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Podporená 
suma

Podporená 
suma Anotácia o projekte

01-KE

SOPKA, n.o. SEŇA 
(Senianska 
oddychovo 
pohybová kultúrna 
aktivita

Regionálne detské 
bežecké preteky Seňa Seňa Košický jún - september 

2008 76 000 Sk 2 522,74 €

Predkladatelia projektu sa aktívne venujú rekreačnému behu. Na 
bežecké preteky často idú aj so svojimi deťmi, pre ktoré je však 
ťažké nájsť vhodný pretek, ktorý by bol podmienkami a najmä 
vyhodnocovaním porovnateľný s bežeckými pretekmi dospelých. Z 
tohto dôvodu je cieľom projektu zavedenie pravidelných detských 
bežeckých pretekov na regionálnej úrovni. Preteky by sa 
organizovali podľa atletických pravidiel v desiatich detských a piatich 
dorasteneckých kategóriach. Výsledky pretekov sa budú 
vyhodnocovať a uverejňovať v regionálnej tlači a na webovej stránke 
bežcov. Mladí bežci za svoje výkony dostanú diplomy, medaily a tiež 
vecné dary.

03-KE Ľuboš Majer

PodiumFest 2008 - 
1.ročnik 
alternatívneho 
festivalu

Spišská 
Nová Ves

Spišská Nová 
Ves Košický jún 2008 59 000 Sk 1 958,44 €

Vďaka tomuto projektu, ktorý si kladie za cieľ oživenie kultúrneho 
života mladých ľudí, bude môcť prebehnúť všeumelecký festival 
PodiumFest v Spišskej Novej Vsi. Na festivale vystúpi hudobná 
skupina The Durgass z Nemecka, skupina The Ears zo Slovenska, 
video art predvedie Jana Huljaková, intermediálne presahy bude 
mať na starosti Tomáš Cetera a vystúpi taktiež elektroakustická 
skupina Samodelia z Bulharska. Podujatie má ambíciu stať sa 
tradičným v tomto regióne.

06-KE Jaroslav Štefanko Život pre 
Drahňovec

Nový 
Ruskov Nový Ruskov Košický jún - september 

2008 25 800 Sk 856,40 €

Obcou Nový Ruskov - časť Malý Ruskov preteká malý potôčik s 
názvom Drahňovec. Dlhší čas bol však mimo záujmu obyvateľov 
obce. Rastú pri ňom veľké jelše a vŕby a na jeho brehoch sa 
povaľuje komunálny odpad. Predkladatelia projektu sa chcú pokúsiť 
vyčistiť okolie potôčika tak, aby sa z Drahňovca stal nádherný 
biokoridor. Cieľom projektu je tiež zvýšenie zádržnej funkcie vody v 
koryte rybníka, do ktorého Drahňovec privádza vodu, podporovaním 
tvorby meandrov na jeho toku.

12-KE
Prvý michalovský 
klub slovenských 
turistov

Nové turistické 
chodníky vo 
Vihorlate

Michalovce
Remetské 
Hámre, Ruská 
Bystrá

Košický jún - október 
2008 27 000 Sk 896,24 €

Zámerom tohto projektu je zvýšiť atraktívnosť prostredia 
Vihorlatských vrchov a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu v 
tomto regióne. Prostriedkom k tomu bude vytvorenie dvoch nových 
turistických trás - Krivec - Strihovská a Remetské Hámre - Ruská 
Bystrá. Pre návštevníkov Vihorlatu sa tým vytvorí atraktívny 
jednodňový okruh. Nové turistické trasy sprístupnia veľkolepé 
výhľady na najvyššie časti Vihorlatu a tiež obhliadku dreveného 
kostolíka Cerkva sv. Mikuláša, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. 

17-KE Obec Slavošovce
Poobede 
rozprávka, večer 
hudba

Slavošovce Slavošovce Košický jún - október 
2008 52 000 Sk 1 726,08 €

Dobrovoľníci zo Slavošoviec chcú využiť priestory obecnej knižnice 
na prípravu rôznych aktivít pre deti a mladých ľudí. Deti sa budú v 
knižnici stretávať so starými rodičmi, ktorí im budú čítať rozprávky. 
Svoje dojmy z rozprávok výtvarne spracujú a ich práce budú neskôr 
vystavené v priestoroch knižnice. Vo večerných hodinách sa v 
knižnici budú stretávať mladí ľudia na večeroch hudby. 
Prostredníctvom audio ukážok a projekcie sa budú môcť oboznámiť 
s rôznymi oblasťami hudby. Taktiež dostanú priestor stretnutie 
samostatne organizovať, prípadne predviesť aj vlastnú tvorbu.

