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Energetika 2016
Vyhlásenie 10. ročníka súťaže
pre základné školy
Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. vyhlasuje 10. ročník tvorivej
súťaže Energetika. Súťaž je určená žiakom základných škôl Prešovského a Košického
samosprávneho kraja.
Žiaci 1. až 5. ročníka majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať Energetické pexeso. Návrh má
byť zhotovený podľa vlastnej fantázie žiaka, napríklad na tému úspory energie, resp. jej
plytvanie, pojmy z energetiky a / alebo využívanie obnoviteľných zdrojov. Odporúčaný
rozmer jedného obrázka je A6, celého pexesa A3. Minimálne sú stanovené 4 páry pexeso
kartičiek.
Žiaci 6. až 9. ročníka majú vymyslieť, zhotoviť a zaslať návrh na obal na LED žiarovku.
Súčasťou návrhu má byť slogan, z ktorého bude jasné, že je to „Moja LED-ka“, alebo
z ktorého bude jasné ako (kedy, kde...) sa môže LED -ka použiť, resp. slogan, ktorý bude
vtipný, nápaditý a s originálnou personalizovanou etiketou. Žiaci môžu zaslať nákres
alebo reálny obal (12x6,7x6,7 cm – v/s/h).
Súťažiaci môžu zaslať svoje práce najneskôr do 29. februára 2016 na adresu
spoločnosti (Východoslovenská energetika Holding a.s., úsek Komunikácia, Mlynská 31,
042 91 Košice) s označením obálky „ENERGETIKA 2016“.
Bližšie info: http://www.vse.sk/wps/portal/nvse/domov/media -anovinky/aktuality/! ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLd_Q2dLZ0MHQ0sfH2MDBzNPF2cAj1MjY2CzIE
KIoEKDHAARwNC-sP1o_ArMYAqwGOFn0d-bqpQW6EQZaJoyIAktWAXg!!/dl4/d5/L3dDcEEvd0NrQUpORUEvNEpDaURNUWcvWjdfR08xQzlCMUEwOE1MMjBBNk
lEQlFINTM2UDYvW jZfR08xQzlCMUEwOE1MMjBBNklEQlFINTM2UDA!/?aktualita=energetika -2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Zameranie: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
Prioritná os: 2
Špecifické ciele: 2.2.1
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci deminimis: neuplatňuje sa
Fond:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Typ výzvy:
otvorená
Dátum vyhlásenia: 28. 01. 2016
Dátum uzavretia:
RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov

alokovaných na výzvu. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní
na svojom webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.
Oprávnení žiadatelia:
obec ako zriaďovateľ materskej školy1,
cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy,
združenie ako zriaďovateľ materskej školy,
právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy,
fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy,
mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy,
mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy,
okresný úrad v sídle kraja ako zriaďovateľ materskej školy.
Oprávnenými sú školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade
so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

VÝZVA PRE OBCE –
Výstavba predškolských zariadení
v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
so zameraním na:
- výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít,
- rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít,
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Oprávnení žiadatelia: obce uvedené v Prílohe č.7 tejto –výzvy
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených na výzvu je
15 000 000 €
Spolufinancovanie: 5 %.
Dátum uzavretia:
- v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu,
- na základe rozhodnutia SO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych
žiadateľov.
Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 02.05.2016
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 18.07.2016
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 12.09.2016
Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.
Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky nepresahujú 1 000 000 €.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

VÝZVA PRE OBCE –
Rekonštrukcia alebo výstavba
novej telocvične s vybavením na rozvoj žiakov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo výzvu na predloženie žiadostí o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej

1

Pojem “materská škola” sa vzťahuje aj na prípady združených škôl, napr. ZŠ s MŠ.

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na
vybavenie telocvične na rok 2016. Oprávnení žiadatelia:
- obce
- vyššie územné celky
ktoré sú:
- zriaďovateľmi základnej školy alebo strednej školy,
- pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z
prostriedkov Európskej únie.
Cieľom výzvy je:
Zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na
výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:
- dostavby telocvične,
- rekonštrukcie telocvične alebo,
- výstavby novej telocvične.
Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)
- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností)
- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.
Telocvičňa musí byť súčasťou školy a v jej užívaní. Výška finančných prostriedkov určených na
zverejnenú výzvu je: 10 000 000 € z toho:
9 000 000 € na kapitálové výdavky
1 000 000 € na bežné výdavky
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden
rozvojový projekt je:
- 200 000 € na kapitálové výdavky a
- 5 000 € na bežné výdavky.
Výška spoluúčasti žiadateľa na bežné výdavky:
- najmenej 5 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.
Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky:
- najmenej 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa
zverejnených požiadaviek je piatok 4.3. 2016 do 24.00 h.
Bližšie info:

