 
znevýhodnením 

športovcom 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo, aby deti, zo sociálne 

slabších skupín, trávili svoj čas zmysluplne t. 
j. športovaním.  

TSC21_9E_0
95 

Obec Klokočov 

Podpora 
zdravia 

športom na 
detskom ihrisku 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vytvoriť v obci verejné 

detské ihrisko. 

TSC21_9E_0
96 

Pomôž iným 
občianske 
združenie 

Ľudové 
remeslá pre 

rodiny s deťmi 
v našej 

komunite 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre 
rodiny s deťmi so zaujímavými aktivitami. 
Oživiť ľudové remeslá ako sú hrnčiarstvo, 

košikárstvo, šperkárstvo.  

TSC21_9E_0
97 

Občianske 
združenie 
Škôlkárik 

Malí bádatelia v 
rastlinnej a 

živočíšnej ríši 
600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo zapojiť deti do 
pestovania úžitkových rastlín.  

TSC21_9E_0
98 

Chlpáči pre 
radosť 

Aby kone mohli 
liečiť 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitnejšiu 

jazdeckú výbavu. 

TSC21_9E_0
99 

CSS-
BYSTRIČAN 

Napriek veku 
aktívni 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo podporovať vzťah a rozvoj k 

pohybovým aktivitám u klientov s demenciou.  

TSC21_9E_1
00 

Centrum 
sociálnych 

služieb 
Kamence 

Oddychová 
zóna pod 

baldachýnom  
pre úplne  

imobilných 
seniorov 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo naučiť seniorov pasívne 
relaxovať prostredníctvom pobytu na 

čerstvom vzduchu, posilňovaním imunitného 
systému vitamínom D, zlepšenie  psychiky. 

TSC21_9E_1
01 

Naše včely o.z. 

Včelín za horou 
- Poďme 
spoločne 

ochrániť včely 
(2.časť) 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo zrealizovať rozšírenie 

včelieho spoločenstva a zveľadiť okolie 
včelína, s dôrazom na ekologický chov včiel.  

TSC21_9E_1
02 

Základná škola, 
Lichardova 24, 
010 01 Žilina 

Zážitkovým 
učením tvoríme 

pocitový 
chodník 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo zážitkovým učením vytvoriť 

pocitový chodník. 

TSC21_9E_1
03 

Športový klub 
M.K. BROS 

Racing 

OKӨEVERYW
HERE 

PROJEKT - 
Robíme všetko 

pre lepšiu 
budúcnosť 

horskej 
cyklistiky na 
Slovensku. 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo podchytenie horských 

cyklistov. 

TSC21_9E_1
04 

Centrum 
voľného času, 
Kuzmányho 
105, Žilina 

Nové 
dobrodružstvo 

pre deti na 
detskom ihrisku  

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo rozšíriť priestor na 

aktivity vybudovaním nového detského ihriska 
s preliezkami, hojdačkami aj šmýkačkou.  

TSC21_9E_1
05 

Slovenský 
skauting, 99. 

zbor Skalných 
Žilina 

Skauti v novom 
šate - obnova 

stanov 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo zachovať historické 
“štvorkové” podsadové stany, slúžiace na 

letné tábory pre deti a mládež. 
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TSC21_9E_1
06 

Verejná 
knižnica 
Mikuláša 
Kováča 

Som prvák -  
čitateľ 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo podporiť čitateľskú 
gramotnosť a návyky detí, vzbudiť u 

najmladších záujem o čítanie, predstaviť 
deťom netradičným spôsobom prostredie 

knižnice.  

TSC21_9E_1
07 

OZ Radvanček Zober ma von 1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo rozvíjať nové špecifické 
zručnosti pre žiakov, ktoré sa nedajú 

nadobudnúť v triede, rešpektovať  prírodu a 
zvýšiť záujem o ňu. 

TSC21_9E_1
08 

Stredisko 
Domov 

sociálnych 
služieb Prameň 

Veselá záhrada 600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vybudovanie okrasnej 

záhrady pri DSS Prameň. 

TSC21_9E_1
09 

AKADÉMIA 
Sírius o.z. 

Spoznaj svojho 
psa 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo znížiť počet týraných, 
opustených, vyhodených psov. Vzdelávať 

prostredníctvom tréningových kurzov a 
seminárov, návštevou škôl a škôlok.  

TSC21_9E_1
10 

DORKA,n.o.-
pobočka Zvolen 

Otvorenie 300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo pomôcť ženám 

/osamelým matkám/získať opäť radosť zo 
života. 

TSC21_9E_1
11 

Materská škola 
Ľ. Fullu 

1689/43 Zvolen 

Pre úsmev a 
radosť našich 
najmenších - 
revitalizácia 

areálu 
materskej školy 

1 300,00 € 1 170 € 
Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia 

vonkajšieho areálu materskej školy. 

