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05-ZA Obec Horný 
Vadičov

Multimediálne 
centrum Horný Vadičov Žilinský 40 000 Sk 1 327,76 € 1. okóbra 2007 -

18. apríla 2008

Obec Horný Vadičov sa nachádza v okrese Kysucké Nové Mesto 
a žije v nej 1556 obyvateľov. Obec sa môže popýšiť napríklad 
zvonicou z 18. storočia či vadičovským "orlojom", ale aj 
návštevou P.O. Hviezdoslava či pôsobením básnika Dlhomíra 
Poľského. Knižnica nachádzajúca sa v obci tvorí jedinú inštitúciu 
s poslaním rozvoja kultúry, preto bude v rámci projektu obnovená 
a pretvorená na multimediálne centrum, aby tak mohla 
efektívnejšie plniť svoje poslanie. Nebude chýbať obnovenie 
zastaralého knižničného fondu, vytvorenie fondu CD a DVD 
nosičov s filmami, výukovým softvérom a hudbou, sprístupnenie 
práce s počítačom a internetom pre verejnosť ako aj rôzne 
aktivity pre verejnosť - súťaže, besedy, kultúrne podujatia či 
výstavy.

13-ZA Rastislav Antal Slniečko - detské 
ihrisko Párnica Žilinský 53 200 Sk 1 765,92 € 1. októbra 2007 - 

6.decembra 2007

V obci Párnica žije 185 detí, ktoré majú to šťastie, že majú 
aktívnych rodičov, ktorí sa rozhodli spojiť pre dobrú vec a 
vybudovať v obci detské ihrisko, keďže sa tu žiadne verejné 
ihrisko nenachádza. Projekt iniciuje 13 aktívnych oteckov 
využívajúc potenciál v obci v podobe dostupných mechanizmov či 
odborníkov. Vedenie obce túto iniciatívu podporuje. K myšlienke 
vybudovania detského ihriska rodičov naštartovala aj 
svojpomocne zorganizovaná akcia na MDD, v rámci ktorej 
pripravili rodičia rôzne atrakcie ako jazda na štvorkolke, ťahanie 
konským záprahom, maľovanie na tvár, detský blší trh či športové 
súťaže. Pozitívne ohlasy ostatných rodičov podporili aktívnu 
skupinu k ďalším aktivitám pre deti, mládež a rodiny. Celé ihrisko 
bude vybudované z dreva.

24-ZA Obec Veľké 
Rovné

Vitajte v srdci 
Drotárie - reálne i 
virtuálne!

Veľké Rovné Žilinský 40 000 Sk 1 327,76 € október 2007 - 
máj 2008

Podľa odbornej literatúry 19. storočia boli obce Veľké Rovné a 
Dlhé Pole hlavnými centrami unikátneho remesla - drotárstva. 
Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický ojedinelý 
fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu v žiadnom inom 
štáte. Cieľom projektu je vybudovať v srdci drotárie - v obciach 
Veľké Rovné, Kolárovce a Dlhé Pole turisticko-náučný chodník 
ako aj jeho virtuálnu podobu na stránke obce. Chodník bude 
predstavovať drotárstvo a jeho tradície tam, kde sa zrodilo, žilo a 
v spomienkach ešte stále oživuje, tam kde stoja domy, v ktorých 
títo ľudia žili, objekty, ktoré po návrate z cudziny dali postaviť tí, 
ktorým sa darilo najlepšie. Predstaviť ich život, zvyky, povery, 
prácu, výrobky i svetové úspechy v spojitosti s príťažlivým krajom.



30-ZA Obec Švošov Projekt pre 
turistické využitie Švošov Žilinský 43 000 Sk 1 427,34 € október 2007 - 

máj 2008

Obec Švošov sa nachádza v západnom Liptove, pričom svojim 
obyvateľom i návštevníkom ponúka zaujímavé turistické i 
cykloturistické trasy v okolí, v zime možnosti pre bežecké a 
zjazdové lyžovanie. V rámci rozvoja regionálneho turizmu a 
prilákania väčšieho množstva turistov a návštevníkov budú v 
rámci projektu obnovené turistické chodníky vedúce na vrcholy 
Ostré, Havran, Šíp nad Stankovanmi. Trasa v rámci katastra 
obce predstavuje 4,5 km, na ktorých bude vybudovaných 6 
studničiek s prírodným prameňom. Okrem toho budú osadené 
lavičky s peknými výhľadmi na prírodné scenérie a pri 3 
studničkách - Vtáčnik, Košariská a Červená budú vybudované 
oddychové miesta - prístrešky so stolom a lavičkami. 

