
INTERAKTÍVNE 
VZDELÁVANIE.

INICIATÍVA

Spoločnosť NAFTA  
je so svojimi aktivitami 
dlhodobou súčasťou 
viacerých regiónov 
Slovenska. 

Každoročne podporujeme množstvo 
zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, 
v ktorých pôsobíme. Prichádzame so zmenou 
oblastí podpory v snahe priniesť obciam 
cielenejšie a trvalejšie riešenia.



 O iniciatíve
Dlhoročné pôsobenie našej spoločnosti vo Vašom regióne nám prinieslo bohaté 
expertné skúsenosti aj lepšie porozumenie jednotlivým komunitám, v ktorých 
pôsobíme. Je to práve intenzívna komunikácia so samosprávou či lokálnymi 
organizáciami, vďaka ktorej môžeme podporovať zmysluplné projekty na zlepšenie 
kvality života v regiónoch. 

Naša podpora sa v minulosti zameriavala aj na projekty vo Vašom regióne a podporili 
sme rôznorodé činnosti – rekonštrukcie budov, škôl, ihrísk, športovísk, vzdelávacie 
programy, obecné, kultúrne a športové podujatia a ďalšie zaujímavé aktivity. 

Súčasná spoločnosť je ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom 
informačných a komunikačných technológií. Situácia si vyžaduje rýchlu adaptáciu 
škôl na nové, online a dištančné formy vzdelávania. 

 V rámci iniciatívy Interaktívne vzdelávanie chceme podporiť rôzne projekty
 na rozvoj škôl v obciach, v ktorých pôsobíme a zamerali sme sa na štyri
 hlavné oblasti: 

01 Vybavenie škôl a učební 
Cieľom oblasti je modernizácia škôl a učební zabezpečením potrebného vybavenia 
a technológie pre interaktívne vzdelávanie žiakov. Naša pomoc sa zameriava na 
transformáciu vzdelávacích inštitúcií na smart školy s online výučbou. Oblasť zahŕňa 
podporu dištančného vzdelávania zabezpečením interaktívnych a digitálnych 
učebných pomôcok ako:

  softvéry,
  počítače alebo notebooky,
  interaktívne tabule, 
  tabuľové systémy,
  ozvučenie učební,
  projektory a dataprojektory.

02 Prístup k počítačovej  
 technike a k internetu 

Technologický pokrok, rozvoj informačných a komunikačných technológií sú v 
súčasnosti kľúčové pre efektívne fungovanie v každej oblasti. Ide o projekty, ktoré 
ponúkajú možnosti a riešenia na efektívne online vzdelávanie. Chceme pomôcť 
žiakom a študentom bez prístupu k online vzdelávaniu, aby kvôli nedostatočnému 
prístupu k informačno-komunikačným technológiám nezostali mimo vzdelávacích 
aktivít. Najmä sprístupnenie online vzdelávania pre tzv. offline deti, a to napríklad:

  zabezpečením internetového pripojenia a súvisiacich zariadení  
  s centralizovaným prístupom,
  vytvorením zdieľaného miesta na bezpečné pripojenie k internetu.

03 Inovatívne vzdelávacie  
 programy

Kvalitné vzdelávanie vnímame ako jeden zo základných pilierov budúcnosti, a aj 
preto by malo odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu. Požiadavky dnešnej 
doby sú zamerané na inováciu edukácie, hľadanie nových prístupov a metód. 
V rámci tejto oblasti by sme radi podporili: 

  realizáciu inovatívnych metód vzdelávania alebo pomoc pri tvorbe 
  inovatívnych programov vzdelávania,
  proaktívne rozvíjanie vzdelávania ponukou prezentácií od našich 
  odborníkov z praxe.

Dlhodobé skúsenosti v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov či podzemného 
skladovania zemného plynu nám priniesli dokonalé poznanie geológie regiónu. 
Formou interaktívnych prezentácií by sa žiaci a študenti mohli dozvedieť 
detailnejšie informácie o geologickej stavbe ich regiónu či uhľovodíkovom 
potenciále oblasti. Aj týmto spôsobom sa chceme podieľať na informovaní žiakov 
a študentov o špecifikách ich obce a kraja.

