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Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky 
 

Program Suma *Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
STRABAG Priama podpora 
2017 62 681,62 € 24 0 22 92 22 

Spolu 62 681,62 € 24 0 22 92 22 

 
*Celkovo sme dostali 24 žiadostí o podporu – z toho dve však nakoniec grant nezískali: žiadosť č. STR17_019 
organizácie Nadácia Spoločne pre región a žiadosť č. STR17_023 od Bernard Cykloklub Slovakia.  

 
Nadačný fond Strabag je k 31.12.2017 vyčerpaný na nulu. 
 
 

Prijímatelia podpory 
 
STRABAG Priama podpora 2017 (22 projektov) 

 
Číslo Prijímateľ Projekt Podpora Prínos pre komunitu Prínos pre biznis 

STR17_01 PLAMIENOK n.o. 

Vzdelávajme sa a 
zdokonaľujme tak 
starostlivosť v 
Plamienku aj mimo 
neho 

1 000,00 €  

Projekt prostredníctvom 
zahraničných lektorov 
pomohol vzdelať 
odborný tím v 
Plamienku, vďaka čomu 
bude môcť poskytovať 
kvalitnejšie služby svojim 
klientom. 

Projekt prispel k 
rozvoju odborného 
tímu v Plamienku, 
vďaka čomu bude 
môcť poskytovať 
kvalitnejšie služby 
svojim klientom. 

STR17_02 Nádej na život Deti a blankytný 
Jadran 2 000,00 €  

Zlepšenie zdravotného 
stavu a psychiky ťažko 
chorých detí, ktorý 
vyhrali svoj zápas o 
život. 

Vďaka projektu mohli 
spolu ťažko choré deti 
stráviť čas, podeliť sa o 
svoje skúsenosti a 
prežiť plnohodnotný 
spoločný čas. 

STR17_03 Združenie pre rozvoj 
rodiny AKADÉMIA RODINY 6 000,00 €  

Vďaka projektu získali 
zapojení rodičia 
absolvovaním piatich 
dopoludňajších blokov 
nové poznatky z 
výchovy, ktoré im 
pomôžu lepšie pochopiť 
rolu rodiča. 

Vďaka projektu získali 
zapojení rodičia 
absolvovaním piatich 
dopoludňajších blokov 
nové poznatky z 
výchovy, ktoré im 
pomôžu lepšie 
pochopiť rolu rodiča. 

STR17_04 Slovenský skauting, 
o.z. 

Programové 
publikácie 3 000,00 €  

Slovenský skauting 
vďaka grantu pracoval 
na doplnení a 
aktualizovaní skautských 
publikácií.   

Slovenský skauting 
vďaka grantu pracoval 
na doplnení a 
aktualizovaní 
skautských publikácií. 
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STR17_05 Miestny futbalový 
klub Rusovce 

Mládežnícky turnaj 
starších žiakov a 
prípraviek U14 - U12 

1 000,00 €  

Počas projektu sa dňa 
24.6.2017 uskutočnil 
mládežnícky futbalový 
turnaj U14-U12 v 
mestskej časti 
Bratislava-Rusovce. 
Prostriedky z grantu boli 
použité na nákup dresov 
s logom futbalového 
klubu.  

Projekt podporil 
vybavenie 
mládežníckeho 
futbalového klubu, 
ktorý vďaka nemu 
hráva zápasy v 
dresoch s logom 
svojho klubu. 

STR17_06 
Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v SR 

 2 000,00 €  

Projekt podporil 
vzájomnú 
spolupatričnosť medzi 
rodinami deviatich 
chlapcov so svalovou 
dystrofiou a umožnil im 
prežiť plnohodnotný čas 
s blízkymi v prírode.   

Vďaka projektu mohli 
spolu stráviť čas rodiny 
chlapcov so svalovou 
dystrofiou, podeliť sa o 
svoje skúsenosti a 
prežiť plnohodnotný 
spoločný čas. 