TSC21_9E_1
12 

Milujem 
Behanie 

Hravá atletika 
pre deti a 
mládež 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo zvyšovanie športových 

návykov u detí a mládeže.  

TSC21_9E_1
13 

Základná škola 
s materskou 

školou v Malom 
Čepčíne 

Aby nám bolo 
teplejšie 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo zateplenie stropov 

v triedach. 

TSC21_9E_1
14 

OZ Žabko - 
Sovičky 

Aj vonku sa to 
dá 

300,00 € 300 € 

Cieľom bolo doplniť zariadenie obecného 
komunitného priestoru - altánu, ktorý sa v 

obci podarilo nedávno vybudovať, zakúpením 
drevených lavičiek na sedenie.  

TSC21_9E_1
15 

STEFANI n.o. 
Workout v 
Žarnovici 

1 300,00 € 1 170 € Cieľom bolo vytvoriť vonkajšie ihrisko. 

TSC21_9E_1
16 

Materská škola, 
Ul. 1.mája č. 4, 

Banská 
Štiavnica 

Spoznaj Zem 
cez dotyky 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo podporovať u detí 
environmentálny spôsob životného štýlu 

prostredníctvom zážitkového učenia. 

TSC21_9E_1
17 

Divadielko 
Concordia 

Environmentáln
a bábková 

rozprávka o 
stromoch pre 

deti 
banskoštiavnick

ého regiónu 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo pripraviť divadelný 
scenár ako podklad pre naštudovanie 

bábkovej rozprávky s environmentálnou 
tematikou. 

TSC21_9E_1
18 

Obec Trnavá 
Hora 

Exteriérové 
fitness centrum 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo zriadenie vonkajšieho fitness 

centra. 

TSC21_9E_1
19 

OZ Veterníček Šťastná lúka 600,00 € 600 € 
Cieľom bola podpora environmentálneho 

povedomia detí predškolského veku a 
ostatných zamestnancov materskej školy.  
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TSC21_9E_1
20 

Združenie 
DŽIVIPEN - 

ŽIVOT 

Investujme do 
detí a mládeže, 

našej 
budúcnosti 

300,00 € 300 € 

Cieľom bolo pomôcť sociálne vylúčeným 
deťom a mládeži bezpečnejšie tráviť voľný 

čas, pozitívne ovplyvniť budúcnosť vylúčenej 
skupiny, aby sa dobre integrovala do života, 

rozvíjať športový talent detí a mládeže a 
posilniť komunitný život. 

TSC21_9E_1
21 

Mesto Púchov 

Detská zóna v 
mestskom 

Europarku v 
Púchove 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť v mestskom 
parku oddychovú zónu určenú pre deti a 

mládež. Novými hracími prvkami a 
mobiliárom sa zatraktívni verejný priestor, 
ktorý budú môcť využívať rodiny, široká 

verejnosť. 

TSC21_9E_1
22 

Základná škola 
s materskou 

školou 
Slovanská 

Maľované 
ihrisko 

1 300,00 € 1 170 € Cieľom bolo vytvoriť maľované ihrisko.  

TSC21_9E_1
23 

Materská škola 
Mestečko 

Človeče 
nehnevaj sa a 
poď sa hrať 

300,00 € 300 € 

Cieľ projektu bol zameraný na recykláciu 
odpadového materiálu, na úpravu časti 

školského dvora, doplnenie a zveľadenie 
hracích plôch a vytvorenie nadrozmernej hry 

Človeče nehnevaj sa. 

TSC21_9E_1
24 

Kynologická 
záchranná 

brigáda Trenčín 

Zvýšenie 
efektivity na 

pátracích 
akciách po 

nezvestných 
osobách v 

trenčianskom 
kraji 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo dosiahnuť vyššiu efektivitu, 
nasadenosť a pripravenosť záchranárskych 

tímov na reálnych pátracích akciách po 
nezvestných a stratených osobách.  

TSC21_9E_1
25 

Základná škola 
s materskou 

školou Centrum 
I 

Tancuj a 
spievaj 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo vytvárať nové vzťahy a 
morálne hodnoty prostredníctvom folklóru. 

Zvýšiť záujem verejnosti o naplnenie 
zmysluplného života seniorov a detí. 

TSC21_9E_1
26 

Mesto Ilava 
(Dom kultúry 

ILAVA) 

Kultúra zdravo 
v exteriéri 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo uskutočniť sériu 

prednášok, workshopov. 

