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Energia, ktorá PomáHa  
 

Nadácia EPH pripravila zamestnanecký grantový program s názvom „Energia, ktorá PomáHa“. Cieľom programu bolo umožniť aktívnym zamestnancom 

vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným 

pričinením v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho. V programe sa o podporu mohli 

uchádzať mimovládne organizácie; samosprávy miest a obcí; školy a školské zariadenia; komunitné centrá.  

Podmienkou programu bolo aktívne zapojenie zamestnanca do projektu.  

Alokácia na grantový program bola stanovená na 20 000 EUR, jeden projekt mohol získať maximálnu výšku podpory  800 EUR. Bolo predložených 31 

projektov a schválených 21 predložených žiadostí vo výške 16 560 EUR. 

 

 

 

 

 



Energia, ktorá PomáHa 

 

 

  ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI SCHVÁLENÁ SUMA ZHRNUTIE (PROJEKTU) 

1 

Áno pre život n.o. 
Dôstojné podmienky 
pre ľudí v núdzi    760,00 EUR  

Nezisková organizácia Áno pre život už viac ako 20 rokov pomáha osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho 
násilia a ďalším ohrozeným skupinám - zdravotne a sociálne znevýhodnení občania, dlhodobo nezamestnaní. Prostredníctvom projektu by sme 
chceli riešiť havarijný stav kúpeľní v zariadení pre matky s deťmi. Nakoľko sme nezisková mimovládna organizácia, nemáme dostatok financií na 
riešení takýchto problémov. Naše zariadenie však dlhodobo poskytuje útočisko a pomoc mnohým matkám s deťmi, je to pre nich miesto, kde nájdu 
pomoc v situáciách ohrozujúcich ich zdravie, či niekedy aj život. Postavia sa na vlastné nohy a v mnohých prípadoch sú neskôr schopné žiť 
samostatný plnohodnotný život. Chceme im naďalej zabezpečovať toto útočisko a poskytnúť im kvalitnú pomoc so zachovaním ich ľudskej 
dôstojnosti. 

2 ARGANA 
občianské 
združenie Dni plné pohybu    800,00 EUR  

V bežnom živote sa stretávame s deťmi, ktoré majú veľmi nevhodné návyky týkajúce sa pohybu. Tieto návyky však nepochádzajú od detí 
samotných, ale od rodičov, ktorí ich k nim učia a sami tak žijú. Chceme deťom a ich rodičom ukázať ako sa dá tráviť čas vonku pohybom. Aktivity 
budú prebiehať počas leta formou denných táborov, ktoré budú v šiestich turnusoch zameraných na cvičenia a pohybové aktivity. Pre rodičov bude 
v popoludňajších hodinách pripravený odborný výklad, aby sme do ich povedomia dostali dôležitosť správneho pohybu a  držania tela pre celkový 
zdravý vývin ich detí.  

3 

DLHOPOĽCI o. z. 
Oddychovo-náučno-
zábavný park    800,00 EUR  

V obci nie je priestor na stretávanie sa obyvateľov niekde v prírode priamo v dedine. Do realizácie budú zapojení obyvatelia od detičiek až po 
dôchodcov s podporou obecného úradu a tiež rôzne skupiny a spolky v obci, čo prinesie lepšie vzťahy a tým, že sa všetci zapoja v budúcnosti bude 
našim spoločným záujmom si to ochrániť a skrášľovať. Prostredníctvom realizácie sa budú môcť obyvatelia stretávať na oddych, popritom stretnúť 
známych aj neznámych. Organizovať budeme aj tématické stretnutia (s poľovníkmi, s včelármi, detské hry, čítanie kníh, premietanie kníh). V parku 
budú vysadené aj bylinky s názvami a liečivými účinkami. Detičky a mládež sa budú týmto  takýmto spôsobom učiť rastlinky a ich využitie. Projekt 
bude mať nielen relaxačný zámer aj vytvorí priestor pre zlepšenie sa vzťahov v obci, keďže sa tu budú môcť stretávať obyvatelia všetkých vekových 
kategórií a zameranie parku bude všestranné.  

