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08-BB OZ Malachovská 
dolina

Obnova oddychovo-
rekreačných miest 
pri potoku 
Malachovka

Malachov  Banskobystrický 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 
máj 2009

Obec Malachov leží približne 3 km od Banskej Bystrice v 
Kremnických vrchoch. Takmer 30 rokov bola obec pričlenená k 
Banskej Bystrici, od roku 1993 je samostatnou obcou, v ktorej 
však chýba komunitný život. Úprava zdevastovaného 
rekreačno-oddychového miesta v obci umožní stretávanie a 
spoločné oddychovanie či športovanie všetkým generáciám 
miestnej komunity v každom počasí. Vhodnou oddychovou 
lokalitou bude aj pre turistov, cykloturistov a dovolenkárov z 
nížinných oblastí Slovenska. V rámci projektu predkladatelia 
projektu upravia terén bývalej lúky v doline, ktorá sa bude 
využívať na rôzne športové aktivity, vybudujú kryté turistické 
sedenie v tradičnom regionálnom štýle, kamenné ohnisko a 
relaxačné lavičky pri perejách potoka, ktoré budú slúžiť na 
oddych a rôzne akcie.

20-BB MUDr. Jozef 
Glós, CSc.

Vyhotovenie a 
inštalácia 
dvojjazyčnej tabule

Špania Dolina  Banskobystrický 10 000 Sk 331,94 € marec - apríl 
2008

Špania Dolina je obcou bohatou na banícku históriu spojenú s 
ťažbou medenej rudy. K historickým objektom patria staré 
vzácne lipy, ktoré sú s baníctvom prepojené tým, že ich vysadili 
baníci na vyznačenie hraničného pásma medzi banským 
revírom a súkromným pozemkom. Lipy tak označovali prírodný 
vstup do banského sektoru, v čom spočíva ich historická 
hodnota. V rámci objavovania a obnovovania historických 
banských artefaktov Španej Doliny bude osadená dvojjazyčná 
informačná tabuľa, ktorá má za cieľ zlepšiť všeobecnú 
informovanosť o pôvodnom poslaní líp ako aj o historických 
udalostiach a živote baníkov. Zlepší sa i životné prostredie v 
bezprostrednom okolí líp a súčasne sa Špania Dolina stane aj 
turisticky atraktívnejším miestom.

29-BB Obec Hucín Oddychové centrum 
"Čiriklo" Hucín  Banskobystrický 10 000 Sk 331,94 € október 2007 - 

apríl 2008

V okrese Revúca v údolí rieky Muráň sa nachádza obec Hucín 
s 800 obyvateľmi, z ktorých 60% tvoria Rómovia. Cieľom 
projektu je zrevitalizovať areál v okolí prírodného prameňa v 
centre rómskej osady, ktorý je v súčasnosti značne zanedbaný. 
Zrevitalizované prostredie bude potom slúžiť ako zdroj pitnej 
vody aj ako zdroj vody na pranie bytových doplnkov. 
Vybudovaním prístrešku a osadením preliezok, lavičiek a 
vysadením zelene zároveň vznikne oddychový komplex, ktorý 
bude slúžiť miestnym obyvateľom.



37-BB Obec Dobrá Niva KOLO - prírodný 
amfiteáter Dobrá Niva  Banskobystrický 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

V obci Dobrá Niva sa každoročne koná množstvo kultúrnych 
podujatí, ktoré hlavne v letných mesiacoch organizujú na 
námestí obce alebo na priestranstve pri kultúrnom dome. Tieto 
priestranstvá sú však pre polohu v blízkosti vyťaženej cestnej 
komunikácie nevyhovujúce. V obci sa nachádza priestor 
vybudovaný začiatkom 60-tych rokov v bývalej záhrade, kde je 
množstvo zelene a ktorý dlhé roky slúžil na usporiadavanie 
rôznych akcií. Postupom času však priestranstvo poznačil zub 
času a jeho revitalizácia je nevyhnutná k tomu aby KOLO -
prírodný amfiteáter opäť ožil kultúrnymi a športovými 
podujatiami.