TSC21_9E_1
27 

AUTIS 

Doprajme 
deťom s 

autizmom aj v 
korona období 
aktivity, ktoré 
im umožnia 
skvalitniť ich 

život 

1 300,00 € 1 300 € 
Cieľom bolo zorganizovanie hodín 

hipoterapie, pre autistické detí. Cvičenie na 
koni slúži ako podporná terapia. 

TSC21_9E_1
28 

Robíme to pre 
deti O.Z. 

Perúnova 
výzva 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo uskutočnenie športového 

podujatia.  

TSC21_9E_1
29 

Pro sport team 
o.z. 

Minipump track 
- Vybudovanie 

cyklookruhu pre 
odrážadlá a 

detské bicykle v 
Trenčíne 

600,00 € 1 170 € 

Prvoradým cieľom je uskutočniť detský 
prekážkový beh. Po detskom behu si ho 
vyskúšajú aj rodičia. Okrem športovania 
máme pripravený aj bohatý sprievodný 
program. Okrem iného, budú súčasťou 

sprievodného programu „Majstrovstvá sveta v 
céčkach“. 

TSC21_9E_1
30 

Centrum Naša 
chalúpka, o.z. 

Koníky nám 
pomáhajú a 

liečia. 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom bolo vytvorenie bezpečneho priestoru 
pre najmenšie deti ktorý by im umožnil rozvoj 

jazdeckých zručností. 
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TSC21_9E_1
31 

OZ Bánovskí 
chlpáči 

Zastavme 
množenie a 

trápenie 
pouličných 

mačiek 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bola kastrácia pouličných 

mačiek.  

TSC21_9E_1
32 

Obec Súlovce 
Zelená učebňa, 
ktorá vzdeláva 

a spája 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vytvorenie zelenej 
učebne.  

TSC21_9E_1
33 

Slovenský 
Červený kríž, 

územný spolok 
Senica 

Podpora 
komunitných 

aktivít v 
zariadení 

Humanitko 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo vytvorenie komunitnej 

predzáhradky. 

TSC21_9E_1
34 

Útulný domov 
Výsadba 

zelene v parku 
Jablonica 

300,00 € 300 € Cieľom projektu bola výsadba zelene v parku. 

TSC21_9E_1
35 

Senica 2.0 
Zelená Senica - 

Bufet pre 
opeľovače 

1 300,00 € 1 170 € Cieľom projektu bola výsadba zelene.  

TSC21_9E_1
36 

Dom pokojnej 
staroby n.o., 

Gbely 

Terapeutická 
záhrada pre 

seniorov 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bola výsadba a rozšírenie 
zelených plôch v zariadení.  

TSC21_9E_1
37 

Občianske 
združenie 

PETROVILLA 

Jabloňová 
panoráma - 

oddychová a 
výletná zóna 
nad obcou 

Petrova Ves 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zveľadenie výletnej 

zóny.  

TSC21_9E_1
38 

Mesto Skalica 
Návrat k 

tradíciám - 
tkanie 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo učiť o tkaní, a nielen kobercov, 
bolo dôležitou súčasťou života a ekonomiky a 

bude vhodné praktickou formou si toto 
pripomenúť a naučiť sa to.  

TSC21_9E_1
39 

Mesto Brezová 
pod Badlom 

Zelená oáza 
radosti, zdravia 

a pohybu 
600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre 
pohyb a relax. 

TSC21_9E_1
40 

Centrum 
voľného času 

Myjava 

MINIZOO v 
CVČ 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bolo otvorenie a sprístupnenie 
priestorov CVČ s MINIZOO pre širšiu 

verejnosť -  matky s deťmi, mládež, seniorov, 
zdravotne znevýhodnené deti a občanov 

(ŠZŠ, DSS Úsvit). 

TSC21_9E_1
41 

Obec Košariská 
Nordic walking 

po chotári 
300,00 € 300 € 

Cieľom bola podpora prirodzeného pohybu a 
vnútornej motivácie detí, dospelých a 

seniorov bez dôrazu na výkon a podpora 
športovania pre radosť̌ z pohybu a zlepšenie 

zdravia.  

TSC21_9E_1
42 

Divadlo Lusian 
pri Centre 

voľného času 
Nové Mesto 
nad Váhom 

Divadlom ku 
krajším dňom 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo podporiť kultúru a 

zabávať ľudí predstaveniami. 

TSC21_9E_1
43 

Človek za klímu 
Uzdravme pôdu 
- vyliečme našu 

planétu 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o 
súčasných globálnych výzvach. 

TSC21_9E_1
44 

Medze Detské ihrisko 1 300,00 € 1 170 € Cieľom projektu bola renovácia ihriska. 