4 
Hockey Club 
Lučenec 

Podpora aktivít detí 
na ľade    800,00 EUR  

V rámci projektu budeme organizovať korčuliarske krúžky pre deti z materských a základných škôl v Lučenci a jeho okolí a propagáciu klubu. Cieľom 
projektu je pritiahnuť deti k športovaniu a iniciovať ich záujem o ľadový hokej, čím by sa zvýšila aj hokejová základňa v klube. 

5 
Chicken SUPreme 
team 

Revitalizácia a rozvoj 
základne 
paddleboardingu na 
Vodnom diele Žilina.    800,00 EUR  

Projekt bude realizovaný na brehu Vodného diela Žilina, pri základni nášho športového paddleboardového klubu, ktorého som členom. Nadväzuje 
na aktivity, ktoré som už v rámci dobrovoľníckej činnosti upratovania vodného diela a jeho okolia realizovala. Radi by sme v rámci nášho klubu, 
prípadne aj s klubom otužilcov dokončili upratovanie zanedbanej plochy a následne ju pretvorili na komunitné miesto, kde sa môžu vodáci 
stretávať. 

6 Lyžiarsky oddiel 
Mladosť Banská 
Bystrica 

Preteky na Inline 
korčuliacha v 
Banskej Bystrici - 
Korčuliarska časovka 
2. ročník    800,00 EUR  

Projekt je pokračovaním úspešného prvého ročníka, ktorý vznikol aj s významnou podporou nadácie EPH. Jedná sa o zorganizovanie pretekov na 
Inline korčuliach na mestskom okruhu v Banskej Bystrici. Preteky sú verejné, môže sa prihlásiť každý nadšenec inline korčuľovania vo veku od 6 do 
15 rokov. Preteky organizuje Lyžiarsky oddiel Mladosť Banská Bystrica. 

7 Maratón klub 
Rajec 

Aby deti mali radi 
pohyb    800,00 EUR  

Maratón klub Rajec organizuje 10.08.2019 už 36.ročník Rajeckého maratónu, ktorého súčasťou je aj Rajecký polmaratón- 13.roč, preteky na 
kolieskových korčuliach - 15.roč, a preteky detí na 400m a 2000m. Našim cieľom je postaviť na štartovú čiaru čoraz viac rekreačných a 
výkonnostných bežcov vo všetkých disciplínach. Keďže máme široký okruh činností, financie z grantu chceme použiť práve na detské behy.  

8 
Materská škola 
Skalité-Ústredie č. 
632 

Tešíme sa z darov 
prírody    800,00 EUR  

Obohatením  vonkajších priestorov materskej školy s rôznymi kvetinami a bylinami by sa nám otvorili väčšie možnosti  ponúknuť deťom príležitosť 
vnímať krásu rastlín, stromov, ktoré budú v nich  prebúdzať environmentálne cítenie. Deti by získali a obohatili svoje skúsenosti vo vzťahu k 
starostlivosti o rastliny, nadviazali by hlbší kontakt so živou prírodou, vytvorili by si pozitívne citové väzby k nej a rozšírili, upevnili si tak poznatky 
o živej a neživej prírode. 



Energia, ktorá PomáHa 

 

 

9 

o.z. CESTY PRE 
DETI, Materská 
škola Medvedzie 
138,  027 44 
Tvrdošín 

Modernizácia 
osvetlenia    730,00 EUR  

Cieľom projektu je modernizácia osvetlenia v jednej miestnosti materskej školy. Pôvodné svietidlá sú z roku 1981, ich stav je nevyhovujúci, hrozí 
pád sklených tienidiel, nie je zabezpečená dostatočná intenzita osvetlenia. Pri modernizácii by boli pôvodné svietidlá (30 ks) zdemontované a 
nahradené novými LED svietidlami (15 ks). 

