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P.č. Názov školy Názov projektu Cieľ projektu 
Poskytnutá 

dotácia 

1. 
Obchodná akadémia, 
Dolný Kubín 

"Pohoda na chodbe" 
Vybudovanie oddychového 
priestoru na chodbe školy pre 
všetkých žiakov. 

          800,00    

2. SOŠ dopravná, Žilina "Stretnime sa" 

Vytvorenie flexibilnej miestnosti 
na stretávanie, oddych, prácu aj 
učenie pre žiakov školy a 
školského internátu. 

          800,00    

3. 
Obchodná akadémia, 
Žilina 

"Spoločne, dobrovoľne a 
užitočne" 

Revitalizácia vonkajších 
priestorov školy, podpora 
dobrovoľníctva a 
environmentálnej výchovy 
žiakov, výsadba zelene v areály 
školy 

       1 000,00    

4. 
SOŠ obchodu a služieb, 
Martin 

"Zmeňme školu k 
lepšiemu-nový priestor pre 
život komunity" 

Vybudovanie multifunkčného 
priestoru pre pedagógov a pre 
žiakov na neformálne 
vzdelávanie, stretávanie sa, 
diskusie, priestor pre ŽŠR 

       1 000,00    

5. SOŠ technická, Čadca "Chodba pohody" 

Vytvorenie zóny kreatívnej 
pohody pre žiakov, lepšiu 
komunikáciu, prepájanie 
činností. 

       1 000,00    

6. 
SOŠ lesnícka a drevárska 
J.D. M., LH - Školský 
internát 

"Vytvorenie školského 
coworkingového priestoru 
v klubovni školského 
internátu" 

Vytvorenie coworkingového 
priestoru v klubovni školského 
internátu 

       1 000,00    

7. Spojená škola, Nižná "Reset zóna" 
Vybudovať oddychovú 
/študentskú zónu v priestoroch 
knižnice. 

          800,00    

8. 
SOŠ polytechnická, 
Liptovský Mikuláš 

"Školská klubovňa" 

Vytvorenie priestoru Školskej 
klubovne pre stretávanie žiakov, 
podporu dobrých vzťahov, 
neformálne vzdelávanie.  

       1 000,00    

9. 
SOŠ dopravná, Martin-
Priekopa 

"Spoločenská zóna- 
revitalizácia chodby" 

Zmena priestoru chodby na 
funkčný priestor, ktorý bude 
slúžiť žiakom. 

          800,00    

10. 
SOŠ elektrotechnická, 
Žilina 

"Rozvoj komunitného 
života žiakov na škole" 

Zmodernizovať a revitalizovať 
spoločné priestory - chodbové  
časti pre našich žiakov 

       1 000,00    

11. Gymnázium, Rajec 
"Spolu za vedomosťami a 
zážitkami" 

Vytvoriť tvorivé zázemie- 
klubovne pre žiakov. 

          800,00    

12. Gymnázium, KNM 
"Stretávajme sa na 
čerstvom vzduchu" 

Exteriérový priestor pre 
stretávanie študentov školy 

          800,00    

13. 
Obchodná akadémia 
D.M. J., Čadca 

"V príjemnom prostredí 
relaxujeme a obohacujeme 
sa navzájom" 

Vybudovanie relaxačnej a 
coworkingovej zóny v 
otvorenom priestore 

       1 000,00    

14. 
Obchodná akadémia, 
Liptovský Mikuláš 

"Interaktívny študentský 
meeting point" 

Vybudovanie interaktívneho 
"meeteng pointu" na školskom 
internáte. 

          750,00    
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15. 
SOŠ drevárska a 
stavebná, KnK 

"Vybudovanie klubovne 
pre žiacku radu" 

Vytvorenie kreatívneho a 
účelného priestoru pre prácu 
žiackej školskej rady a žiakov 
školy. 

          750,00    

16. 
Stredná zdravotnícka 
škola, Liptovský Mikuláš 

"Zeleň pre zdravie" 
Zatrávniť okolie školy, vysadiť 
vhodné okrasné dreviny, 
stromy, lavičky. 

       1 250,00    

17. 
Gymnázium A.B. , 
Námestovo 

"Väčšie miesto pre 
všetkých" 

Revitalizácia oddychovej zóny s 
názvom Ekokútik 

       1 500,00    

18. 
SOŠ obchodu a služieb, 
Dolný Kubín 

"Hurá von!" 
Vybudovanie vonkajšieho 
vzdelávacieho priestoru 
(altánku) 

       1 500,00    

 

overila súlad s rozpočtom: Mgr. Dana Kubaščíková, v. r. 

schválil:                                  Mgr. Ľuboš Berešík, v. r. 
 