TSC21_9E_1
45 

Mesto Rajec 
Náš domček  

deduška 
Večerníčka 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo obnoviť a zlepšiť detské 

ihrisko v materskej škole, rozšíriť zeleň 
školského areálu. 
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TSC21_9E_1
46 

Materská škola 
Fačkov 190 

Cesta za 
zdravím 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo, aby deti čo najviac času 

trávili na čerstvom vzduchu pohybom.  

TSC21_9E_1
47 

Susedia spod 
Skaliek 

Bikrosová 
dráha Rajecké 

Teplice 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vytvoriť zázemie bikrosovej 
dráhy a oddychový priestor pre komunitu.  

TSC21_9E_1
48 

Mesto 
Prievidza 

Stolček prestri 
sa na MŠ Ul. 
M.Mišíka v 
Prievidzi 

600,00 € 600 € 
Cieľom bola úprava exteriéru škôlky pre 

doplnenie jej vybavenia do kvalitného celku. 

TSC21_9E_1
49 

Základná škola 
s materskou 

školou Vavrinca 
Benedikta 
Nedožery-
Brezany 

Zelená škola - 
Bezpečné 

pieskovisko pre 
deti 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo vytvorenie ihriska pre 

deti.  

TSC21_9E_1
50 

Občianske 
združenie 

Dazya 

Dazya Dance 
Camp 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo usporiadanie športového 

podujatia. 

TSC21_9E_1
51 

Združenie 
rodičov 

Základnej školy 
v Sľažanoch 

Byť eko, byť v 
pohybe a byť v 
škole nás baví 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo rozšírenie areálu o náučno-

pohybovú dráhu. 

TSC21_9E_1
52 

Obec Neverice 
Kolotoč pre 

Neverice 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo zveľadiť ihrisko, ktoré sa 
nachádza v obci pri Obecnom úrade. 

TSC21_9E_1
53 

Občianske 
združenie 
rodičov a 

priateľov školy 
pri Základnej 

škole Pribinova 
v Zlatých 

Moravciach 

Biofilter - 
extenzívna 

zelená strecha 
600,00 € 600 € Cieľom bolo vytvoriť zelenú strechu.   

TSC21_9E_1
54 

Senior 
Modrová, n.o. 

Babičkine 
maškrty 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vytvoriť v zariadení 

kuchynku, ktorá bude seniorom čo možno 
najviac pripomínať prostredie domácnosti.  

TSC21_9E_1
55 

Občianske 
združenie pri 

detskom 
domove 
Piešťany 

Inkluzívny 
hravý prvok pre 

naše 
hendikepované 

detičky 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť inkluzívne 

ihrisko pre hendikepované deti.   

TSC21_9E_1
56 

Parlament 
mladých mesta 

Vrbové 

Mládež do 
toho! 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo osadenie lavičiek v okolí 

vodnej nádrže Čerenec. 

TSC21_9E_1
57 

Občianske 
združenie 
Javoráčik 

Eko mikulášske 
vrecká pre 

Javorku 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vyrobiť textilné vrecká na 
mikulášske balíčky pre deti zo ZŠ a MŠ 

Javorová alej. 

TSC21_9E_1
58 

OZ Themida Relax Park 1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo zveľaďovanie a úpravu 

nevyužitých pozemkov v obci Chorvátsky 
Grob.  

TSC21_9E_1
59 

Slovenský 
skauting, 131. 

zbor Senec 

Rozkvitnutá 
záhrada 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bola revitalizácia verejného 

priestoru pri klubovni v obci Blatné. 

TSC21_9E_1
60 

Stredná 
odborná škola 

obchodu a 
služieb 

Stavbárska 11  
Martin 

5 R ako realizuj 
sa, recykluj, 
redizajnuj, 
renovuj, 

rekonštruuj 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo spojiť komunitu v 
tvorivom procese dať priestor študentom, 

ktorí disponujú umeleckým a tvorivým 
potenciálom. 
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TSC21_9E_1
61 

Základná škola 
Františka 

Hrušovského 
Kláštor pod 

Znievom 

Dopraváčik v 
Kláštore pod 

Znievom 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vytvoriť prenosné dopravné 
ihrisko. 

TSC21_9E_1
62 

Klub 
železničných 
modelárov 

Vrútky 

Replika 
historickej 
železničnej 

dreziny 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo zvýšiť atraktivitu železničného 

múzea v areáli SIM v Martine. 

TSC21_9E_1
63 

Tekovská 
knižnica v 
Leviciach 

Letná čitáreň 600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vytvoriť z nádvoria 

atraktívne priestory na vzdelávanie, autorské 
besedy, literárne pásma, večery poézie. 

TSC21_9E_1
64 

Štiavnica 
Mountains, o.z. 

Osveta o 
apiterapii - 

liečebné účinky 
včelích 

produktov na 
ľudský 

organizmus 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo poukázať na široké 

spektrum liečivých účinkov včelích produktov 
na zdravie človeka.  

