
 

Nafta a.s. a Nadácia SPP podporili rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 
 
Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP koncom septembra 2013 darovala 
Enviroparku Pomoravie n.o. sumu 39 088,- EUR na financovanie projektov zameraných na 
deti, mládež a seniorov nášho mikroregiónu. Spomínané finančné prostriedky sa využijú na 
financovanie 3 projektov. Prvým je cezhraničný projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, 
žiakov a pedagógov“, ktorý je „nadstavbou“ predošlého projektu „Interkulturálne vzdelávanie 
detí a dospelých“. Projekt je zameraný na výučbu nemeckého jazyka v Materských 
a Základných školách. Financované sú lektorky nemeckého jazyka (3), projektový tím, 
cestovné náklady ako i materiálne zabezpečenie výučby na Základných školách (technické 
vybavenie, učebnice, pracovné zošity, učebné pomôcky,...).  
Druhý projekt je zameraný na deti a mládež na Základných školách. Žiaci zo 7 Základných 
škôl (I. a II.stupeň) zápolia medzi sebou vo florbale a vybíjanej. Finálovým turnajom 
/december 2013/ predchádzajú 2 predkolá (október a november), z ktorých výsledky sa 
zratúvajú. Žiakom je zabezpečená doprava, celodenné občerstvenie (bageta, minerálka, teplý 
obed, sladkosť) ako i ceny pre všetkých súťažiacich. V rámci Základných škôl organizujeme 
aj talentovú súťaž pod názvom „Enviropark hľadá talent“, kde žiaci súťažia v speve, tanci, hre 
na hudobný nástroj, vo výtvarnom umení a vlastnej tvorbe. Táto súťaž sa uskutoční 4.12.2013 
v KD v Závode. Žiaci ako aj pedagógovia budú mať zabezpečenú dopravu, celodenné 
občerstvenie ako i bohaté ceny. Súťaž bude prebiehať v doobedňajších hodinách. Poobede je 
pripravený bohatý program prostredníctvom umelcov zo slovenskej scény. Podujatie bude 
sprevádzané skúseným moderátorom Vratkom Studeničom.  
Tretí projekt je zameraný na starších spoluobčanov, našich seniorov v mikroregióne 
Enviropark Pomoravie. Naplánované sú dve podujatia: 5.11.2013 v KD Jakubov - Zdravý 
životný štýl (toto podujatie sa uskutočnilo) a 13.12.2013 v KD Jakubov Vianočné posedenie. 
Podujatia pod názvom Zdravý životný štýl sa zúčastnilo 340 seniorov z našich obcí. Už 
samotný názov podujatia hovorí, že zdravý životný štýl je základom pre dlhý a zdravý život. 
Veľký úspech a potlesk zožal od prítomných zúčastnených prednášajúci Mudr. Balog. 
Zabezpečená bola doprava, občerstvenie ako i živá hudba, pri ktorej sa všetci prítomní skvelo 
bavili. Druhé podujatie pod názvom „Vianočné posedenie“, ktoré sa uskutoční pred 
Vianocami bude zamerané na súťaž v pečení vianočných koláčikov, možnosti urobenia si 
adventných vencov, odprezentovania sa ručnými prácami spojené so samotným predajom 
výrobkov. Pripravené sú bohaté ceny, doprava, občerstvenie ako i hudobný program. Na 
tomto podujatí očakávame cca 300 seniorov z nášho mikroregiónu. 
 
Tieto projekty sa uskutočnia vďaka finančnej podpore: 
 
 
 
 
Napísala: Zuzana Caunerová, Enviropark Pomoravie n.o., Gajary 
 