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovya-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-ana-vybavenie-telocvicne/

VÝZVA PRE OBCE –
Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV pre
opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.
Oprávnení žiadatelia:
- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
- združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)
PODOPATRENIA:
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

(Číslo výzvy: 14/PRV/2015)
Aktivita 1
Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky
zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a
pod. Min: 10 000 € ; Max: 40 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016
Aktivita 2
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických
lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné
body, smerové tabule, kiosky a pod.; Min: 10 000 € ; Max: 30 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016
Aktivity 3
budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na
náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na
bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického
značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. Min: 10 000 € ; Max 50 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry (Číslo výzvy: 12/PRV/2015)
Aktivita 1
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry. Min: 10 000 € ; Max: 150 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 25.02.2016
Aktivita 2
investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu, vrátane ich okolia; Min: 10 000 € ; Max: 120 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 23.03.201
Aktivita 3
investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním
malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu; Min: 10 000 € ; Max: 50 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016
Aktivita 4
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja
miestnych produktov a pod. Min: 10 000 € ; Max: 100 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016
Aktivita 5
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť
investícií do miestnych služieb Min: 10 000 € ; Max: 200 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie
Aktivita 2
výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne
odpadových vôd; Min: 10 000 € ; Max 150 000 €
Aktivita 3
zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Min: 10 000 € ; Max 100 000 €

Aktivita 4
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných
studní Min: 10 000 € ; Max 50 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 09.03.2016
Bližšie info: www.apa.sk

VÝZVA PRE OBCE –
Višegrátsky fond
Medzinárodný Višegrátsky fond so sídlom v Bratislave bol zriadený 4 krajinami Višegrátskej štvorky
v roku 2000. Jeho cieľom je sprostredkovanie a podporovanie spoločných projektov krajín
višegrátskej štvorky.
ČO PODPORUJE VF?
- kultúrne akcie
- výskum a vývoj
- cezhraničnú spoluprácu
- propagáciu cestovného ruchu
PODMIENKY UDELENIA GRANTU:
Minimálne 3 partneri z rôznych krajín V4
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
- obce
- školy
- neziskové organizácie
- vedecké a výskumné ústavy
Bližšie info: www.visegradfund.org

VÝZVA PRE OBCE –
Európa pre občanov
Program EÚ "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a
aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Dňa 14. 4. 2014 program vstúpil do nového sedemročného
cyklu pre roky 2014 -2020. Celková výška rozpočtu pre program je 185,5 miliónov € na sedem
rokov (2014 - 2020).
ČO PODPORUJE EU PRE OBČANOV?
- diskusné podujatia
- konferencie, workshopy, umelecké dielne
- športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.
Bližšie info: http://www.europapreobcanov.sk/

Ochrana a tvorba životného prostredia
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia
do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
 iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo
revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 1. do 15. 2. 2016
HLASOVANIE:
od 1. 3. do 31. 3. 2016

VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
1. 4. 2016
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info: http://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/ochrana-tvorba-zivotneho-prostredia-nasom-meste.html

PONUKA PRE ŠKOLY:
Lopta v pohybe – všetci v pohybe – KINBALL
Ideálna Mládežnícka Aktivita (IMA) ponúka hodinovú ukážku nového športu Kinball lopta v pohybe
– všetci v pohybe, pre deti a pedagógov na Vašej škole. Na univerzite v Quebecu si
vyšpecifikovali základné otázky:
- Keď je beh najjednoduchší a najprístupnejší, ako ho spraviť zábavným?
- Aká má byť aktivita, ktorá by bola zábavná a nestresujúca?
- Akú aktivitu spraviť, aby bola motivujúca pre celý kolektív?
- A v neposlednom rade aby nebola náročná na technické vybavenie a dala sa využiť v školskej
výučbe.
Výsledkom ich práce je KIN-BALL, ktorý by chcela šíriť i IMA v rámci programu rozvoja pohybovej
gramotnosti detí a mládeže aj na Slovensku. Pre pedagógov, ktorých tento šport zaujme, IMA
pripravuje akreditované školenia a semináre.
Bližšie info: http://www.ima.sk/kin-ball-pravidla-a-metodika

VÝZVA
Medzinárodné vzťahy
a zahraničný politika SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 na:
- podporu štúdií, analýz,
- organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Cieľ: je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky
SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- právnická osoba,
- fyzická osoba.
Dátum uzávierky: 22.2.2016
Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 118 820 €.

