
Občianske združenie  pri materskej škole 

Dolné Srnie v marci  2019  podalo  žiadosť o grantový 

príspevok z Nadácie Volkswagen  Slovakia na projekt 

„Malý záhradník – zmyslová záhrada“.  Projekt bol 

vypracovaný  Ing. Kráľovou, Ph.D., Mgr. 

Kovačovicovou  v spolupráci s Ing. Antalom 

a zamestnancom spoločnosti Volkswagen Slovakia p. 

Šaškovičom. Cieľom projektu bolo vybudovať 

v priestoroch materskej školy zmyslovú záhradku 

a vzbudiť u detí už v útlom veku predovšetkým 

hravou formou záujem o pestovanie  

a starostlivosť o rastliny.  Občianske 

združenie  získalo z Nadácie Volkswagen 

Slovakia finančný príspevok vo výške 

1 000,- EUR na vybudovanie vyvýšených 

záhonov a hmyzích domčekov, ktoré 

budú   v materskej škole dlhodobo 

využívané v rámci environmentálnej 

výchovy detí. Na vyvýšených záhonoch 

budú deti pestovať úžitkové rastliny, 

liečivé a medonosné  rastliny  a získavať 

poznatky a zručnosti z oblasti pestovania a starostlivosti o rastliny. Hmyzie domčeky deťom umožnia 

pozorovať a spoznávať život hmyzu na záhrade. Z finančných prostriedkov nadácie bol zakúpený 

materiál na vybudovanie vyvýšených záhonov, hmyzích domčekov a rastlín. Okrem toho občianske 

združenie z vlastných prostriedkov zakúpilo deťom záhradné náradie, fúriky a krhličky, aby sa mohli 

riadne starať o svoju záhradku. V počiatočných etapách realizácie projektu nám výrazne pomáhal pán 

Šaškovič  zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorý nám pomohol  vyhľadať a objednať materiál pre 

výrobu záhonov.  Touto cestou ďakujeme za pomoc. V mesiacoch august, september až október sa 

uskutočnili brigády, kde rodičia, deti a pani učiteľky pomáhali pri zostavení  

záhonov, úprave priestorov, 

kde sa záhony potom 

umiestnili, pri vyrovnávaní 

terénu, výseve trávy, 

natieraní záhonov, strihaní 

kríkov, hrabaní lístia a pod. 

Veľká vďaka patrí všetkým, 

ktorí sa ochotne vzdali svojho 

voľného času a rozhodli sa 

priložiť ruku k dielu a vytvoriť 

niečo nové, zaujímavé pre svoje deti a deti ostatných rodičov.  Touto cestou chceme 

poďakovať rodine Gornej, Antalovej, Kráľovej, Školíkovej, Martákovej, Kovencovej, 

Kováčovej,  Alexovi Rákayovi, pani Pevnej, pani učiteľkám z materskej školy 

a ďalším, ktorí nám pomohli zrealizovať zaujímavý projekt.                    

Ďakujeme. 

 