STR17_07 Viva Network 
Slovensko Podpora rodín 3 000,00 €  

Vďaka grantu bude môcť 
organizácia Viva network 
Slovensko operatívnejšie 
reagovať na potreby 
cieľovej skupiny, ktorá je 
na celom Slovensku.  

Vďaka tomuto projektu 
bude môcť organizácia 
Viva network 
Slovensko 
operatívnejšie 
reagovať na potreby 
cieľovej skupiny, ktorá 
je na celom Slovensku. 

STR17_08 PLAMIENOK n.o. Podpora rodín v 
smútení 2 000,00 €  

Projekt pomohol rodinám 
po strate blízkeho v 
procese smútenia a 
vyrovnávania sa so 
stratou. Finančné 
prostriedky boli použité 
na zaplatenie ubytovania 
na víkendovom stretnutí 
rodín po strate blízkeho. 

Vďaka projektu sa mali 
možnosť navzájom 
spoznať rodiny s 
podobnou 
skúsenosťou, podeliť 
sa o svoj smútok, 
strach a opäť objaviť 
stratenú cestu. 

STR17_09 
Gymnázium, 
Bilíkova 24, 
Bratislava 

Bilingválne vzdelanie 
otvára študentom 
možnosti štúdia 

2 000,00 €  

Gymnázium Bilíkova 
vďaka grantu nakúpilo 
pre žiakov bilingválnych 
slovensko-anglických 
tried anglické knihy a 
učebnice. 

Gymnázium Bilíkova 
vďaka grantu nakúpilo 
pre žiakov 
bilingválnych 
slovensko-anglických 
tried anglické knihy a 
učebnice. Žiaci majú 
možnosť v širšom 
zábere poznávať 
anglickú literatúru, čo 
im zlepšuje čitateľské 
schopnosti a 
vedomosti. 

STR17_10 F84, o.z. Maják do sveta 
autizmu 2 500,00 €  

Z poskytnutej finančnej 
podpory v organizácii 
F84 vytvorili unikátny 
vzdelávací systém pre 
rodičov a rodinných 
príslušníkov detí s 
autizmom. 

Z poskytnutej finančnej 
podpory v organizácii 
F84 vytvorili unikátny 
vzdelávací systém pre 
rodičov a rodinných 
príslušníkov detí s 
autizmom. 

STR17_11 DOBRY ANJEL, n.o. Dobry anjel 1 000,00 €  

Projekt bol zameraný na 
priamu finančnú pomoc 
rodinám s deťmi, kde 
otec, mamka alebo dieťa 
trpí na rakovinu, alebo 
dieťa má iné zákerné 
ochorenie. 

Vďaka tomuto projektu 
bola poskytnutá 
finančná pomoc 
rodinám s deťmi, kde 
rodič alebo dieťa trpí 
na rakovinu, alebo 
dieťa má iné zákerné 
ochorenie. 

STR17_12 
Kultúrne a 
vzdelávacie centrum 
ISTER 

Nepoznáme nudu 3 000,00 €  

KVC Ister zrealizoval 
letný tábor pre dievčatá, 
ktoré sa v centre 
pravidelne stretávajú. 
Vďaka nemu spravili 
pokrok v rozvoji 
sociálnych a 
komunikačných 
kompetencií, ktoré vedú 

Projekt prispel k 
rozvoju sociálnych a 
komunikačných 
kompetencií, ktoré 
vedú k sociálnej 
angažovanosti a k 
empatii k potrebám 
ľudí odkázaných na 
pomoc druhých. 
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k sociálnej 
angažovanosti a k 
empatii k potrebám ľudí 
odkázaných na pomoc 
druh 

STR17_13 Detská chirurgia 
Slovenska Prenatálna chirurgia 6 000,00 €  

Vďaka grantu sa podarilo 
zorganizovať a 
zrealizovať študijný 
pobyt chirurgov vo 
švajčiarskej nemocnici, 
na oddelení, ktoré má 
skúsenosti s operáciami 
spina bifida, čiže 
rázštepu chrbtice. 

Podpora zvýšenia 
kvalifikácie chirurgov, 
ktorí mali možnosť sa 
zúčastniť operácií 
spina bifida, s ktorou 
majú švajčiarski 
kolegovia bohaté 
skúsenosti. 