40-ZA Mgr. Branislav 
Kožuch Umenie pomoci Nové Ústie Žilinský 35 000 Sk 1 161,79 € október 2007 - 

máj 2008

Predkladateľom projektu je neformálna skupina ľudí, ktorým 
záleží na pozdvihnutí svojho regiónu a ktorí sú ochotní pracovať v 
prospech svojich spoluobčanov formou dobrovoľníckej práce a 
napomáhať tak k zvýšeniu kvality ich života. Cieľovou skupinou 
sú rodiny a deti žijúce na Orave, najmä rodiny ktoré sú oslabené, 
napríklad tým že trávia spolu málo času, nakoľko manželia 
pracujú mimo svojho domova a domov chodia len na víkendy. 
Prostredníctvom dobrovoľníckej práce sa budú realizátori venovať
najmä pomoci pri starostlivosti o deti a desievajúcu mládež vo 
viacdetných rodinách. Zároveň je projekt podporou 
dobrovoľníctva a občianskeho aktivizmu, ktorý má v regióne 
nízke povedomie. 

46-ZA Diana 
Čornaková

Šanca nahrávať 
pre všetkých Žilina Žilinský 37 800 Sk 1 254,73 € október 2007 - 

máj 2008

Projekt Šanca nahrávať pre všetkých je určený mladým nadaným 
ľuďom, hudobníkom, amatérskym hudobným kapelám a 
folklórnym súborom zo žilinského regiónu. V spolupráci s 
Konzervatóriom v Žiline bude vytvorené nahrávacie štúdio pre 
amatérskych hudobníkov, ktoré im poskytne možnosť zrealizovať 
svoje sny a dostať sa do povedomia verejnosti. Projekt chce 
vytvoriť priestor pre mladých ľudí k vlastnej sebarealizácií a 
tráveniu voľného času a sprístupniť im možnosti nahrávania, 
nakoľko profesionálne komerčné nahrávacie štúdiá sú pre 
začínajúcich hudobníkov cenovo nedostupné. Ambíciou projektu 
je prispieť k rozvoju umenia a kultúry v žilinskom regióne.



56-ZA

Neformálna 
skupina 
Literárny klub 
Mädokýš

Janko Hraško 
ešte žije-3.ročník 
súťaže

Martin Žilinský 25 000 Sk 829,85 € október 2007 - 
máj 2008

Do bohatej činnosti literárneho klubu Mädokýš z Martina patria 
tvorivé literárne dielne (Poézia na klátikoch, Poetická recitačná 
Kvôlňa či Poézia pod jabloňou), spoluorganizácia kultúrnych akcií 
(Martinská literárna jar, Turčianske folklórne slávnosti). 
Zúčastňuje sa na literárnych súťažiach, prezentuje na 
slovenských i medzinárodných literárnych stretnutiach, realizuje 
podujatia pre verejnosť či stretnutia s renomovanými autormi. 
Mädokýš vydáva vlastnú rovnomennú literárnu revue Mädokýš. V 
tomto roku sa uskutoční už tretí ročník celoslovenskej literárnej, 
výtvarnej a sms-kovej súťaže pod názvom "Janko Hraško ešte 
žije", tento krát s podtémou hľadanie príbuzných Janka Hraška v 
Turci a v regióne, keďže Janko Hraško bol vraj turčianskym 
rodákom. Cieľom projektu je podporiť čítanie a tvorivé písanie 
detí, ich tvorivú a bádateľskú činnosť, ako aj oživenie tradícií a 
ľudových rozprávok.

57-ZA Obec Oravská 
Polhora

Stála expozícia 
gajdošských 
tradícií na Orave

Oravská 
Polhora Žilinský 43 000 Sk 1 427,34 € október 2007 - 

máj 2008

Obec Oravská Polhora organizuje od roku 2000 kultúrne 
podujatie s názvom Gajdovačka. Ide o ojedinelé podujatie 
venované bohatej gajdošskej tradícií oravského kraja. Toto 
podujatie už prerástlo nie len hranice regiónu, ale aj Slovenska a 
každoročne sa ho zúčastňuje množstvo domácich i zahraničných 
interpretov hry na gajdy. Zámerom projektu je obohatiť toto 
unikátne podujatie vytvorením stálej expozície na prezentáciu 
gajdošskej oravskej kultúry, ktorá bude pozostávať z predmetov a 
fotografií viažucich sa ku gajdošským tradíciám ako aj z fotografií 
a materiálov z predchádzajúcich ročníkov festivalu.