41-BB OZ - LIPKA - 
MOJÍN Aktivity klub

Mojín, 
Rimavská 
Sobota

 Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október - 
november 2007

Mojín je mestská časť Rimavskej Soboty, ktorá má 127 
obyvateľov rôzneho veku. Deti a mládež z tejto mestskej štvrte 
iniciovali zriadenie vlastného klubu, ktorý by im umožnil aktívne 
tráviť svoj voľný čas. Zriadený klub určený pre voľnočasové 
aktivity poskytne priestor pre celoročné stretávanie sa mladých 
aj starších občanov mestskej časti. Aktívni a tvoriví ľudia budú 
mať možnosť pravidelne pracovať v rôznych záujmových 
krúžkoch v rámci tvorivej dielne, rozvíjať svoje vzdelávanie a 
internetovú osvetu a v neposlednom rade zaktivizovať iných 
mladých ľudí, aby sa zapájali do riešenia problémov mestskej 
časti. 

48-BB

Materské 
centrum 
Gašparko Nová 
Baňa

Detský svet Nová Baňa  Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október 2007 - 
máj 2008

Súčasný stav záhrady s ihriskom pri materskom centre 
Gašparko v Novej Bani predstavuje akési chaotické zoskupenie 
rôznych pieskovísk, zdevastovaného bazéna a betónových 
plôch a preliezok. Zámerom projektu je obnoviť túto 
spustošenú záhradu a ihrisko, zrevitalizovať prostredie a zeleň, 
osadiť nové drevené exteriérové prvky pre deti a vytvoriť tak 
Detský svet, kde sa budú môcť spoločne stretávať nielen rodiny
s deťmi, ale aj občania mesta a okolia. Ihrisko sa bude 
nachádzať na najväčšom a zároveň najstaršom sídlisku v 
Novej Bani.

64-BB Obec Štrkovec
O doprave čím viac 
vieš, nehodám sa 
vyhneš tiež

Štrkovec  Banskobystrický 53 000 Sk 1 759,28 € október 2007 - 
apríl 2008

Keďže štatistika dopravných nehôd na Slovensku je 
nepriaznivá a znalosť dopravných pravidiel u deti a mládeže 
veľmi nízka, rozhodli sa iniciatívni občania obce Štrkovec 
vybudovať v obci dopravné ihrisko. Na ihrisku sa deti naučia 
nie len bicyklovať, ale osvoja si aj základné vedomosti a 
poznatky potrebné pri jednotlivých dopravných situáciách. 
Ihrisko bude slúžiť všetkým deťom a mládeži nielen v obci 
Štrkovec, ale aj okolitých obcí Kráľ, Riečka, Neporadza, 
Kešovce a Včelince. Budú sa na ňom môcť usporiadať rôzne 
dopravné súťaže, vykonávať dopravná výchova škôl a škôlok a 
bude slúžiť aj na vhodné a zmysluplné využívanie voľného 
času mladých ľudí.



84-BB Obec Brehy Záchrana obecných 
studní obce Brehy Brehy  Banskobystrický 27 900 Sk 926,11 € október 2007 - 

máj 2008

K historicky a esteticky najvýznamnejším prvkom v obci Brehy 
neodmysliteľne patria obecné studne, nachádzajúce sa v 
centrálnej, kultúrno-spoločenskej časti obce. Keďže údržba 
studní nebola vykonaná od polovice minulého storočia, sú 
momentálne v zlom technickom stave. Cieľom projektu je 
oprava a záchrana studní pre budúce generácie, skrášlenie 
verejného priestranstva v obci, zapojenie obyvateľov do 
spoločenského života a sfunkčnenie studní pre prípadné 
použitie vody pre požiarne účely a zavlažovanie.

96-BB Obec Ratkovská 
Lehota

Zastav sa a osviež, 
voda je pre teba

Ratkovská 
Lehota  Banskobystrický 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

V atraktívnom kraji na Gemeri na pomedzí dvoch turistických 
stredísk - vodnou nádržou Teplý Vrch a Kokavou, sa nachádza 
dedinka Ratkovská Lehota. Na začiatku obce vedľa hlavnej 
cesty sa nachádza studnička s vyvierajúcou vodou, ktorá je 
veľmi osviežujúca nie len v lete, ale i v zime, keďže voda nikdy 
nezamŕza. Niektorým obyvateľom slúži ako zdroj pitnej vody a 
pristavujú sa tu i okoloidúci turisti aby si odpočinuli a osviežili 
sa. Nakoľko studničku tvorí len voda vytekajúca z rúry, plánujú 
v rámci projektu obyvatelia obce vytvoriť okolo studničky 
kompaktnú oddychovú zónu a postaviť oddychový altánok, čím 
sa viditeľne zlepší kolorit prostredia i hygienické podmienky.

