
číslo Predkladateľ Názov projektu
Komu je projekt 

určený:

Podporená 

suma
Anotácia

1
BOX CLUB 

IMPOCOMEX LUČENEC
PODPORUJEME TALENTY

Róbert Rácz, 

reprezantant SR v 

boxe a kickboxe

        1 000,00 € 

Box Club Lučenec bol založený v r. 2005. Od založenia Box club vychoval 5 reprezentantov 

Slovenskej republiky , ktorí dosahujú doteraz vynikajúce úspechy na svetových súťažiach v 

kategóriách mladší žiaci, dorast, juniori a v poslednom roku aj v kategórii muži. K rozvoju 

talentov sa snažíme prospievať aj  tým že rozbiehame projekt v spolupraci s mestom 

podpora talentov zo socialne slabších vrstiev. Róbert je reprezentantom Slovenskej republiky 

v boxe a kickboxe. Je členom Box clubu Impocomex Lučenec. V minulom roku 2013 dosiahol 

úspechy v boxe ako aj kickboxe . 

1
Cirkevná základná škola 

sv. Ján Bosca

Rozprávka o tom, ako sa šport 

spojil s prednesom poézie a 

prózy

Viktória Berkyová, 

talentovaná 

športovkyňa a 

recitátorka

           900,00 € 

Projekt dostal príznačný názov „Rozprávka o tom, ako sa šport spojil s prednesom poézie a 

prózy“. Viktória Berkyová z cirkevnej školy sv. Jána Bosca, ktorá je mimoriadne nadaná 

hneď v dvoch oblastiach, a to kultúrnej a športovej. Jej talent sa naplno prejavil v atletickej 

disciplíne – Beh na dlhé trate a v recitovaní. Má však jednu veľkú nevýhodu. Pochádza so 

sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci predloženého projektu je cieľom túto veľkú 

nevýhodu zmazať a umožniť jej, aby naplno rozvinula to, v čom je dobrá.  Preto v rámci 

projektu zorganizujú stretnutie s významnou osobnosťou zo sveta recitovania s pani Evou 

Kalnickou, zavedú na škole pondelkovú chvíľku poézie a umožnia Viktórii účasť na 

celoslovenskom kole recitačnej súťaže Dilongova Trstená. Súčasťou projektu je tiež 

zorganizovanie športového podujatia – bežeckého turnaja, podpora tréningového procesu na 

škole ako aj v atletickom klube Max Redox Lučenec a zorganizovanie besedy s bežcom p. 

Štefanom Malikom.

2 Filantrop, o.z. Tanečník David

Dávid Kováč, 

talentovaný tanečník 

reprezentuje na ME a 

MS v hip-hope

        1 000,00 € 

David Kováč je talentovaný tanečník, reprezentujúci mesto Lučenec na súťažiach v rámci 

Slovenska, ale aj v zahraničí – na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta. 

Poskytnutá podpora je určená práve na tieto podujatia, ktoré sú finančne náročné najmä na 

štartovné, licenčné poplatky, dopravu, ubytovanie, kostým, tréningovú prípravu a prenájom 

priestorov.  

3

Gymnázium Boženy 

Slančíkovej-Timravy v 

Lučenci

Podpora žiaka nadaného v 

informatike a matematike

Emanuel Tesař, 

talentovaný 

informatik a 

programátor

           900,00 € 

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci žiada o grant pre talentovaného a výnimočne nadaného 

žiaka v informatike a matematike Emanuela Tesařa, žiaka 2.B triedy, za účelom podpory a 

rozvoja jeho talentu zakúpením technického a materiálneho vybavenia v podobe notebooku, 

odbornej literatúry a účasťou na spolufinancovaní dvoch týždenných júnových sústredení 

organizovaných študentmi Univerzity Komenského  pre žiaka so sociálne slabšej rodiny. 

Projekt skvalitní jeho konkurencieschopnosť v národných a medzinárodných súťažiach, zvýši 

jeho programátorské a matematické zručnosti.