STR17_14 RKC, Farnosť BA 
Záhorská Bystrica 

Príprava materiálu 
kurzu Up2Me 5 000,00 €  

Preložený materiál do 
slovenského jazyka 
inovatívne posilňuje 
medziľudskú skúsenosť 
účastníkov, ako ja ich 
osobný náhľad na seba a 
svoju hodnotu. 

Vďaka Nadačnému 
fondu STRABAG v 
Nadácii Pontis je 
medzinárodný projekt 
Up2Me - pôvodne v 
talianskom jazyku, 
teraz pripravený aj na 
použitie v slovenskom 
jazyku.  

STR17_15 PloDar 

Príprava materiálov 
pre bezdetných 
manželov a programu 
psychoterapeutického 
víkendu pre túto 
skupinu 

681,62 €  

Grant prispel na 
vytvorenie informačných, 
vzdelávacích a 
duchovných materiálov 
pre bezdetné páry a a na 
prípravu programu 
víkendov pre bezdetných 
manželov. 

Grant prispel na 
vytvorenie 
informačných, 
vzdelávacích a 
duchovných materiálov 
pre bezdetné páry a a 
na prípravu programu 
víkendov pre 
bezdetných manželov. 

STR17_16 

Asrow, o.z. - 
zriaďovateľ 
Materskej školy 
Pramienok 

Leto s kolobežkou 5 000,00 €  

Vďaka grantu boli 
zrealizované športové 
aktivity zamerané na 
dopravnú výchovu. 
Súčasťou boli aj 
edukačné a výtvarné 
aktivity na spoznávanie 
dopravných značiek, 
pravidiel cestnej 
premávky. 

Vďaka grantu boli 
zrealizované športové 
aktivity zamerané na 
dopravnú výchovu. 
Súčasťou boli aj 
edukačné a výtvarné 
aktivity na spoznávanie 
dopravných značiek, 
pravidiel cestnej 
premávky. 

STR17_17 Cirkevná základná 
škola Narnia 

Podpora vzdelávania 
žiakov v predmete 
Technická výchova-
vybudovanie 
kuchynky pre 
vyučovanie 

6 500,00 €  

Na škole bola vďaka 
projektu vynovená 
kuchynka pre rôzne 
teambuildigové školské 
aktivity. 

Na škole bola vďaka 
projektu vynovená 
kuchynka pre rôzne 
teambuildigové školské 
aktivity. 

STR17_18 
Bilingválne 
gymnázium C. S. 
Lewisa 

Riešenie problému s 
akustikou v 
jazykových učeniach 

6 500,00 €  

Vďaka podpore bolo 
možné skvalitniť výučbu 
jazykov (angličtiny, 
španielčiny, nemčiny) v 2 
jazykových učebniach. 
Finančné prostriedky boli 
použité na zakúpenie 
moderného stropného 
riešenia. 

Vďaka podpore 
spoločnosti STRABAG 
sme mohli skvalitniť 
výučbu jazykov 
(angličtiny, španielčiny, 
nemčiny) v 2 
jazykových učebniach. 

STR17_20 Nadácia Cvernovka  
Komunitná knižnica v 
Kreatívnom Centre 
Nadácie Cvernovka 

1 000,00 €  

Hlavným cieľom grantu 
bolo zakúpenie 
technického vybavenia 
knižnice, ktoré bude 
slúžiť k jej fungovaniu na 
dennej báze, ako aj 
hostenia kultúrneho 
programu v jej 
priestoroch. 

Projekt prispel k 
rozšíreniu ponúkaných 
služieb oragnizácie 
Nadácia Cvernovka 
vďaka zakúpeniu 
technického vybavenia 
knižnice. 
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STR17_21 

Združenie rodičov a 
priateľov školy pri 
MŠ Šoltésovej 12 
Nové Zámky 

Ekoučebňa v prírode. 500,00 €  

ZRPŠ pri MŠ Šoltésovej 
12 Nové Zámky 
vytvorením ekoučebne 
priblížilo deti zo školy k 
prírode a záujmu o ňu.   

