
Meno zamestnanca a pozícia: 
Martin Mrázik, revízny technik TZ, PZ, C-bau, spol. s.r.o. 
 
Podporuje organizáciu: 
Základná škola, Dudova 2, 851 02  Bratislava 
 
Názov podporeného projektu: 
Upravujeme okolie školy 
 
Cieľ projektu:  
Zveľadenie prostredia v areáli školy na aktivity našich žiakov počas vyučovania aj po 
vyučovaní v školskom klube detí. 
 
Popis projektu: 
Areál našej základnej školy je pomerne veľký a my sa snažíme aj v ňom vytvárať 
príjemné prostredie nielen pre viac ako 500 žiakov a učiteľov našej školy, ale aj pre 
návštevníkov areálu, ktorí tu trávia svoj voľný čas. Vďaka projektu by sme chceli 
realizovať úpravy v školskej záhradke dosadením zelených kríkov a kvetov                                   
a zatienením nášho sedenia markízou. Ďalej by sme chceli upraviť fasádu školy 
farbou, lebo pôvodný náter je vyblednutý a poškodený. Pri bočnom vchode do školy 
by sme chceli umiestniť sedenie pre deti, ktoré tu trávia čas v rámci pobytu v 
školskom klube detí. 
 
Angažovanosť žiadateľa: 
Pomoc pri montáži novej športovej zostavy, ktorú sme namontovali cez leto. 
 
 
  

 



Angažovanosť žiadateľa: 
Vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovensko sme mohli zakúpiť kvety, zeminu 
na sedenie, farby, pevnú, kvalitnú lavičku a odpadkový kôš. Do záhradky sme zakúpili 
markízu na prekrytie sedenia a sud na dažďovú vodu. Záleží nám na tom, aby sme 
vytvárali pre deti i zamestnancov čo najlepšie podmienky nielen na výchovno-
vzdelávací proces, ale aj pre mimoškolskú činnosť. Máme záujem skrášliť prostredie 
školy a jej okolia, čo sa nám aj vďaka takejto podpore darí. Náklady na prevádzku 
školy sú pomerne vysoké a často nám na iné výdavky nezostávajú financie. Preto si 
veľmi vážime podporu Nadácia Veolia Slovensko, vďaka ktorej sme mohli potrebné 
veci zakúpiť. 
Deti i pani učiteľky sa tešia kvalitnej lavičke, ktorá sa bude určite využívať nielen 
našou školou ale aj návštevníkmi areálu školy. Kvety nám už teraz skrášlili časť 
záhradky i betónové kvetináče pred školou. Mnohé nám urobia radosť aj na jar, lebo 
už teraz sa tešíme na tulipány a narcisy, ktorých cibuľky deti posadili. Farbami sme 
vytvorili pre deti hry na chodníku, pomaľovali sme betónové kvetináče a steny,  ktoré 
boli nepekné aj vďaka grafitom. Markízu budeme inštalovať až v jarných mesiacoch, 
aby vytvorila pre návštevníkov záhradky príjemný tieň. V záhradke máme veľa kvetov, 
byliniek, zvykneme v nej pestovať i zeleninu a sud na vodu nám pomôže znížiť 
náklady na polievanie.  
 
 
 
  

 