VÝZVA PRE POĽNOHOSPODÁROV:
Mladí majú šancu
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre: opatrenie: 6 – Rozvoj
poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov Oprávneným žiadateľom
(prijímateľom) je : Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo
malý podnik) ktorá:
- vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť
- pod vlastným menom
- na vlastnú zodpovednosť
- za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu,
- v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov,
- má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik
ako jeho najvyšší predstaviteľ.
V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez
ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zároveň vedie, t.j. má
rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na
danom podniku je min. 2/3“.
Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
- Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 000. €
- Ostatné regióny (Bratislavský kraj): .50 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 8.3.2016
Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=530

Poznáme víťazov súťaže
malých dizajnérov hračiek IKEA
Už druhý rok za sebou spoločnosť IKEA vyzvala deti, aby navrhli špeciálnu limitovanú kolekciu
plyšových hračiek.
V krajinách po celom svete deti vytvorili vskutku kreatívne návrhy, do súťaže sa celkovo
zapojilo 52 000 kresieb. Z vybraných kresieb sa teraz stane špeciálna limitovaná kolekcia
plyšových hračiek, ktorej predaj sa začne v obchodných domoch IKEA na celom svete ako súčasť
novej Kampane IKEA pre dobrú vec, ktorá je zameraná na podporu práv detí na hru.
Dvojhlavý vtáčik od českého chlapca zaujal i medzinárodnú komisiu
Zo všetkých úžasných obrázkov porota vybrala desať víťazov, detí vo veku od 5 do 9 rokov. Bola
medzi nimi aj kresba šesťročného Lukáška z českého Kladna. Lukáš pôvodne prišiel do
obchodného domu IKEA Zličín s nápadom, že bude kresliť raketu. Na mieste však zmenil
názor a vznikol obrázok s pruhovaným farebným vtáčikom s dvoma hlavičkami, ktorý svojou
originalitou zaujal i odbornú porotu v celosvetovej konkurencii.
Deti sú skutoční dizajnéri
Okrem českého víťaza pochádzajú ostatné návrhy z Thajska, Indonézie, Španielska, Hongkongu,
Egypta, Fínska, Francúzska, Turecka a Kanady. Bodil Fritjofsson, vývojárka výrobkov pre Detskú
IKEA, sa k desiatim finálnym kresbám vyjadrila nasledovne: „Zistili sme, že ide o skutočných
dizajnérov! Svet nebude mať núdzu o budúcich potenciálnych umelcov a návrhárov,
niektoré kresby boli naozaj umeleckými dielami. Táto aktivita dáva deťom možnosť, aby boli
kreatívne a nakreslili si svoju vysnívanú hračku, čo podnecuje ich fantáziu.“
Víťazné návrhy sú nápadité a vtipné. Hlavné kritériá pri výbere boli tie, aby kresbička bola
neobyčajná, aby skutočne vznikla len na základe detskej fantázie a mala jedinečné vyjadrenie.
Spoločnosť IKEA dostala tisícky nádherných návrhov z celého sveta. „To číslo je vynikajúce!

Tvorivosť je univerzálna záležitosť a zdá sa, že deti zo všetkých krajín sa inšpirujú
podobnými tvormi – dinosaurami, vtákmi a príšerkami. Ide naozaj o zaujímavé výtvory –
s tými ich žmurkajúcimi očami, nohami, ktoré chodia dopredu aj dozadu, a inými zázračnými
vlastnosťami. Deti skutočne čerpajú inšpiráciu z vlastnej hlavy a nič nekopírujú.“ komentuje
výtvory detskej fantázie Bodil Fritjofsson.
Víťazné návrhy: http://www.ikeamalydizajner.sk/sk/

Pamiatky a múzeá
Výročné ceny za rok 2015
Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá vyhlásila výzvu na nominácie na výročné ceny za rok 2015
za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto
kategóriách:
- objav, nález
- akvizícia
- expozícia
- výstava
- publikácia
menšia publikácia, drobná tlač, periodiká
- obnova, adaptácia
reštaurovanie
- akcia, podujatie, dlhodobé projekty
- film, video, audio, multimédiá, internet.
Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po
prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2015.
Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie
nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače, video
a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2015 budú publikované v čísle 3/2016.
Svoje návrhy, podnety a informácie môžete zasielať poštou alebo elektronicky najneskôr do
31. marca 2016 na adresu:
Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
jana.orsulova@snm.sk; maria.rihakova@snm.sk
Tlačivo na návrhy nominácií:
http://www.snm.sk/?pamiatky-a-muza-vyzva-na-predkladanie-nominacii
http://www.pamiatky.sk/sk/page/nominacie-a-vyrocne-ceny