Projekt prispel k 
podpore záujmu o 
environmentálne témy 
prostredníctvom 
vytvorenia ekoučebne. 

STR17_022 MUDr. Zlatica 
Pohlyova 

Prevencia 
civilizačných ochorení 1 000,00 €  

Finančné prostriedky boli 
použité na zakúpenie 
prístroja ABI, na meranie 
indexu členok/rameno. 
Merania slúžia na 
včasné zachytenie 
rôznych ochorení. 

Finančné prostriedky 
boli použité na 
zakúpenie prístroja 
ABI, na meranie indexu 
členok/rameno. 
Merania slúžia na 
včasné zachytenie 
rôznych ochorení. 

STR17_024 
DOWINA - Asociácia 
pre podporu 
vzdelávania 

Študentský domov 
Dowina 2 000,00 €  

Vďaka projektu majú 
študenti v študentskom 
domove Dowina v 
Bratislave 
zrekonštruované 
sanitárne priestory a tým 
pádom sa im zlepšila 
kvalita bývania.  

Firma cez tento projekt 
podporila zlepšenie 
kvality bývania 
študentov v 
študentskom domove 
Dowina. 

Spolu 
  

62 681,62 €  
  

 
 

 

Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 

 
STRABAG Priama podpora 2017 (22 projektov) 

 

 
V Plamienku vzdelávame seba a tiež 
odbornú a laickú verejnosť. 
 

 

STR17_01, PLAMIENOK n.o. 
Vzdelávajme sa a zdokonaľujme tak starostlivosť v Plamienku aj mimo neho  
Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Na Slovensku okrem Plamienka momentálne neexistuje ďalšie vzdelávanie v rámci detskej 
paliatívnej starostlivosti. Venujeme sa mu od roku 2003 a vďaka spolupráci so zahraničím sa 
môžeme neustále posúvať. Je nesmierne dôležitá nielen vedomosť ale i zlepšovanie 
komunikačných schopností. Práve komunikácia je pri práci s rodinami s nevyliečiteľne chorým 
dieťaťom a s rodinami po strate blízkeho veľmi dôležitá. Pozývame zahraničných lektorov s 
dlhoročnými skúsenosťami. Vzdelávame sa ako tím, no vedomosti odovzdávame aj ďalej, 
odbornej a laickej verejnosti. Keby sme sa nevzdelávali nemohli by sme kvalitne robiť našu 
prácu. Tiež očakávame, že táto starostlivosť sa bude zlepšovať aj mimo Plamienka. 
 

 

 
STR17_02, Nádej na život 
Deti a blankytný Jadran, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Pobytu (9 – 18. júna 2017) sa zúčastnilo 14 detí a mladých dospelých, ktoré pochádzali zo 
sociálne slabých rodín, prešli traumou onkologických ochorení a t. č. sú dispenzárne sledované 
v detskom onkologickom centre v Bratislave a boli s nami pri mori už po 4-tý krát. Deti si užili 
10 dní pri mori za nádherného slnečného počasia. Deti sa hlavne kúpali a slnili, usporadúvali 
sa športové aktivity (s ohľadom na zdravotný stav detí), pešie túry a zorganizovali sme 
celodenný výlet na ostrov Brač. Rozlúčkový večer sme mali s tortou a posedením. Po dlhodobej 
liečbe v nemocnici sme zažali v nich ohníčky radosti a pomohli im k ich uzdraveniu a 
prinavráteniu do života.  
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STR17_03, Združenie pre rozvoj rodiny 
AKADÉMIA RODINY, Výška podpory: 6 000,00 € 
 
Projektu „Rodinné leto" sa zúčastnilo 91 ľudí z čoho bolo 38 detí vo veku do 15 rokov, 9 
animátorov vo veku od 15 do 23 rokov a 45 dospelých. Celkovo sa pobytu zúčastnilo 20 rodín, 
pričom viac ako 75% zúčastnených rodín bolo z Bratislavy. Ciele projektu ako boli stanovené, 
sa podarilo úspešne naplniť. Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v rámci grantu, boli v 
plnej výške použité na čiastočnú úhradu ubytovania a stravy pre animátorov. 
 

