
Vyhodnotenie dotácií 2021

Vzdelávanie

Žiadateľ Projekt
Poskytnutá 

dotácia 
Zhodnotenie projektov 

Združenie maďarských 

rodičov na Slovensku 

Základná škola s 

vyučovacím jazykom 

maďarským Alberta 

Molnára Szencziho, 

Senec - Szenczi Molnár 

Albert Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola Szenc, 

Nám. A. Molnára 2, 

Szenec Szlovákiai Magyar 

Szülők Szövetsége

Podpora pohybu a 

telovýchovy žiakov 2. 

stupňa ZŠ v exteriéri

2 000,00  €

Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ A.M. Szencziho Senec začalo 

vďaka tomuto projektu budovať oddychovo-vzdelávaciu zónu v areáli školy pred 

hlavnou budovou, ktorá sa aktívne nevyužívala. V rámci brigády vyčistili priestor 

na osadili 3 vonkajšie fitness stroje pre žiakov 2. stupňa. Väčší žiaci tu budú mať 

možnosť pohybu po vyučovaní. V ďalšom roku plánujú zakúpiť lavičky s 

baldachýnmi, vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny a drobného ovocia. Celá 

zóna sa bude po dokončení využívať počas vyučovania, aj po vyučovaní.

ARPEKA s.r.o.
Letné jazykové tábory v 

Senci
1 500,00  €

Jazyková škola ARPEKA s.r.o. v roku 2021 už šiesty a siedmi krát organizovala letný 

denný jazykový tábor pre deti. Účastníkmi tábora boli žiaci základných škôl vo 

veku od 6 - 14 rokov. Cieľom tábora bolo prehĺbenie, precvičovanie znalostí 

anglického jazyka a rozšírenie slovnej zásoby. V tomto tábore sa už deti začali 

zoznamovať aj so základmi nemeckého a maďarského jazyka. Finančné 

prostriedky sme použili na prenájom miestnosti, prenájom autobusu, stravovanie, 

pitný režim, knihy, materiály, kancelárske potreby, propagačné materiály a 

reklamu.
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Spojená škola Trnavská 2 

903 01 Senec
Domček na stračej nôžke 1 200,00  €

Domček na stračej nôžke - tak znie názov projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje 

na našej škole - Spojená škola, Trnavská 2, Senec. Tento projekt z finančných 

prostriedkov podporuje mesto Senec.

Vďaka dotácii v hodnote 1252 eur, sme do školskej záhrady zabezpečili detskú 

zostavu (obsahuje vežu so strieškou a šmýkačkou, nástupný rebrík a lanovo-

lezeckú stenu), ktorá bude slúžiť žiakom našej školy a žiakom ŠKD. 

Touto cestou by sme sa chceli v mene vedenia našej školy, všetkých pedagógov a 

žiakov poďakovať mestu Senec, za ich ochotu podporiť dobrú vec – radostný 

pobyt našich detí v škole.

Študijné centrum BASIC 

Senec

Pomoc deťom s 

poruchami učenia počas 

letných prázdnin a 

domáceho vzdelávania

1 000,00  €

Študijné centrum BASIC poskytuje na dennej báze individuálnu pomoc v učení šitú 

na mieru pre deti, ktoré bojujú s čítaním, písaním, učením sa. Pomáha deťom, 

ktoré trpia poruchami pozornosti ako ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a pod., 

ale aj deťom s rôznymi bariérami kvôli ktorým sa nedokážu samé učiť. Pomoc pri 

ich vzdelávaní musí byť interaktívna a vyžaduje často meniť aktivity. Zámerom 

projektu bolo zakúpiť interaktívnu tabuľu a zmodernizovať tak učebňu.
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