Hlasujte za poklad svojho srdca
Vyberte vzácny poklad minulosti, ktorý je najbližší vášmu srdcu a pomôžte nám ho zachrániť aj pre
budúce generácie.
Pokrývanie stien maľbami patrí k najstarším výtvarným prejavom. Nádherné fresky sa zachovali
aj na Slovensku, a to najmä z 13. - 15. storočia, kedy nimi bohato dekorovali steny aj menších
kostolov. Cieľom bolo priblížiť biblické scény jednoduchým ľuďom, ktorí nevedeli čítať a písať.
Fresky boli akousi „bibliou chudobných“ alebo istým druhom stredovekého komiksu. Dnes sú
veľmi cenné.
Zapojte sa do záchrany pamiatok Slovenska. Hlasujte za fresku, ktorá sa vám najviac páči
a pomôžte získať financie na jej obnovu. Vybrali sme fresky z ôsmich miest a obcí, za ktoré

môžete hlasovať do 29. februára 2016. Víťaznú fresku s najvyšším počtom hlasov odmení
Nadácia VÚB finančnými prostriedkami na reštaurovanie.
Bližšie info: https://www.vub.sk/fresky/

Bezpečne na cestách
Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou
grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát
vyhlásila v roku 2012.
Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol
s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax
prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou
viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom
Slovensku.
Ciele grantového programu:
 Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej
bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
 Podporiť záujem detí a žiakov o dopravnú výchovu
 Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
 Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania detí do vzdelávacieho procesu
 Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy
Žiadateľ:
 materské školy na Slovensku
 neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách
Za jednu materskú školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia viacerých
žiadostí budú obe vylúčené)
Téma grantového programu pre rok 2016:
 podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej
výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové
i interiérové) s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú
orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.
Maximálna výška podpory: 3 000 € / projekt
Realizácia projektov: Apríl – November 2016 (Projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak
v danom časovom rozpätí)
Uzávierka prijímania žiadostí: 21. marec 2016 – OTVORENÉ
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-bezpecne-na-cestach/

Vyhlasujeme nový grantový program
"Región bezpečne 2016"
Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje zamestnanecký grantový program zameraný na dopravnú
výchovu, budovanie dopravných ihrísk a rozvoj cyklotrás.
Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program, ktorý je zameraný
najmä na dopravnú výchovu, budovanie dopravných ihrísk a rozvoj cyklotrás v Žilinskom
kraji. Minulý rok sa napríklad obyvatelia domova sociálnych služieb v Martine podieľali na značení
a úprave okolia cyklotrasy. Upravili a vybudovali sa viaceré dopravné ihriská v obciach, ktoré
využívajú aj okolité základné školy. Z grantu sa podarilo obnoviť aj zrútené cyklistické odpočívadlo
medzi Kysucami a Oravou, ktoré je frekventovaným miestom prechádzok asi 500 obyvateľov z
okolitých obcí a 3000 cykloturistov ročne z celého Slovenska.

Projekty je možné podávať do 16. marca 2016.
Zameranie programu
O grant môžu žiadať organizácie odporúčané zamestnancom Kia Motors Slovakia, ktorých projekty
budú spĺňať aspoň jeden z nasledujúcich princípov:
fyzická mobilita znevýhodnených
 zabezpečenie prepravy pre imobilných ľudí
 debarierizácia verejného priestranstva pre ľudí s telesným postihnutím
bezpečná premávka
 vzdelávanie detí v oblasti pravidiel cestnej premávky vozidiel
 budovanie detských dopravných ihrísk
cyklodoprava
 obnova a budovanie bicyklových trás, zelených ciest a náučných chodníkov
 posilňovanie kapacít v oblasti mestskej a turistickej cyklistiky
Aktivity
O grant môžu organizácie žiadať na tieto aktivity
1. zabezpečenie špeciálnej dopravy pre potreby telesne postihnutých,
2. odstraňovanie fyzických bariér (stavebné úpravy) pre ľudí s telesným postihnutím,
3. príprava a realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na bezpečnú premávku, zabezpečenie
prednášajúcich, príprava a zabezpečenie materiálov na vzdelávanie,
4. revitalizácia a budovanie dopravných ihrísk, bicyklových trás a zelených ciest – zemné práce,
nákup mobiliáru – bicyklové stojany, lavičky, informačné tabule, stĺpy a zábradlia, nákup bicyklov,
kolobežiek, prílb, a pod.
5. zvyšovanie organizačných kapacít subjektov, ktoré sa venujú mestskej alebo turistickej
cyklistike.
Kto môže žiadať o grant
 mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 školy, mestá, obce,
 iné príspevkové a rozpočtové organizácie,
 žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji a
 projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/vyhlasujeme-novy-grantovy-program-region-bezpecne-2016/1783