 

 
 STR17_04, Slovenský skauting, o.z. 
Programové publikácie, Výška podpory: 3 000,00 € 
 
Práce na doplnení a aktualizovaní publikácií sa v tomto období výrazne posunuli. Pracovalo sa 
na výchovných publikáciách skautskej (11-14 rokov) a rangerskej (15-18) vekovej skupiny. 
Prvou knižkou bola kniha Neznáme cesty a druhou Rangerský horizont. 

 

fotodokumentácia k futbalovému 
turnaju 
 

 

STR17_05, Miestny futbalový klub Rusovce 
Mládežnícky turnaj starších žiakov a prípraviek U14 - U12, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Počas projektu dňa 24.6.2017 sme v príjemnom prostredí mestskej časti Bratislava-Rusovce 
zrealizovali mládežnícky turnaj U14-U12. Mladé futbalové talenty si medzi sebou zmerali svoje 
futbalové schopnosti. Aj týmto projektom sme prispeli k upovedomeniu detí a mládeže k 
športovým výkonom a podporili sme rozvoj fyzického a psychického vývinu ako detí tak aj 
mládeže. Prostriedky z grantu boli použité na nákup teplákových súprav s logom futbalového 
klubu.  

 

 
Stretávame sa už niekoľko rokov 
 

   

 STR17_06, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
 Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Letný tábor OMD v SR pre mládež so svalovou dystrofiou umožnil aby sa stretli mládežníci v 
rovnakom veku a ich rodiny a mohli prežiť týždeň v kruhu komunity. Chalanom na elektrických 
vozíkoch asistovali dobrovoľníci, ktorí im pripravujú aj zaujímavý program prispôsobený 
fyzickým možnostiam chlapcov. Už desiaty krát sme pre chalanov pripravili zaujímavý program. 
Skúsili, že aj na elektrickom vozíku si môžu zahrať florbal, že aj slovenská robotika má svoju 
budúcnosť a rôzne iné zaujímavosti. Samozrejmou súčasťou pobytu boli masáže pre rodičov, 
výlety a spoločné hry. Finančné prostriedky sme využili na pokrytie nákladov na ubytovanie 
účastníkov.   

 

 
Pomocou nového auta Renault sa 
uskutočnila 4.9.2017 na začiatku 

STR17_07, Viva Network Slovensko 
Podpora rodín, Výška podpory: 3 000,00 € 
 
Projekt sa uskutočnil v plánovanom termíne od júna do decembra. Šatstvo pre náhradné rodiny 
a sociálne slabé rodiny sa pravidelne posiela v balíkoch prostredníctvom Slovenskej pošty. Od 
septembra na cestu na poštu využívame nové auto. Pomocou vozidla boli odovzdané aj školské 
pomôcky pre rómskych  žiakov v počte 50 priamo do Základnej školy v obci Žehra na východe 
Slovenska. Mikulášske balíčky v objeme 100 ks sú pripravené a budú odovzdané 9.12.2017. 
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školského roka cesta do obce Žehra za 
účelom odovzdania školských 
pomôcok pre rómskych žiakov v škole, 
ktorú pravidelne sponzorujeme. 
 
 

 
Videá: 
https://www.youtube.com/watch?v=A8
HWgT3EQvA 
 

 

STR17_08, PLAMIENOK n.o. 
Podpora rodín v smútení, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie ubytovania na víkendovom stretnutí rodín po 
strate blízkeho. Vďaka terapeutickej pomoci počas tohto víkendu mali rodiny možnosť vyjadriť 
a zdielať svoje pocity. Stretnutie im umožnilo spoznať rodiny s podobnou skúsenosťou a podeliť 
sa s nimi o svoj smútok a objaviť opäť radosť zo života. 

