
BEZPEČNÝ KLÁŠTOR 

ZELENÁČI SPOD ZNIEVA 



KTO VLASTNE SME ? 
 

 Sme tím žiakov 2. stupňa, ktorým nie je ľahostajná 

situácia obce, preto sme sa rozhodli pomocou 

projektu jej nejako pomôcť  



STRETNUTIE S LACOM 

 Zoznámili sme sa s Lacom a povedali 

mu niečo o nás 

 S Lacom sme spoločne robili rôzne 

aktivity 

 



POSTUP 

 Dohodli sme sa v tíme, ktoré problémy ideme riešiť 

 Vybrali sme si bezpečnosť a čistotu obce 

 Zrealizovali sme anketu v obci 

 Anketa dopadla v náš prospech 

 Vytvorili sme tabuľky  

 



TABUĽKA 

PRIECHODY PRE 

CHODCOV 

ŠKÔLKA 82% 

ZASTÁVKY 39% 

ŠKOLA 47% 

KOSTOLY 39% 

OBCHOD 59% 

OSLOVILI SME 50 RESPONDENTOV (OBYVATEĽOV KpZ) 

49 ľudí          98%           ÁNO 

1 človek          2%           NIE 



STRETNUTIE S PANI 

STAROSTKOU 
 Po ankete sme sa rozhodli navštíviť pani starostku 

 Pani starostka bola veľmi spokojná, že sme sa 

zapojili do niečoho takéhoto 



Mapa priechodov 
 Po prieskume čo najviac ľudom v obci chýba sme sa  

 Rozhodli vytvoriť mapu na základe našich informácií 

 

  

KpZ priechody mapa 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sk&mid=15FiGFMcnl6cHOfaZl_otZs4_0Gmt7rav&ll=48.9749255636102,18.805459699754238&z=15


STRETNUTIE 

 Po pozvaní k nám prišli  

Pán Mgr. Martin Polka z dopravného inšpektorátu 

Pán Ing. Marián Janík, ako riaditeľ  správy ciest 

v Martine 

Pani Mgr. Erika Cintulová, ako starostka obce  

 



Obecné zastupiteľstvo  
 Dňa 5.4.2019 sa v Kláštore pod Znievom sa konalo 

obecné zastupiteľstvo na ktorom sme boli aj my 

 Náš návrh o priechodoch pre chodcov dopadol dobre a 

nemali problém to schváliť     



Obhajoba projektu  
 Obhajoba projektu sa konala 9.4.2019 v škole KpZ 

 Kde nás poctila návšteva: p. riaditeľky, p. zástupkyne, 

 p. starostky, p. Laca  

 Projekt nám schválili a dostali sme 400 eur   

 



Projektová dokumentácia 



Oslava  
 po veľkom progrese, ktorý sme spravili s projektom sme 

zorganizovali oslavu, na ktorú sme pozvali všetkých, 

ktorí nám pomáhali celý čas a poďakovali im 



Konferencia v Piešťanoch 
 
V piatok  14. 6. sme sa zúčastnili druhého ročníka 

celonárodnej žiackej konferencie vzdelávacieho 

programu Roots and Shoots. 

Náš projekt, ktorý sme predstavili v Piešťanoch, 

zožal veľký úspech.  

 



Konferencia v Piešťanoch  

Žiacke projekty podporila aj pani prezidentka Zuzana Čaputová 

Video: Pani prezidentky  

C:/Users/Admin/Desktop/Bezpečný Kláštor/pani pr.mp4


Stavebná komisia 

 Viackrát  sme sa zúčastnili stavebnej komisie kde sme sa 

dozvedeli ako to s realizáciou priechodov prebieha 



Už To bude 

 Už sa nám to blíži..  



Už To je  

 Hotovo! 

 Napísali o Nás v MY TURIEC 

 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 