10 

Občianske 
združenie 
Stonožka objavuje 
svet pri MŠ Riadok 
4, Ružomberok Detské mestečko    800,00 EUR  

Materskú školu Riadok navštevuje 125 detí a je najväčšia v Ružomberku. Napriek tomu, že ide o mestom financovanú inštitúciu, materiálne 
vybavenie jej veľkej záhrady je nedostatočné a deťom neponúka plnohodnotný priestor pre vzdelávanie, oddych a zábavu. Cieľom projektu Detské 
mestečko je prispieť k výchove a vzdelávaniu detí formou vybudovania tematického mestečka v záhrade materskej školy. Mestečko bude tvoriť 
päť drevených tematických domčekov. V mestečku sa budú deti učiť na čo slúži nemocnica, hasičská stanica, ako sa majú správať v reštaurácii, ako 
funguje supermarket, pošta a podobne. Realizácia projektu je naplánovaná od 1. júla 2019 do 31. októbra 2019. Bude sa na nej podieľať viacero 
subjektov - občianske združenie škôlky, technické služby, mesto, dobrovoľníci. Rozpočet na celý projekt je 5 000 eur. Ak by Nadácia EPH poskytla 
projektu podporu vo výške 800 eur, bola by to veľká pomoc. Za 800 eur je možné zakúpiť dva domčeky. 

11 Obec Dolná 
Strehová 

Založenie detského 
folklórneho súboru 
PRAMIENOK    800,00 EUR  

Našim zámerom je získanú dotáciu využiť na založenie detského folklórneho súboru Pramienok, ktorý bude fungovať pri existujúcom folklórnom 
súbore PRAMEŇ. Dotácia bude zameraná hlavne na voľnočasové aktivity detí a mládeže v obci a blízkom okolí. Finančná dotácia by mala pokryť 
základnú krojovú výbavu pre tieto deti, aby sme ich motivovali k zachovávaniu dedičstva našich predkov a zároveň si tak vytvárali novú generáciu 
FS Prameň. Cieľom je tiež deťom zabezpečiť pohyb a aktívne využitie voľného času. 

12 Obec Dolný 
Vadičov Dieťa  a ľudové zvyky    800,00 EUR  

Cieľom nášho projektu je zachovávať a rozvíjať prvky ľudových tradícií u detí predškolského veku v súčinnosti s kultúrnym životom obce. Utvárať a 
rozvíjať národné povedomie  3 až 6 ročných detí prostredníctvom prvkov ľudovej kultúry. Oboznamovať deti s ľudovými krojmi a aktívne ich 
využívať na spoločenských podujatiach v MŠ a obci v dlhom časovom horizonte. 

13 

OZ MATEA7 

Aj pomáhajúce 
profesie potrebujú 
pomoc.    800,00 EUR  

Občianske združenie MATEA 7 vzniklo pri zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje  služby formou celoročného pobytu. Jedným z cieľov OZ  je 
podpora starostlivosti pre ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi so špecifickými potrebami.  

14 

Súkromná spojená 
škola, Martin 

Revitalizácia 
počítačovej učebne    800,00 EUR  

Predmetom projektu je inovovanie zariadenia učebne pre výučbu počítačovej grafiky, navrhovania a praktických cvičení študentov grafického a 
priestorového dizajnu. Tento odbor je zameraný na oblasti grafického dizajnu, plošnej a priestorovej reklamy, knižnej grafiky, typografie, plagátovej 
a interiérovej tvorby. Svoju kreativitu študenti rozvíjajú pri tvorbe plagátov, logomanuálov, obalov, navrhovaní úžitkových predmetov a autorského 
písma, s dôrazom na invenciu, originalitu, ale aj úroveň technického prevedenia. Po maturite sa naši absolventi môžu uplatniť v reklamných 
agentúrach, vydavateľstvách, grafických štúdiách alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania. Prvú etapu projektu 
revitalizácie počítačovej učebne sme začali realizovať v roku 2017. Zariadenia boli zastaralé a už nespĺňali požadované parametre na kvalitnú prácu 
v oblasti počítačovej grafiky. 

15 

Súkromná 
základná umelecká 
škola, Martin 

Revitalizácia záhrady 
a výsadba rastlín    800,00 EUR  

Zrevitalizovať záhradu a dvor v okolí novo zrekonštruovanej terasy Súkromnej základnej umeleckej školy v Martine Záturčí a poskytnúť tak krásny 
a motivujúci priestor žiakom školy na výučovanie, organizovanie absolventských koncertov a divadelných predstavení žiakov školy, ako aj iných 
kultúrnych podujatí v mestskej časti Záturčie.  