 
 

 
STR17_09, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 
Bilingválne vzdelanie otvára študentom možnosti štúdia, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Na základe pridelených finančných prostriedkov a v súlade s projektom "Bilingválne vzdelanie 
otvára študentom možnosti štúdia" sme žiakom našich bilingválnych slovensko-anglických tried 
kúpili anglické knihy a učebnice za 2005,26 €. Knihy aj učebnice sme zaradili do knižnice 
anglického jazyka a sú denne k dispozícii žiakom a učiteľom. 

 
 

 
STR17_10, F84, o.z. 
Maják do sveta autizmu, Výška podpory: 2 500,00 € 
 
Z poskytnutej finančnej podpory sme vytvorili unikátny vzdelávací systém pre rodičov a 
rodinných príslušníkov detí s autizmom. Systém sa skladá z 6 prednáškových odborných 
modulov. Po 2 realizovaných cykloch sme zistili v čom majú rodičia čerstvo diagnostikovaných 
detí najväčšie nedostatky a na tie sme sa v prednáškach zamerali. Absolventi začali rozvíjať ich 
dieťa v predškolskom veku intenzívnejšie a aj v domácom prostredí ako pred absolvovaním 
vzdelávania. Vytvorili sa lepšie vzťahy rodič-odborník, rodič-rodič. Nastal obrovský zlom v 
komunikácii medzi rodičmi a odborníkmi, ktorí pracujú s ich deťmi a odbúrali sa všetky 
predsudky rodičov k jednotlivým terapiám.  

 
 

 
STR17_11, DOBRY ANJEL, n.o. 
Dobrý anjel, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Projekt bol zameraný na priamu finančnú pomoc rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa 
trpí na rakovinu, alebo dieťa má iné zákerné ochorenie (svalová dystrofia, cystická fibróza, 
DMO, chronické ochorenie obličiek, downov syndróm...) a to priviedlo rodinu do finančnej tiesne. 
Celá suma bola prerozdelená medzi rodiny v Systéme Dobrý anjel, ktoré na základe týchto 
kritérií odporučili lekári. 

 

 
Zábery zobrazujú niektoré z aktivít z 
vlaňajšieho letného tábora 

 

STR17_12, Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER 
Nepoznáme nudu, Výška podpory: 3 000,00 € 
 
Posledný júlový týždeň sme zrealizovali letný tábor – pre mladšie dievčatá v Krásensku. Bol to 
plnohodnotne využitý čas zameraný na všestranný rozvoj osobnosti detí a vznik a rozvoj 
priateľstiev. Viacero dievčat, ktoré boli na tábore sa rozhodlo pravidelne zúčastňovať aktivít 
klubov, ktoré prebiehajú počas celého školského roka v priestoroch Kultúrneho a vzdelávacieho 
centra ISTER. Podarilo sa zrenovovať priestory centra, najmä vymaľovať časť priestorov, 
nainštalovať nové internetové pripojenie cez optické káble a zrealizovať opravu okien na 4. 
poschodí. Veríme, že tieto zmeny prispejú k príjemnejšie atmosfére v centre a vylepšia 
ubytovaným študentkám podmienky na ich prípravu a štúdium.  

 

 
 

 
 

STR17_13, Detská chirurgia Slovenska 
Prenatálna chirurgia, Výška podpory: 6 000,00 € 
 
Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a odbornosti našich lekárov v problematike spina 
bifida a možnosti prenatálnej diagnostiky a operačného riešenia fetálnou chirurgiou a tiež 
zvýšenie kvality života pacientov so spina bifida. Odbornými stážami, prednáškami, workshopmi 
a účasťou na fetálnych operáciách sme získali bázu poznatkov a klinických zručností v 
problematike a cieľom je pokračovať vo zvyšovaní odbornosti nášho tímu a v horizonte piatich 
rokov zrealizovať prvú fetálnu operáciu na Slovensku, nakoľko v súčasnosti je jediná možnosť 
prenatálnej chirurgie v zahraničí.  