4
Junior-Judo Klub 

Lučenec
JUDO

Martina Gréčová, 

talentovaná judistka
        1 000,00 € 

Projekt by mal pomôcť judistke Martine Gréčovej dostať sa na vyššiu pretekársku úroveň v 

rámci Európy a aj sveta, keďže na domácej úrovni v rámci Slovenska vo svojej vekovej 

kategórii patrí medzi najúspešnejšie pretekárky. Projekt by jej mal pomôcť dostať sa na 

turnaje organizované EJU a IJF (Európska judo asociácia a Svetová judo federácia), kde 

potrebuje licencované kimoná, a tiež zúčastniť sa výcvikových táborov organizovaných 

týmito organizáciami, ktoré jej umožnia trénovať s najlepšími pretekárkami z Európy a aj 

sveta, čím sa bude naďalej rozvíjať talent tejto perspektívnej športovkyne.

5
Powerlifting WPC 

–Slovakia (WPC-SK)
Adamoveho projekt

Miroslav Adamove, 

tlak na vodorovnej 

lavičke

        1 000,00 € 

Hlavným cieľom projektu je sedemmesačná príprava Miroslava Adamove na súťaže v tlaku 

na vodorovnej lavičke so špeciálnym vybavením. Vrcholom prípravy sú majstrovstvá 

Slovenska, majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta vo viacerých svetových federáciách.

6
Probody & Metal Militia 

Lučenec

Karol Končoš - príprava na 

Majstrovstvá sveta juniorov v 

atletike 

2014, Oregon, USA

Karol Končoš, hod 

kladivom
        1 000,00 € 

Hlavným cieľom projektu je príprava atléta Karola Končoša na vrchol juniorskej atletickej 

sezóny, čím budú Majstrovstvá sveta juniorov v atletike 2014, v disciplíne hod kladivom, 

konajúce sa v Oregone, USA.

7
Súkromná základná 

umelecká škola

Barborka - literárno-dramatický 

a hudobný talent

Barbora Murínová, 

literárno dramatický 

obor

        1 000,00 € 

Žiačka 4.A triedy, Barbora Murínová, je mimoriadne talentovaná a úspešná v  literárno-

dramatickom odbore, ako i v hudobnom odbore. V nasledujúcich mesiacoch by  sa chceli 

zamerať na ďalší rozvoj jej vedomostí, schopností a zručností v uvedených odboroch. 

Poskytnutý finančný príspevok plánujú investovať najmä do edukačného materiálu: teda na 

nákup detskej umeleckej literatúry, metodického materiálu pre vyučujúcich, notového 

materiálu, ale v prvom rade na hradenie finančných nákladov spojených so vzdelávaním na 

Súkromnej základnej umeleckej škole.

8 TK Hradová Lučenec Tenistka Ľubka

Ľubomíra 

Grossertová, 

talentovaná tenistka

        1 000,00 € 

Cieľom projektu je podporiť talentovanú 15 ročnú hráčku tenisu, ktorá  trénuje, aby  sa 

prebojovala v kategórii dorasteniek medzi slovenskú špičku a bola zaradená do podpory 

talentovanej mládeže Slovenského tenisového zväzu, prispieť jej na materiálne vybavenie a 

umožniť  častejšie trénovať. 

9
Základná škola s 

materskou školou 
Reprezentácia SR v atletike

Lukáš Figa, 

talentovaný atlét
           400,00 € 

Zámerom projektu je zlepšenie vyučovacích a tréningových podmienok na hodinách 

Telesnej výchovy na ZŠ s MŠ námestie Kubínyiho v Lučenci. Zároveň sa tým výrazne 

zlepšia tréningové podmienky talentovaného atléta a žiaka školy Lukáša Figu, ktorý bude 

môcť naďalej úspešne reprezentovať našu krajinu vo svojom obľúbenom športe.

10
ZŠ Milana Rastislava 

Štefánika 
Dozrievanie s poéziou

Lucia Kresanová, 

talentovaná 

spisovateľka

           500,00 € 

Projekt je určený pre žiačku ôsmej triedy, Lucku Kresanovú, ktorá talent a cit pre slovo, pre 

poéziu a literárnu tvorivosť. Napísala už množstvo básní, ktoré píše od svojich dvanástich 

rokov. Zámerom projektu je umožniť jej na základe zozbierania informácií novodobého 

písania poézie zostaviť školskú zbierku prvotín, ktoré sa pokúsia v blízkej budúcnosti aj 

vydať.

Spolu:         9 700,00 € 


