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Vyhodnotenie roka 2009 
 
Zoznam aktivít,  ktoré sme organizovali alebo na ktorých sme sa podieľali: 

1. Veľké jarné upratovanie 4.4.2009 – pomohli sme pri čistení parku, 
upratovaní centra obce, okolia MŠ, umelého ihriska...  

2. MDD -  jún – zabezpečili sme vozenie na poníkoch pre deti, maľovanie 
na tvár 

3. Otvorenie detského ihriska 26.6.2009 - realizácia sa začala v polovici 
mája, odpracovali sme cca 300 brigádnických hodín, získali a investovali 
sme finančné prostriedky vo výške cca 2.300 EUR / 69.289 SKK  

4. Júl 2009 – podali sme žiadosť na Centrum pre filantropiu, ktorá vypísala 

grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, do ktorého sme sa so 
svojim projektom zapojili. Do termínu uzávierky bolo do programu 
predložených celkom 77 projektov v sume: 125 tisíc eur, vybraných bolo 
12 projektov. Náš projekt s názvom „ Dokončenie verejného detského 
ihriska v Bzinciach pod Javorinou“ uspel v konkurencií iných projektov a 
na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a spoločnosti Baumit 
nám bol udelený grant vo výške 360 € / 10.845 SKK. Prostriedky musíme 
použiť a podať správu o ich použití do konca marca 2010. Mali  by byť 
použité na spestrenie steny za detským ihriskom. 

5. Opekačka 3.9.2009 – stretli sme sa na futbalovom ihrisku a strávili pekné 
popoludnie s našimi deťmi, opiekli sme nejake dobroty, z pekárne nám 
darovali chlieb a koláče 

6. Október 2009 – založili sme bankový účet vo VÚB banke, podarilo sa 
nám vybaviť bezplatné vedenie účtu, čím mesačne ušetríme  3,29 EUR 

7. Mikuláš – 4.12.2009 pre deti, ktoré sa zúčastnili sme napiekli Mini 
„Mikulášov“  

8. 9.12.2009 – zaregistrovali sme sa na notárskom úrade do zoznamu osôb 
oprávnených poberať 2% dane. 15.1. 2010 notárska komora zverejnila 
zoznam, na ktorom sme zapísaní. 

9. V spolupráci s Obecným úradom v Bzinciach pod Javorinou sme 
zorganizovali verejnú zbierku na podporu výstavby detského ihriska. Bola 
vyzberaná čiastka 70,37 EUR / 2.120 SKK. Táto čiastka bola použitá ako 
príspevok na nákuo hojdacieho koníka na detskom ihrisku. 
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Neviem, či som na niečo zabudla, ale ak si niekto z Vás na niečo spomenie, 
napíšte mi, rada to tam doplním.  
Myslím, že to je celkom pekný súhrn pár vecí, ktoré sa nám v uplynulom roku 
podarili. Na to, že sme relatívne malá skupina ľudí, zamestnaných najmä svojimi 
rozrastajúcimi sa rodinami, prácou a okrem toho ešte všeličoho iného, je to fakt 
pekný výsledok. 
 Chcem Vám touto cestou všetkým poďakovať za každú chvíľku, ktorú ste 
boli ochotní nezištne obetovať zo svojho času. Dúfam, že tento rok bude 
minimálne taký úspešný ako ten uplynulý. Teším sa na ďalšie stretnutia 
a aktivity, ktoré spolu podnikneme.  
 
        Zuzana Haruštiaková 
 
 