 

http://https/www.youtube.com/watch?v=A8HWgT3EQvA
http://https/www.youtube.com/watch?v=A8HWgT3EQvA
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Náhľad textov projektu Up2Me 

 

 

 
 
 
STR17_14, RKC, Farnosť BA Záhorská Bystrica 
Príprava materiálu kurzu Up2Me, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Vďaka Nadačnému fondu STRABAG v Nadácii Pontis je tento inovatívny medzinárodný projekt 
Up2Me - pôvodne v talianskom jazyku a následne v štyroch jazykoch (anglicky, francúzky, 
portugalsky, španielsky) - teraz pripravený aj na použitie v slovenskom jazyku pre slovenskú 
mládež a rodiny. Aj prekladateľ aj prví lektori prejavili radosť, že sú to texty kvalitne a odborne 
pripravené. Po prvých skúsenostiach sme nadšení z ich použitia. Cez pripravené aktivity sme 
zažili, že dušou celého projektu je dôvera a hlboké intenzívne vzťahy. A mladí účastníci sa tešili 
zo spolupráce pri svojom formovaní a objavili nové pohľady na svoju sexualitu a sociálne 
dozrievanie.  

 

 
Materiál na víkend pre bezdetných 
manželov 
 

 

STR17_15, PloDar 
Príprava materiálov pre bezdetných manželov a programu psychoterapeutického 
víkendu pre túto skupinu, Výška podpory: 681,62 € 
 
Grant prispel na vytvorenie informačných, vzdelávacích a duchovných materiálov 
pre bezdetné páry a a na prípravu programu víkendov pre bezdetných manželov: Víkendová 
oáza pre bezdetných manželov, ktorý sa prvý krát uskutoční 27.-29.10. 2017 v Bardejove. 
Prostriedky z grantu sme využili na: prípravu tlačených materiálov- SPICE pre manželov a 
Krížová cesta pre bezdetných manželov;  otitulkovanie (slovenskými titulkami) zahraničného 
videa, ktoré hovorí o o podstate metódy NaProTechnology; prípravu prednášok a aktivít 
odborníkom - psychologičkou, ktoré sa uskutočnia počas tohto víkendu a taktiež na propagáciu 
tohto víkendu na facebook-u. 

 

 
Aktivity realizované na kolobežkách a 
iné športové aktivity zamerané na 
rozvoj hrubej motoriky a rovnováhy 
 

 

 
 
 
 
STR17_16, Asrow, o.z. - zriaďovateľ Materskej školy Pramienok 
Leto s kolobežkou, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Počas letných mesiacov jún až august sme realizovali športové aktivity zamerané na dopravnú 
výchovu. V rámci krúžkovej činnosti a počas letných táborov škôlku navštívili policajti, ktorí 
deťom vysvetlili pravidlá cestnej premávky a nacvičovali dopravné situácie. Keďže kolobežky 
boli hlavným dopravným prostriedkom, intenzívne sa využívali aj na každodenné športovanie. 
Súčasťou boli aj edukačné a výtvarné aktivity na spoznávanie dopravných značiek, pravidiel 
cestnej premávky. Prostriedky z grantu boli použité na nákup kolobežiek, kreatívneho materiálu 
a úhradu mzdových nákladov koordinátorov krúžkov a táborov. Zlepšila sa rovnováha a celková 
hrubá motorika detí a znalosť dopravných značiek. 
 

 

 
STR17_17, Cirkevná základná škola Narnia 
Podpora vzdelávania žiakov v predmete Technická výchova-vybudovanie kuchynky pre 
vyučovanie, Výška podpory: 6 500,00 € 
 
Projekt skolskej kuchynky sme uspesne nastartovali - uz v mesiaci oktober sme spustili 
spolocne stravovanie a vyucbu stolovania pre nasich druhacikov. Zaroven sa v kuchynke zacali 
diat aj rozne timbuildingove aktivity, pripravy jedla s druhostupniarmi. Z grantovych prostiedkov 
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sme zafinacovali nakup kychynskej linky IKEA a spotrebicov a plus sme vyuzili zvysne 
prostriedky na rekonstrukciu priestorov. Zvysok rekonstrukcie zafinancovala skola. Zaroven sa 
nasi narnijski rodicia zapojili do zbierky kuchynskeho naradia a potravin. 
 