16 

SYTEV Športové leto    670,00 EUR  

Počas leta plánujeme organizovať pravidelné nesúťažné športové aktivity pre deti a mládež. Takéto športovanie sme organizovali už minulý. Na 
základe pozitívnej spätnej väzby sme sa rozhodli, že tie aktivity budeme organizovať aj toto leto. Deti a mládež si sama navrhne, aký šport v daný 
deň chcú vykonávať. Taktiež ich chceme motivovať k športovaniu cez netradičné športy ako je bumper ball, teda bublinový futbal, ktorý je 
momentálne veľmi populárny. Na tieto lopty nám grant poskytol aj Úrad vlády SR, keďže sa jedná o nákladné lopty, rozhodli sme sa zapojiť aj do 
tejto výzvy. Nápad na nákup týchto športových pomôcok vzišiel na zasadnutí Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na klasické 
športy ako je futba, basketbal, florbal, ... športové pomôcky už máme zakúpene. Do športovania chceme zapojiť aj deti trpiace autizmom, ktoré v 
našom meste zastrešuje organizácia SPOSA KNM, s ktorou spolupracujeme. Taktiež budeme oslovovať základné a stredné školy v našom meste, 
aby žiaci mali vedomosť, že môžu prísť a zašportovať si. 
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17 

SYTEV Klubovňa Autíčko    800,00 EUR  

Projekt "Klubovňa Autíčko" je jedinečný nápad deti a mladých z Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu a autistov ako aj ich rodičov 
a podporovateľov. Organizácia SPOSA KNM spolu s našou organizáciou SYTEV minulý rok získala od Kysuckého Nového Mesta priestory zdarma na 
vytvorenie klubovne, kde by sa stretávala deti a mládež, ktorí trpia autizmom, ich rodičia, ale aj deti bez znevýhodnenia. Priestor bude otvorený 
minimálne 1 x týždenne na mimoškolské stretávanie sa a vykonávanie rôznych aktivít. Dôležitým je, že deti a mládež si sama navrhne, čo by v 
klubovni chceli mať, aké spoločenské hry, ...  

18 

SYTEV Živé miesta    800,00 EUR  

Organizácia SYTEV sa spolu s poslancami mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto a poslancom VÚC Žilina rozhodla organizovať festival pre 
deti a mládež, ale aj širokú verejnosť s názvom Živé miesta. Počas tohto týždenného festivalu (pondelok-piatok) budú na Námestí Slobody 
vytvorené ihriská, na ktorých budú v popoludňajších hodinách odohrávať finálové zápasy športové oddiely (florbal, futbal, basketbal, ...) zastúpené 
pod Mestským kultúrno-športovým strediskom v Kysuckom Novom Meste. Doobeda tu budú prebiehať športové aktivity pre základné školy. 
Spomínané ihriská budú umelo vytvorené na námestí a v poobedňajších hodinách prístupné aj verejnosti, ktorá tam môže športovať. Pre deti a 
mládež budú pripravené rôzne atrakcie ako napríklad kvíz, ktorý bude moderovať kysucká "stand-up" zabávačka Simona. Taktiež máme pripravené 
ekologické workshopy pre verejnosť. Jeden večer bude patriť premietaniu populárneho dokumentu "Lada svetom".  

19 
Športový klub 
Predmier 

Športový klub „pod 
strechou“    800,00 EUR  

Športový klub Predmier, ktorý tento rok oslávil svojich 20 rokov, chce týmto projektom zabezpečiť nevyhnutnú opravu dreveného prístrešku so 
stolmi a lavičkami a nahradiť pokazené altánky. 

20 
T+P tvorivý 
priestor 

Výsadba záhrady a 
obnova trávnica    800,00 EUR  

Výsadbou nových rastlín a úpravou trávnatej plochy vytvoriť nádhernú oddychovú zónu pre obyvateľov mestskej časti a priľahlého sídliska a tvorivý 
priestor pre žiakov umeleckej školy v areáli dvora Súkromnej základnej umeleckej školy.  

21 

TJ Nenince 

Skvalitnenie 
treningového 
procesu    800,00 EUR  Nákup 2 ks prenosných futbalových brán 4x 2m a sietí pre žiacke a dorastenecké mužstvá TJ Nenince.  

 