04 Interakcia v pohybe
Neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy je aj podpora pohybových aktivít, a s tým 
spojená vzájomná interakcia detí, žiakov či študentov. Či už ide o pohyb najmenších 
na detských ihriskách a preliezkach, školákov v telocvičniach, cvičiskách či 
v exteriérových posilňovniach. Športové aktivity majú pozitívny vplyv na zdravie detí 
a skupinové športy dokonca pomáhajú budovaniu návykov a vzťahov v kolektíve. 
So súčasným technologickým a komunikačným pokrokom záujem o športové aktivity 
klesá. Preto je potrebné podporiť vyváženie digitálnej doby práve športovými 
aktivitami. 

Interakcia v pohybe zahŕňa spolupodieľanie sa na:

  zabezpečení dresov či iných športových potrieb pre zriadené 
  pohybové krúžky,
  podpore novovytvorených športových krúžkov so vstupnými 
  nákladmi alebo pomôckami, 
  dostupnosti pohybových aktivít 
  prostredníctvom plánovaných 
  rekonštrukcií, vytvárania či revitalizácie 
  ihrísk a športovísk.
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Kontakt

V prípade otázok ohľadom Vašich návrhov na projekty, vypĺňania formulárov či potreby 
akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených 
kontaktných údajoch. 

 Alena Masláková Škvrndová, +421 905 221 972
 Martina Štecová, +421 918 907 175
 e-mail: info@nafta.sk

 Korešpondenčná adresa
  NAFTA a.s.
 P.O. BOX 815 05, 815 05 Bratislava, Slovenská republika

Financovanie projektov
Financovanie projektov v rámci našej iniciatívy bude schvaľované každoročne 
v závislosti od: 

 • počtu prijatých projektov,
 • významu jednotlivých projektov pre miestnu komunitu a prostredie,
 • stupňa prebiehajúcich aktivít v regióne,
 • vzájomnom určení priorít. 

Začiatok projektu
Prvé projekty z iniciatívy môžu byť podporené už v tomto roku. Vaše návrhy na projekty 
očakávame prostredníctvom emailov na adrese info@nafta.sk vyplnené na špecifickom 
formulári. Formulár nájdete na našej webovej stránke www.nafta.sk a tvorí aj prílohu tejto 
iniciatívy.

Prosíme o zverejnenie výzvy vo Vašich obciach a oslovenie neziskových či 
vzdelávacích organizácií, ktoré vo Vašej obci participujú na rozvoji oblastí 
spomínaných v tejto iniciatíve. 

Záver
Cieľom iniciatívy Interaktívne vzdelávanie je, aby sme počas nášho pôsobenia pomohli 
rozvíjať región v maximálnej možnej miere. Kladieme však dôraz aj na to, ako bude región 
vyzerať po ukončení našich aktivít. Takéto zmýšľanie je pre nás dôležité, aby sme dokázali 
zhodnotiť prospešnosť projektov z dlhodobého hľadiska. Aj preto sme sa rozhodli pre zmenu 
oblastí našej podpory a veríme, že v rámci nových oblastí pomôžeme zlepšiť život vo Vašom 
regióne ešte viac. 

O NAFTA a.s.
Sme medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti podzemného skladovania 
zemného plynu a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Aktívne 
pôsobíme vo viacerých európskych krajinách, kde prevádzkujeme podzemné zásobníky, 
realizujeme prieskumné činnosti a zúčastňujeme sa projektov na skladovanie energie z 
obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti pôsobíme okrem Slovenska aj v Českej republike, 
Nemecku, Veľkej Británii, Rakúsku a na Ukrajine. 

Naša spoločnosť dlhodobo pôsobí aj vo Vašom regióne. Pri všetkých našich aktivitách je 
prioritou bezpečnosť prevádzky, minimalizovanie vplyvu činností na životné prostredie  
a komunity. Sme zodpovedným partnerom pre každého, koho sa naša činnosť priamo alebo 
nepriamo dotýka. Preto veríme, že táto iniciatíva pomôže zlepšiť naše spoločné prostredie.