TSC21_9E_1
65 

„JESEŇ 
ŽIVOTA“, 
Zariadenie 
sociálnych 

služieb Levice 

Cez bránu 
nemá vírus 

šancu 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo získať dezinfekčnú 
bránu. 

TSC21_9E_1
66 

Ad usum, n.o. 
Zelená záhrada 

pre seniorov 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vybudovať zelenú záhradu s 
možnosťou posedenia. 

TSC21_9E_1
67 

Základná škola 
Jánosa Aranya 
s vyučovacím 

jazykom 
maďarským 

Okoč 

Konečne na 
vzduchu! - 

Végre a friss 
levegőn! 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo rozšíriť areál o prezliekareň a o 
pomôcky (tabuľa, lavice, zeleň), ktoré 

umožnia aj presun vyučovacej hodiny na 
čerstvý vzduch. 

TSC21_9E_1
68 

ZMRŠ pri ZŠ 
Lászlóa 

Amadea s VJM 
- Gabčíkovo 

Škola v prírode 1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo zážitkovým spôsobom 
oboznámiť deti s prírodným prostredím, 

utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému 
prostrediu.  

TSC21_9E_1
69 

obec Jesenské Detský svet 600,00 € 600 € 
Cieľom bolo vytvoriť bezpečný priestor pre 

deti. 

TSC21_9E_1
70 

Základná škola, 
Levická 903, 

Vráble 

Učebňa, ktorá 
učí variť 

klasické jedlá 
zdravou a 
zábavnou 

formou 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo vytvorenie učebne – 

kuchynky. 

TSC21_9E_1
71 

Materská škola 
"Meduška" - 

Hlavná 152/15, 
952 01 Vráble 

Ihrisko pre 
Medušku 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo inštalovanie umelej 

plochy z gumovej dlažby.  

TSC21_9E_1
72 

POHYBOVŇA 

Búrka pomaly 
končí, my 

pokračujeme v 
našej ceste k 
víťazstvám v 

sebe 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo rozvíjať vzťah k pohybu 
najmä u detí a mládeže a hlavne prekonať 

spoločne toto ťažké obdobie pomocou športu 
a socializácie. 

TSC21_9E_1
73 

Zariadenie 
sociálnych 

služieb  Pod 
hradom 

Oáza pokoja  
pre prijímateľov 

ZSS Pod 
Hradom 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo zabezpečiť fyzický rozvoj detí a 

mládeže.  
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TSC21_9E_
174 

Obec Gajary 

Za krajšie a 
zelenšie 
Gajary – 

podporme 
ďaľšiu 

výsadbu v 
našej obci 

300,00 € 300 € Cieľom bolo skrášliť prostredie zariadenia. 

TSC21_9E_
175 

Mesto 
Pezinok 

Komunitná 
ochrana 

vodného toku 
Saulak 
zelenou 

infraštruktúrou 

600,00 € 600 € 
Cieľom bola dlhodobo udržateľná ochrana 

vodného toku Saulak. 

TSC21_9E_
176 

Základná 
škola Na 

bielenisku 2, 
Pezinok 

Vieme o Vás - 
spolupráca 

školy a 
nocľahárne v 

Pezinku 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo pokračovať v začatej spolupráci 

s Nocľahárňou v Pezinku. Materiálne 
zabezpečenie. 

TSC21_9E_
177 

Centrum 
voľného času, 
Mladoboleslav
ská 3, 902 01 

Pezinok 

Živý park 1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo postaviť pódium v 

priestoroch pezinského Zámockého parku, 
za budovou CVČ. 

TSC21_9E_
178 

Pestrec 
Vecica - 1. 

knižnica vecí 
v Nitre 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo vybudovanie 1. knižnici 
vecí v Nitre, kde si ľudia budú môcť prenajať 

rôzne veci. 

TSC21_9E_
179 

„BORINKA-
ALZHEIMERC

ENTRUM“,  
Zariadenie 
sociálnych 

služieb Nitra 

Harmónia 
prostredia a 

duše 
1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom bolo materiálne vybavenie pre 
vybudovanie novej relaxačno-stimulačnej a 

edukačnej zóny v exteriéri areálu. 

TSC21_9E_
180 

Obec 
Kolíňany 

Komunitné 
podujatia: 

Myslíme eko-
logicky?! 

600,00 € 600 € 

Zámerom projektu bolo prostredníctvom 
prednášok, tvorivých dielní, premietaní 

dokumentárnych filmov a stretnutí s 
odborníkmi v rôznych vedných oblastiach 

prezentovať knižnicu ako centrum 
komunitného života.  

