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Kia podporuje rozvoj okolitých obcí 
 

 Nadačný fond Kia podporí 8 projektov a celkovo prerozdelí 45 000,- eur 

 Životné prostredie a mobilita ako hlavné témy projektov 
 

(Teplička nad Váhom) 18. júla 2012 – Šesť obcí z okolia závodu Kia Motors Slovakia 
v Tepličke nad Váhom si vďaka podpore spoločnosti z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis 
skrášli svoje prostredie a zlepší život svojich obyvateľov. Celkovo bude na projekty rozdelená 
čiastka takmer 45 000,- eur. Medzi podporené obce patria Gbeľany, Krasňany, Mojš, 
Nededza, Teplička nad Váhom a Varín.  
 

„Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa kontinuálne usiluje o rozvoj spolupráce s okolitými 
obcami a zlepšenie kvality života pre ich občanov. V rámci filantropických aktivít sa naša 
spoločnosť zameriava hlavne na podporu mobility, životného prostredia, bezpečnosti a 
vzdelávania“, povedal Dušan Dvořák, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia. 
 
Obce sa zamerali najmä na zlepšenie fungovania materských škôl. Vďaka podpore bude 
môcť obec Nededza zrekonštruovať časť materskej školy. Aj obec Gbeľany vybaví svoju 
materskú školu novým interiérom. Podobne Teplička nad Váhom zariadi triedy materskej 
školy vzdelávacími pomôckami a novým nábytkom.  

„Obec Nededza bola prostredníctvom nadačného fondu zapojená do podpory 
verejnoprospešných aktivít. Som rád, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu ľudia, ktorí 
vďaka svojej činnosti a finančnej podpore veľmi výrazne ovplyvnia a pozitívne podporia 
kultúrne a sociálne prostredie aj v našej materskej škole,“ povedal   
PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza. 
 
Na bezpečnosť na cestách a riešenie cyklistickej dopravy je zameraný projekt obce Mojš, 
ktorá plánuje vyznačiť chodníky pre chodcov a cyklistov na jednosmerných cestách, čím sa 
zvýši ich bezpečnosť. Zároveň sa obec chystá zriadiť dopravné ihrisko pre deti.  
 
Podpore športu sa venuje projekt obce Varín, ktorá chce zlepšiť možnosť využívania šatní a 
spŕch v športovom areáli. Obec ich plánuje zrekonštruovať, čo napomôže lepšiemu 



TL AČOV Á  
S P R Á V A  

 
 

využívaniu celého športového areálu širšou športovou verejnosťou. 
 
Do grantového programu pre obce bola zapojená aj obec Krasňany, ktorej financie pomôžu 
obnoviť vybrané prístupové cesty poškodené povodňami v roku 2010.  