65-ZA Obec Nolčovo Prvé kroky na 
ceste studničiek Nolčovo Žilinský 50 000 Sk 1 659,70 € október 2007 - 

máj 2008

Obec Nolčovo leží vo Veľkej Fatre. Je malou dedinkou s 250 
obyvateľmi, no aj tu už zásahom modernej doby zanikajú mnohé 
kultúrne dedičstvá. Jednou z nich sú aj dve miestne studničky, 
ktoré kedysi zásobovali pitnou vodou celú dedinu, dnes ich 
využívajú najmä smädní turisti a niektorí obyvatelia, ktorí nevedia 
zabudnúť na chuť čistej, "nefalšovanej" vody. Opravou 
chátrajúcich studničiek by chceli predkladatelia pripomenúť, že 
vodu je potrebné si vážiť, hoci máme vybudované vodovody, z 
ktorých tečúca voda nemusí byť samozrejmosťou. Studničky 
zároveň prispejú k rozvoju miestneho turizmu a budú slúžiť 
návštevníkom, ktorí tu nájdu príjemné osvieženie počas túry či 
cyklotúry.



77-ZA Mgr. Margita 
Štítová My nám Krušetnica Žilinský 45 000 Sk 1 493,73 € november 2007 - 

február 2008

Krušetnica je obec nachádzajúca sa na severe Slovenska, ktorá 
bola v minulosti známa bohatou divadelnou činnosťou. 
Divadelníctvo v obci vzniklo pravdepodobne v roku 1923 a už o 
rok na to nacvičili dedinčania hru, hoci opona bola len z 
posteľných plachiet a stoličky sa museli zháňať po celej dedine. 
Neskôr sa už hry nacvičovali v kultúrnom dome, postupne však 
táto tradícia upadala. Predkladateľka projektu spolu s ďalšími 
nadšencami chce obnoviť tradíciu divadelníctva v obci a spolu s 
obyvateľmi nacvičiť divadelnú hru, ktorá by pozdvihla kultúrny 
život v obci. Na projekte budú spolupracovať aj s Osvetovým 
strediskom v Dolnom Kubíne a Divadelným ústavom v Bratislave.

81-ZA OZ Diadém Stopami našich 
predkov

okres Martin, 
katastrálne 
územie mesta 
Blatnica

Žilinský 43 000 Sk 1 427,34 € október 2007 - 
máj 2008

OZ Diadém je záujmové združenie detí, mládeže a občanov, 
ktoré sa primárne venuje šíreniu odkazu našich predkov - 
krúžkami dobových tancov, orientálnych tancov, stredovekých 
zbraní, dobovej hudby a spevu, turistike či cykloturistike po 
pamätihodnostiach regiónu o za jeho hranicami. Zámerom 
projektu je opätovne dostať do povedomia verejnosti 
nezadržateľne sa rozpadávajúce kedysi hrdo stojace skvosty 
turčianskeho regiónu - hrad Blatnica a kostolík v Sebeslavciach 
vzbudiť záujem o ich záchranu. Súčasťou aktivít bude označenie 
nových a obnovenie značenia starých chodníkov, zvýšenie 
informovanosti o histórií daných miest umiestnením stojanov s 
informačnými tabuľami a vytvorením internetovej stránky, 
umiestnením drevených lavičiek a oddychového prístrešku ako aj 
drevených odpadových košov aby sa neznečisťovala okolitá 
príroda.

87-ZA

Priatelia 
Národného 
parku Malá 
Fatra

Starostlivosť o 
ranené živočíchy Zázrivá Žilinský 35 000 Sk 1 161,79 € október 2007 - 

máj 2008

Cieľom projektu je zabezpečiť prevádzku Záchrannej a 
rehabilitačnej stanice v Zázrivej na úrovni, ktorá umožní 
poskytovať maximálnu starostlivosť o živočíchy umiestnené v 
stanici. Rehabilitačná stanica v Zázrivej slúži na záchranu a 
rehabilitáciu živočíchov, najmä dravých vtákov, zároveň je 
ekovýchovným centrom pre návštevníkov stanice a pre školy. 
Projekt prispeje k záchrane ranených živočíchov a k zlepšeniu 
povedomia verejnosti o potrebe ich záchrany. Celá prevádzka 
stanice je postavená na dobrovoľníckej činnosti členov združenia 
Národného parku Malá Fatra.

490 000 Sk 16 265,02 €