97-BB Obec Podhorie Náučný chodník - 
Žakýlské pleso Podhorie  Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október 2007 - 

máj 2008

Zámerom projektu je vybudovanie náučného chodníka 
Žakýlske pleso, ktorý bude vzdelávacou turistickou trasou 
zameranou na zaujímavé prírodné, kultúrne a historické 
územia, ktoré poskytujú možnosť poznávania, demonštrácie 
prírodných javov, procesov a ostatných zaujímavostí. Náučný 
chodník bude predstavovať otvorený priestor s vybudovanými 
zariadeniami, kde návštevníkom predstavia predovšetkým 
Žakýlsky hrad a pleso. Návštevníci budú mať taktiež jedinečnú 
príležitosť oboznámiť sa aj s niekoľkými európsky významnými 
biotopmi.

103-BB Obec Senohrad Nové detské ihrisko Senohrad  Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október - 
december 2007

 V obci Senohrad chýba miesto, kde by sa deti mohli hrať a ich 
rodičia zároveň rozvíjať komunitné vzťahy. Keďže sa tu 
nachádza plnotriedna základná škola, materská škola i školský 
klub, žije tu pomerne veľký počet detí. V obci nie sú jasle a 
fungujúca materská škola takisto nemá areál určený na 
bezpečnú hru detí. Nové detské ihrisko v obci, ktoré plánujú v 
rámci projektu vybudovať bude po jeho výstavbe veľkým 
prínosom všetkých občanov obce. Stretávaním na ihrisku sa 
zníži anonymita medzi občanmi, zvýši sa kvalita ich života a 
deti sa budú mať kde spoločne hrať a športovať.



122-BB

OZ Priatelia 
deťom pri 
Domove 
sociálnych 
služieb

Boccia pre všetkých Hrabiny - 
Nová Baňa  Banskobystrický 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

Boccia je netradičný druh športu, ktorý sa udomácňuje už aj na 
Slovensku a je vhodný nielen pre zdravotne postihnutých ľudí, 
ale je aj zdrojom zábavy a relaxu pre intaktnú časť 
obyvateľstva. Zámerom projektu je dobudovať už existujúce 
športové ihrisko o hraciu plochu určenú pre tento druh športu. 
Športové ihrisko sa nachádza v areáli Domova sociálnych 
služieb Hrabiny Nová Baňa a využívajú ho nie len telesne a 
mentálne postihnuté deti a mládež z domova, ale aj obyvatelia 
obce, pre ktorých bude nová možnosť športovania veľkým 
prínosom.

129-BB Materské 
centrum Mravček

Šikovné ja rúčky 
mám, divadielko 
poskladám

Hriňová  Banskobystrický 47 200 Sk 1 566,75 € október 2007 - 
máj 2008

Materské centrum Mravček v Hriňovej navštevuje množstvo 
rodičov so svojimi deťmi. V rámci projektu chcú využiť svoje 
skúsenosti s organizovaním a hraním bábkového a hraného 
divadla. V rámci tvorivej dielne budú deti spoločne s rodičmi 
vyrábať bábky, kostýmy, masky, ktoré budú následne využívať 
na hranie divadiel pri rôznych kultúrnych podujatiach. Na tieto 
účely taktiež vyrobia jednoduchý prenosný drevený stánok. 
Realizácia projektu bude vhodne vytvárať pozitívny prístup k 
práci a rozvoju pracovných návykov u detí, zdokonalí sa ich 
manuálna zručnosť. Podporí tiež umeleckú sebarealizáciu detí 
a rodičov a skvalitní ich kultúrne vyžitie.

132-BB OZ ZA-SE Park v Záhorciach Záhorce  Banskobystrický 45 000 Sk 1 493,73 € október 2007 - 
máj 2008

V centre obce Záhorce je absencia estetického, bezpečného a 
kultivovaného miesta, kde by sa mohli stretávať mladé rodiny s 
deťmi, kde by sa deti mohli hrať, mládež zašportovať a starší 
ľudia si posedeli v príjemnom prostredí plnom zelene. Žije tu 
približne 200 rodín, celkový počet obyvateľov je 740, počet 
obyvateľov v obci však klesá - mnoho ľudí odchádza za prácou 
mimo regiónu alebo do zahraničia. Vďaka projektu sa nepekný 
a zanedbaný park v obci premení na miesto plného zelene, kde 
ľudia budú radi tráviť či už pasívne alebo aktívne chvíle 
voľného času. Vybudovanie parku si kladie za cieľ aj zvýšenie 
atraktivity obce pre jej obyvateľov a zabráneniu úbytku 
obyvateľov v obci.