TSC21_9E_
181 

Slovenský 
zväz 

záhradkárov 
ZO Nitriansky 

Hrádok 

Záhrada troch 
generácií 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo zveľadenie a rozvoj 
existujúcej záhrady Kultúrneho zariadenia 

Nitriansky Hrádok. 

TSC21_9E_
182 

Stredná 
odborná škola 
gastronómie a 

služieb, 
Hviezdoslavov
a 55, Šurany 

Živá kniha o 
gastronómii 

1 300,00 € 1 300 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť živú knihu o 
gastronómii. Živú knihu budú tvoriť náučné 

videá o zásadách zdravej výživy, 
gastronomických pravidlách, základoch 
stolovania a príprave jedál a nápojov.  

TSC21_9E_
183 

Občianske 
združenie 

Čerešnička " 
BARACHA" 
Bardoňovo 

Život - to 
najdrahšie čo 

máme 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bola ochrana prijímateľov 
sociálnych služieb pred ochorením COVID - 

19.  

TSC21_9E_
184 

Materská škola 
Nový diel,50, 
Hurbanovo 

Bezpečné 
ihrisko 

600,00 € 600 € Cieľom projektu bolo vybudovať ihrisko. 
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TSC21_9E_
185 

Prosocia 
Sociálny taxík 

pomáha 
seniorom 

1 300,00 € 1 170 € 

Projektom sa dosiahlo zaistenie zákl. potrieb 
spojených s nákupom, dovozom stravy, 

liekov, očkovaním, ochranu seniorov a ŤZP 
pred sociálnym vylúčením, odstránime pocit 
osamelosti seniorov a zvýšime kvalitu života. 

TSC21_9E_
186 

Základná 
škola, Pavilón 
B, Školská ul. 
č. 26, Pribeta 

Pestovanie 
lufy  - 

zázračná 
rastlina so 

všestranným 
využitím 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo pestovanie LUFY. Tvorí 

sa v nej špongia. 

TSC21_9E_
188 

PRO LIBRI 
Čítajme si na 

terase 
300,00 € 300 € 

Cieľom bolo vytvoriť príjemné a pohodlné 
prostredia pre používateľov Knižnice Józsefa 

Szinnyeiho v Komárne. 

TSC21_9E_
189 

Materská škola 
- Óvoda,  Ul. 

mieru 16,  
Komárno 

Chodník 
zdravia pre 
škôlkárov 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vytvoriť chodník v areáli 

materskej školy. 

TSC21_9E_
190 

Občianske 
združenie 

SaUvedom 

Zdieľaná 
dielňa v 

Baterkárni 
600,00 € 600 € 

Cieľom bolo vybudovať dielnu, kde môže 
verejnosť opravovať poškodené veci ako 

oblečenie, malé domáce spotrebiče, či ako 
si jednoducho vyrobiť predmety dennej 

spotreby. 

TSC21_9E_
191 

Občianské 
združenie 

Dobrota sv. 
Alžbety, ZNB 

Jozefínum 

Šanca k 
lepšiemu a 

kvalitnejšiemu 
bývaniu 

1 300,00 € 1 300 € 
Cieľom bolo zlepšenie kvality života matiek 
a ich detí žijúcich v zariadení, ktoré boli v 

ťažkej životnej situácii. 

TSC21_9E_
192 

OZ Lifestarter 
Festival 

Učiaca sa 
Trnava 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zorganizovať prvý 

festival učenia sa v Trnave. 

TSC21_9E_
193 

Materská 
škola, 

Podjavorinskej 
8, Hlohovec, 

m.č. Šulekovo 

Pohybom a 
športom pre 

zdravie detí na 
školskom 

dvore. 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vytvoriť ihrisko na školskom 

dvore.  

TSC21_9E_
194 

Základná škola 
Podzámska 35 

Hlohovec 

Škola v 
pohybe 

300,00 € 300 € 
Cieľom bolo zvýšiť pohyb u žiakov školy, 
najmä po lockdowne. Motivovať žiakov 

používať bicykel. 

TSC21_9E_
195 

Základná 
umelecká 

škola 
Hlohovec 

Poď s nami šiť 600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vzdelávanie mladých 

ľudí, ktorí si na sérii workshopov osvojí nové 
vedomosti a zručnosti o šití a móde. 

TSC21_9E_
196 

Základná 
škola Jozefa 

Cígera 
Hronského, 
Krátka ul. 2, 

Šaľa 

Učebňa v 
prírode 

600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť žiakom útulné 
prostredie vonku, aby počas priaznivého 

počasia mohli tráviť čo najviac vyučovacích 
hodín vonku. 

