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Ciele projektu :  

 Hlavným cieľom projektu je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi mládežou na oboch stranách hranice s 

možnostou zlepšenia v športovej oblasti.  

Čiastkovými cieľmi sú  

 Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom realizácie projektu a organizovaním spoločných 

spoločenských a športových podujatí  
 Úzka spolupráca medzi mládežou v prihraničnej oblasti  
 Zvýšenie efektivity vzdelávacích procesov v prihraničnej oblasti  
 Zakladanie a posilnenie priamych kontaktov medzi mládežou Poľskej a Slovenskej republiky v 

prihraničnom regióne  
 Vytvorenie základu pre dalšie projekty do budúcnosti  
 Rozvoj spoločných cezhraničných podujatí v oblasti vzdelania, športu a kultúry  

 Naplnenie hlavného ako aj čiastkových cieľov tohto mikroprojektu prispeje k hlavnému cieľu priority ako aj 

operačných cieľov. Práve aktivity ľudia ľuďom vytvoria cezhraničné kontakty, ktoré do budúcna prispejú k 

odstraňovaniu socio-ekonomických nezrovnalostí, regionálnych disparít. Podporia rozvoj kultúry a športu na 

území spoločnej Oravy.  

 Aktivity projektu:  

1.    Kultúrny festival - kým sa bude realizovať rekonštrukcia ihriska, obe cezhraničné školy pripravia 

kultúrny festival, na ktorom sa zúčastní naša mládež aj so svojím programom. Festival sa ponesie v 

duchu piesní, tanca, divadla, - čiže navzájom budeme spoznávať svoju kultúru a prezentovať ju svojim 

partnerom. Festival bude výbornou príležitosťou na to, aby sa mládež aj kultúrne vyžila, spoznala a 

pripravila sa na športové aktivity.  

2.    Šport je náš - realizácia športoviska, vytvorí sa plne funkčné ihrisko na basketbal 2 ihriská, futbal a 

volejbal 2 ihriská (viď príloha 6.8.5 – Technická dokumentácia). Zrealizovaním tejto investície sa 

vybudujú vhodné priestory na šport a voľnočasové aktvity. Táto investícia je základom pre 

zrealizovanie ostatných aktivít spoločných aktivít. Projektový zámer je vo výmere cca 1200 m2. V 



našom mikroprojekte budeme riešiť cca 800 m2. Na celom ihrisku bude položený veľmi kvalitný, 

pružný povrch tartanového typu. Betónový podklad pod tento povrch si žiadateľ zrealizuje z vlastných 

zdrojov ako aj zvyšok projektového zámeru.  

3.    Otvorenie ihriska - slávnostné otvorenie ihriska za účasti študentov troch škôl. Študenti a pedagógovia 

si pripravia navzájom bohatý kultúrny program, otestujú svoje znaloti reči cezhraničného suseda.  

4.    Športom k priateľstvu - zrealizovanie basketbalovej, volejbalovej a futbalovej ligy, liga bude prebiehať 

v troch športových hrách – futbal, volejbal, basketbal, v dvoch kategóriách – študenti, študentky. 

Študenti si zahrajú cezhraničnú ligu, nadviažu priateľstvá a spoznajú kamarátov. Zároveň sa vlastného 

zápasu zúčastnia aj pedagógovia, aby sa prelomili hranice medzi našimi školami. Táto liga sa odohrá na 

novom ihrisku ako aj u nášho partnera v Lipnici Wielkej.  

5.    Netradičná olympiáda - zrealizovanie netradičných súťaží, bude aktivitou vedomostnou. Uskutoční sa 

literárno - matematicko - fyzikálna olympiáda. Účelom tejto úsmevnej súťaže, bude zapojenie aj iných 

ako športových zručností a bude sa zameriavať práve na vedomosti všetkých študentov. Literárny 

súťažiaci budú mať za úlohu vymyslieť básničku, esej, či fejtón na tému ihriska. V matematicko - 

fyzikálnej časti vymyslia pedagógovia úlohy ohľadom ihriska, ktoré budú všetci študenti riešiť. Študenti 

našej spriatelenej školy si budú môcť aj vďaka týmto súťažiam otestovať svoje znalosti slovenského 

jazyka, ktorý sa u nich vyučuje. Samozrejme, že víťazi budú odmenení drobnými cenami.  

6.    Informovanosť - zabezpečenie publicity projektu formou bežnej publicity, ako aj propagačných 

materiálov. Všetky aktivity projektu budú spĺnať kritéria správnej publicity. Na účel propagácie bude 

vyrobený banner, kt. bude propagovať program na každej aktivite projektu, darčekové predmety budú 

náležite opatrené publicitou v súlade s programovými dokumentami. O projekte bude informovať aj 

veľmi populárny školský časopis a informácie budú zverejnené aj na webovej stránke školy.  

  

 