Stredoškoláci do sveta
Podporíme študijné pobyty študentov stredných škôl
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl,
hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie
časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na
škole obdobného zamerania v zahraničí.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

Prvá výzva
na získanie príspevku
na zatepľovanie je vyhlásená
Bratislava (16. februára 2016) – Kto chce získať od štátu tisícky eur na zatepľovanie svojho
staršieho domu, oddnes môže začať pripravovať podklady a žiadosť bude môcť podať už
od 16. marca 2016. Predseda vlády SR Robert Fico spolu so štátnym tajomníkom
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františkom Palkom dnes spustili

prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,
ktorý je súčasťou druhého sociálneho balíčka. O príspevok bude môcť prvých tisíc
žiadateľov oficiálne požiadať už o mesiac.
„Našou prioritou je, aby čo najviac ľudí bývalo v ekonomicky a energeticky menej náročných
domoch, vďaka čomu ľudia zlepšia svoj život a v konečnom dôsledku ušetria peniaze. Preto sa
vláda prostredníctvom ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja rozhodla motivovať
vlastníkov rodinných domov na ich obnovu,“ povedal F. Palko. Maximálna výška príspevku na
jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur.
Znenie výzvy je dostupné na webovom portáli www.zatepluj.sk a na webovom sídle ministerstva
www.mindop.sk spolu s tlačivami, ktoré treba vyplniť, ich vzormi, ako aj podrobným návodom na
podanie celej žiadosti. Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí bude vyhlásená už v druhom
štvrťroku tohto roku. Termín začatia podávania žiadostí je 16. marec 2016. Elektronický formulár
bude dostupný od tohto dátumu na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „podávanie žiadostí“.
Po vyplnení elektronického formulára žiadosti a jeho odoslaní bude pridelené uchádzačovi
identifikačné číslo a vygenerovaná listinná podoba žiadosti. Listinnú podobu žiadosti spolu s
príslušnými prílohami žiadateľ predloží ministerstvu do piatich pracovných dní odo dňa odoslania
elektronickej podoby žiadosti. Termín ukončenia podávania žiadostí je 12. apríl 2016, resp. po
naplnení počtu žiadostí (1 000). Oznámenie o zverejnení výzvy automaticky dostane aj približne
4 000 ľudí, ktorí sa už zaregistrovali na webovej stránke zatepluj.sk a prejavili záujem o príspevok
na zatepľovanie.
Záujemcovia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj
po realizácii zateplenia rodinného domu. O dotáciu tak bude možné požiadať aj na rodinné domy,
ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.
Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=187799

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ
- štúdium na strednej pedagogickej škole
Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund
– Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych
študentiek stredných pedagogických škôl.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku.
Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet
rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.
Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo
sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Projekt podporí rómske dievčatá prioritne z Prešovského, Košického, Banskobystrického a
Nitrianskeho kraja, ktorým poskytne: pomoc pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy,
mentoring, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné,
ubytovacie náklady, školné), finančnú podporu/štipendium v 3. a 4. ročníku, pomoc pri
sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou
koncentráciou Rómov, asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas
bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. predprimárne
vzdelávanie.
Dĺžka projektu je deväť rokov (október 2013 - október 2022), prvá skupina dievčat začala štúdium
na strednej škole v školskom roku 2014/15, ďalšia skupina začne študovať v školskom roku

2016/17. Projekt uprednostní štúdium na štátnej strednej škole, študentky študujúce na
súkromných a cirkevných školách budú zaradené do projektu len ak to kapacita projektu umožní.
V prípade, že máte záujem zapojiť sa do programu, neváhajte Nás kontaktovať! Prihlášku do
programu: Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách nájdete tu.
Nadácia Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund Roma Oktatási Alap
Levočská 4, Prešov 080 01 Slovakia
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841
email: vteru@romaeducationfund.org, s.dzurikova@romaeducationfund.org
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