TSC21_9E_
197 

Mesto Šaľa 

Výsadba 
nového 

záhonu - 
skrášlenie 

vstupu 

1 300,00 € 1 300 € 
Cieľom projektu bola výsadba záhonu 
a rozšírenie zelenej plochy v meste. 

TSC21_9E_
198 

Občianske 
združenie 

Petra 
Bošňáka - OZ 

PB 

Hrajte sa a 
relaxujte 
vonku! 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo vybudovať priestor pre 

voľnočasové aktivity, pri ktorých sa ľudia 
všetkých vekových kategórií môžu stretávať. 
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TSC21_9E_
199 

Domov 
dôchodcov 

Dolné Saliby 
Aktívni seniori 600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vybudovanie 10 
drevených výšených záhonov pre  aktívnych 

seniorov. 

TSC21_9E_
200 

Rodičovské 
Združenie pri 

ZŠ slov. 
Košúty 

Astropark 300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo vybudovanie 
astroparku  s náučným chodníkom. 

TSC21_9E_
201 

Galantská 
knižnica 

Knižná búdka 
- dajme 

knihám druhú 
šancu 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo podporiť rozvoj čítania detí, 

mládeže i dospelých v  meste 
prostredníctvom knižnej búdky. 

TSC21_9E_
202 

Canis Center 
Eddy Slovakia 

Letný 
výcvikový 
tábor pre 
kynológov 

záchranárov 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom prácu 

kynológa záchranára, ktorý svojim konaním 
pomáha pri záchrane ľudských životov. 

TSC21_9E_
203 

„LEPŠIE 
VINOHRADY“ 

Revitalizácia 
školského 
dvora ZŠ 

Vinohrady nad 
Váhom 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vytvorenie príjemného 
a bezpečného prostredia pre deti a učiteľov. 

TSC21_9E_
204 

Občianske 
združenie 
PATAgon 

Natri to obci 300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo krášliť obec, vysadenie 

čerešní na obecnom pozemku.  

TSC21_9E_
205 

Slovenský 
Červený kríž, 

územný 
spolok Nové 

Zámky 

Bezpečne vo 
vode 

300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť primárny 
zdravotný a záchranársky dohľad počas 
letnej sezóny na športových, kultúrno-

spoločenských a rekreačných aktivitách  na 
vodných plochách. 

TSC21_9E_
206 

Základná 
škola na 

Mostnej ulici v 
Nových 

Zámkoch 

Zdravšia 
cesta do školy 

600,00 € 600 € 

Cieľom bolo zvýšiť záujem detí o 
dochádzanie do školy na bicykli alebo 

kolobežke. Cieľom bolo zrekonštruovanie a 
zatraktívnenie stojiska pre bicykle. 

TSC21_9E_
207 

Miestne 
združenie 

YMCA 
Nesvady 

YMCA spája 
komunitu 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bola renovácia komunitného dvora 

v YMCA. 

TSC21_9E_
208 

Základná 
škola s 

materskou 
školou s VJM 

Trstice 

Vyučovanie 
na čerstvom 
vzduchu v 

období 
COVID-19 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor 

vyučovanie na čerstvom vzduchu. 

TSC21_9E_
209 

Združenie 
rodičov 

Trstíčatá 

Záhradka pre 
malých 

pozorovateľov 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo poskytovanie  
zážitkového vzdelávania  a rozvíjania 

manuálnych zručností. Výchova k ochrane a 
vhodnému správaniu k hmyzu. 

TSC21_9E_
210 

Združenie 
maďarských 
rodičov na 

Slovensku ZŠ 
s MŠ s VMJ 
Kútniky 644 

Veselé a 
náučné ihrisko 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo prerobiť staré ihrisko na nové 

a bezpečné.  

TSC21_9E_
211 

Hipoterapeutic
ké centrum 

Hipony 

S koňmi spolu 
posilňujeme  

zdravie II 
600,00 € 600 € 

Cieľom bolo uskutočniť aktivity pre ľudí 
z okolia a priblížiť hodiny terapie najmä na 
upevňovanie zdravia, posilňovanie imunity. 

TSC21_9E_
212 

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE 

FutuReg 

Rozvíjaj sa 
bezpečne 

online 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vzdelávanie a rozvoj 
mladých v komunite pomocou školení a 

workshopov.  
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TSC21_9E_
213 

Základná 
škola Mateja 
Bela Šamorín 

Učíme sa 
tvoriť a 

efektívne 
rozmýšľať 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo materiálne 

zabezpečenie zš, nákup stavebníc, 
skladačiek. 

TSC21_9E_
214 

Basketbalový 
Klub Slovan 
Bratislava 

Basketbal je 
naša vášeň 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo zabezpečenie podmienok pre 

kvalitný tréningový proces.. 