 
 

 

 
 

 

STR17_18, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa 
Riešenie problému s akustikou v jazykových učeniach, Výška podpory: 6 500,00 € 
 
Vďaka podpore spoločnosti STRABAG sme mohli skvalitniť výučbu jazykov (angličtiny, 
španielčiny, nemčiny) v 2 jazykových učebniach. Pedagógovia a študenti sa prestali sťažovať 
na bolesť hlavy. Dokážu sa lepšie sústrediť. Nesťažujú sa na echo. Podarilo sa dosiahnuť 
skrátenie prenosu zvuku - z 2,5 sekundy na 0,5 sekundy. Majú lepšie výsledky pri 
odposluchoch. Učebne poskytujeme v poobedňajších hodinách tiež na výučbu jazykov 
utečencov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie moderného stropného riešenia, t.j. 
panelov z textilnej vlny - kvalitného materiálu, ktorý je zdravotne nezávadný.  
 

 

 
 

 

 
 

 

STR17_20, Nadácia Cvernovka  
Komunitná knižnica v Kreatívnom Centre Nadácie Cvernovka, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Počas obdobia august - október sa Nadácii podarilo pretvoriť dedikovaný priestor na unikátnu 
knižnicu - nazvanú Kabinet pomalosti. Hlavným cieľom grantu bolo zakúpenie technického 
vybavenia knižnice, vrátane počítačovej sady, projektora, tlačiarne aj čítačky čiarových kódov. 
Toto technické vybavenie je nutné jednak k samotnému fungovaniu knižnice na dennej báze, 
ako aj hostenia kultúrneho programu v jej priestoroch. Nové priestory knižnice sme opatrili 
zrepasovaným historickým mobiliárom a novým osvetlením.   

 

 
Fotky z realizácie projektu 
 

 

 

STR17_21, Združenie rodičov a priateľov školy pri MŠ Šoltésovej 12 Nové 
Zámky 
Ekoučebňa v prírode., Výška podpory: 500,00 € 
 
Využívaním Eko - učebne deti nadobudli nasledovné environmentálne skúsenosti: prejavujú 
zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín, zbierali šišky, halúzky, na 
vyplnenie hmyzieho hotela, otužujú sa prostredníctvom vody, vetra, slnka počas pobytu na 
školskom dvore, zdôvodňujú význam prírodného prostredia pozorovaním života hmyzu v 
hmyzom hotely, ktorý sme zakúpili z prostriedkov na projekt, overujú si poznatky na náučných 
tabuliach, ktoré sa tiež zakúpili z prostriedkov na projekt, rozlišujú  zložky živej a neživej prírody 
pozorovaním a objavovaním nových poznatkov o prírode počas pobytu vonku, pozorovania 
zapisujú na tabule, zakúpené z prostriedkov. 

 

STR17_022, MUDr. Zlatica Pohlyova 
Prevencia civilizačných ochorení, Výška podpory: 1 000,00 € 
 
Finančné prostriedky boli  použité na zakupenie prístroja ABI, meranie indexu členok/rameno. Merania slúžia na včasné zachytenie 
ochorenia perferných arterií, zachytenie ischemickej choroby dolných končatín v štádiu , kedy sú pacienti bez ťažkostí, asymptomatickí. 
Ide o preventívnu metodu, ktora umožnuje včas nasadiť liečbu a tak predchádzať závažným kardiovaskulárnym príhodám. 
Zrealizovaných bolo 100 vyšetrení u seniorov, pac. nad 60 rokov z toho zachytených bolo 7 patologických stavov. Následne odoslaných 
do špecializačných zariadení na ďalšie doriešenie. 

 
STR17_024, DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania 
Študentský domov Dowina, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
V rámci projektu sme rekonštruovali časti obytných priestorov študentského domova Dowina. Rekonštrukcie sme úspešne ukončili. 
Projekt týmto prispel k spríjemneniu prostredia univerzitného centra. 
 

Ďakujeme! 