137-BB OZ Dobrocha Putovanie 
Dobročskou dolinou

Katastrálne 
územie obce 
Dobroč

 Banskobystrický 30 000 Sk 995,82 € október 2007 - 
máj 2008

Obec Dobroč sa nachádza v južnej časti v regióne Novohrad a 
má veľký potenciál v oblasti turistického ruchu (pôvodne 
ranogotický kostol, drevená zvonica, starý obchod či starý 
mlyn), v okolí sa rozprestiera krásna príroda, ktorá má 
potenciál prilákať turistov zo Slovenska i zo zahraničia. Zatiaľ 
však v obci chýbajú aktivity k rozvoju turistického ruchu. Preto 
sa členovia združenia Dobrocha rozhodli pre vybudovanie 
turistického náučného chodníka v obci a jej okolí a vydanie 
informačnej brožúrky. Realizáciou projektu sa upevní lokálne 
povedomie, podporí sa rozvoj cestovného ruchu a zvýši sa 
informovanosť domácich obyvateľov a návštevníkov o 
kultúrnych a prírodných zvláštnostiach tohto územia.

140-BB Bc. Veronika 
Šuleková

Keramika 
Suchánskej doliny

Hrnčiarska 
Ves  Banskobystrický 36 900 Sk 1 224,86 € október 2007 - 

marec 2008

Cieľom projektu je obnoviť a zachovať v obci Hrnčiarska Ves 
tradičnú výrobu hrnčiarskych výrobkov, ktorá bola pred 
niekoľkými rokmi veľmi známa. V rámci projektu zariadia mladí 
ľudia z obce hrnčiarsku dielňu v typickom dedinskom štýle. V 
dielni bude vytvorená galéria tradične vyrobených hrnčiarskych 
výrobkov. V tomto prostredí budú mladí ľudia ako aj ostatní 
záujemcovia tvoriť, maľovať hrnčiarske výrobky od kvetináčov, 
cez keramiku, vázy a ostatné dekoračné predmety. Tie zakúpia 
od Výrobného družstva Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch, 
čím zároveň podporia miestnu výrobu. Do projektu zainteresujú 
aj najstarších obyvateľov obce, ktorí si na tradičnú výrobu 
hrnčiarskych výrobkov ešte pamätajú. Keramické výrobky budú 
v rámci dielní zdobené rôznymi technikami, napríklad ručným 
maľovaním či servítkovou technikou - decoupage.

151-BB Múzeum vo 
Svätom Antone

Coburgov poklad - 
múzeum trochu inak Svätý Anton  Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október 2007 - 

máj 2008

Múzeum vo Sv. Antone je celoslovenským poľovníckym 
múzeom, pričom významnú časť aktivít tvorí práca s deťmi a 
mládežou, ktorú vedie k poznávaniu a ochrane prírody. Projekt 
"Coburgov poklad - múzeum trochu inak" je určený pre 
detských návštevníkov múzea. Interaktívnou formou bude 
deťom približovať históriu kaštieľa vo Svätom Antone i 
exponáty umelecko-historickej a poľovníckej expozície. Žiaci 
základných škôl aj individuálni návštevníci si touto zábavnou 
formou budú rozširovať vedomosti z oblasti vlastivedy, 
prírodovedy a výtvarnej výchovy. Hry majú za cieľ rozvíjať ich 
komunikačné schopnosti, vnímavosť, reflexiu, kritické myslenie 
a výtvarné vnímanie.



159-BB Obec Janice Obecná dielňa - 
hrnčiarstvo Janice Banskobystrický 40 000 Sk 1 327,76 € október 2007 - 

apríl 2008

Obec Janice sa nachádza na južnom Slovensku, má 194 
obyvateľov, z ktorých väčšina žije v sociálne slabých 
pomeroch. Cieľom projektu je zriadiť obecnú dielňu, kde sa 
miestni sociálne slabší obyvatelia budú môcť stretávať, učiť sa 
hrnčiarskemu remeslu, ktoré má v obci dlhú tradíciu. 
Vytvorením takéhoto miesta dostanú šancu nezamestnaní 
občania a mladé mamičky učiť sa nové remeslá , čo im 
skvalitní ich spôsob života a zaradí ich opäť do spoločnosti.

700 000 Sk 23 235,74 €