TSC21_9E_
215 

OZ Zoška 
Denný IT 

tábor Zoška 
300,00 € 300 € 

Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem žiakov 
ZŠ o štúdium v IT oblasti.   

TSC21_9E_
216 

FitAut 

E-knižnica 
učebných 

pomôcok pre 
deti a žiakov 

so 
zdravotným 

znevýhodnení
m 

1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom bolo odľahčiť rodičov detí a žiakov 
so zdravotným zvýhodnením  od výroby úloh 

dieťaťu na mieru a plytvania finančných 
prostriedkov na kupovanie rôznych 

učebných pomôcok a didaktických hier. 

TSC21_9E_
217 

Občianske 
združenie 
Trnávka 

Pomôž malým 
kamošom 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bola obnova zelených 

plôch. 

TSC21_9E_
218 

Obchodná 
akadémia 
Račianska 
107  n.f. 

Pomôžme  
deťom chápať  

svet 
1 300,00 € 1 170 € 

Cieľom projektu bolo budovanie kritického 
myslenia. 

TSC21_9E_
219 

AIESEC 
Comenius 
University 

Postavme sa 
za rozvoj 
mladých 

600,00 € 600 € 
Cieľom projektu bolo pomocou 

dobrovoľníckych aktivít rozvíjať mladých ľudí 
na Slovensku. okoliu čo najlepšie vedia. 

TSC21_9E_
220 

Centrum 
rodiny, n.o. 

Druhá šanca 1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu je podpora ekologického 

vnímania a vzdelávanie. 

TSC21_9E_
221 

Bežecký klub 
Hraj na tie 

nohy 
Bratislava 

Dúbravská 
Atletická Mini-
liga - bežecká 

súťaž pre 
všetkých 

300,00 € 300 € 
Cieľom projektu bolo zorganizovať športové 

podujatie.  

TSC21_9E_
222 

TU SME n.f. 
Senzorická 

záhrada 
600,00 € 600 € 

Cieľom projektu bolo vytvoriť senzorickú 
záhradu pre deti a dospelých s mentálnym 

znevýhodnením. 

TSC21_9E_
223 

SRRZ- RZ pri 
Materskej 

škole 
Röntgenova 

1179/16 
Bratislava 

Prebuď prírodu 
medzi 

panelákmi - 
ekoučebňa pri 

MŠ 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vybudovanie prírodného 

jazierka. 

TSC21_9E_
224 

OZ Brána do 
Narnie 

Tarzanom na 
sídlisku - 
prírodné 
ihrisko v 
mestskej 
džungli 

600,00 € 600 € 
Cieľom bolo zveľaďovanie areálu, podporu 

biodiverzity na sídlisku a prepájanie komunít.  

TSC21_9E_
225 

Divadelné 
združenie 
GUnaGU 

Návrat kultúry / 
divadla do 

života 
300,00 € 300 € Cieľom projektu bolo podporiť kultúru.  

TSC21_9E_
226 

Liga proti 
rakovine 

Pohybom ku 
zdraviu 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom projektu bolo zachovať pohybové 

aktivity pre onkologických pacientov. 

TSC21_9E_
227 

Školská 
Športová 

Akadémia - 
School Sports 

Academy 

Šport robíme 
inak 

600,00 € 600 € Cieľom projektu bolo vzdelávať deti o športe. 
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* prerátané na základe poskytnutých financií 

 

 

 

 

 

TSC21_9E_
228 

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v 

SR 

Pohotovosť  - 
Bezplatná 
požičovňa 

kompenzačnýc
h pomôcok 

300,00 € 300 € Cieľom bolo zriadiť požičovňu pomôcok. 

TSC21_9E_
229 

Biskupičan 
Kreslime spolu 

na detských 
ihriskách 

1 300,00 € 1 170 € 
Cieľom bolo vybaviť 4 ihriská o kresliace 

potreby. 

TSC21_9E_
230 

Komisia pre 
mládež 

Bratislavskej 
arcidiecézy 

Vinica 
rozkvitne 

300,00 € 300 € Cieľom bolo vyrovnať a skrášliť terén.  

TSC21_9E_
231 

MLADÝ 
HOKEJBALIST
A - Podunajské 
Biskupice o.z. 

Mladý  
hokejbalista 

2021 
600,00 € 600 € Cieľom bola obnova športového náčinia. 

SPOLU 169 400 € 160 870 €  

31%

30%

20%

12%

5%1%1%
Zdravie a šport

Vzdelávanie a rozvoj

Kultúra a rozvoj komunitného života

Príroda a životné prostredie

Sociálna pomoc

Pomoc zvieratám

Prevencia proti Covid-19
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Vypracovala:  Barbora Hullová, programová manažérka 
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