18-KE Lucia Gallová Naše srdce Vyšná 
Slaná Vyšná Slaná Košický jún - október 

2008 70 000 Sk 2 323,57 €

Cieľom tohto projektu je v centrálnej časti obce Vyšná Slaná 
vybudovať detské ihrisko. Na ihrisku bude osadené pieskovisko s 
ochranným krytom, drevený automobil, plachetnica z guľatiny, 
drevené schodíky so zábradlím, preliezka s domčekom, valce z 
dreva rôznej výšky a drevené lavičky. 



23-KE

Základná 
organizácia 
Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a 
krajiny Trebišov

Náučný chodník 
pod Veľkým 
Miličom

Trebišov Slanská Huta Košický jún - október 
2008 41 000 Sk 1 360,95 €

V blízkosti obce Slanská Huta sa na chránenom území Malého a 
Veľkého Miliča nachádza jazero Izra, ktoré je atraktívnym miestom 
oddychu domácich i turistov. Cieľom projektu je vybudovať náučný 
chodník z obce Slanská Huta do priestoru jazera Izra, s využitím 
súčasného turistického značenia, ktoré bude doplnené informačnými 
tabuľami s popisom prírodných a kultúrno-historických zaujímavostí. 
Na chodníku pri informačných tabuliach budú osadené lavičky.

31-KE
Materské centrum 
Stonožka - Košice 
Juh

MC Stonožka - 
miesto pre všetky 
generácie

Košice Košice Košický jún - október 
2008 99 200 Sk 3 292,84 €

Materské centrum Stonožka v mestskej časti Košice - Západ založili 
mamičky - dobrovoľníčky na materskej dovolenke. V záujme 
neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponúkaných aktivít a 
služieb chcú prostredníctvom tohto projektu doplniť vybavenie 
interiéru herne, vybudovať vonkajšiu terasu, ktorá je s herňou 
prepojená a zriadiť internetový kútik. Realizáciu projektu budú 
sprevádzať rôzne aktivity ako napr. tvorivé dielne, príprava malých 
detí na škôlku, prednášky o zdravej výžive pre deti a matky, kurz 
internetovej komunikácie pre dôchodcov a spoločné podujatia pre 
celé rodiny. 

34-KE MARO Hornád - 
Lukáš Jánošík Kráter oddychu Gyňov Gyňov Košický jún - október 

2008 69 000 Sk 2 290,38 €

Skupina mladých ľudí z obce Gyňov sa rozhodla vytvoriť v 
spolupráci s celou obcou miesto, kde sa bude dať príjemne tráviť 
voľný čas. V centre Gyňova na malom kopci upravia a vybudujú 
miesto s lavičkami, malým ohniskom a s veľkým prístreškom z 
kameňa, dreva a hliny. Na tomto mieste sa budú konať rôzne 
spoločenské akcie a stretnutia. Určite si ho obľúbia mamičky s 
malými deťmi, škôlkari, mladí ľudia a tiež dôchodcovia. Toto miesto 
bude spropagované aj dvoma informačnými panelmi - pri vstupe do 
Gyňova a pri plánovanej cyklotrase. 

37-KE

Filantropia 
michalovskej 
pravoslávnej 
eparchie v 
Michalovciach

Detský letný tábor 
"Bez rozdielu II" Michalovce Zemplínska 

Šírava Košický august 2008 30 000 Sk 995,82 €

Projekt zabezpečuje bezplatný pobyt na letnom prázdninovom tábore 
deťom z detských domovov, krízových centier, deťom z neúplných 
rodín alebo osirelým, deťom slobodných matiek, deťom z rodín 
nezamestnaných rodičov a deťom zdravotne postihnutým, ktoré 
budú táboriť spoločne s deťmi zo solventných rodín, ktoré si pobyt 
hradia samostatne. Program tábora bude zameraný na prekonanie 
bariér medzi týmito skupinami detí a na ich nasmerovanie k 
vzájomnému porozumeniu, láskavosti, pochopeniu a k budovaniu 
nových vzťahov.

38-KE Priatelia Zeme SPZ

Odstránenie 
znečistenia 
Ružínskej 
priehrady

Košice Ružínska 
priehrada Košický jún - október 

2008 100 000 Sk 3 319,39 €

Neďaleko Košíc sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Priehrada 
kedysi povestná najkrajším prírodným prostredím v strednej Európe, 
je dnes silno znečisťovaná nelegálnymi skládkami odpadu. Cieľom 
tohto projektu je navodenie zmeny postoja miestnych obyvateľov k 
tvorbe nelegálnych skládok, monitoring príčin znečisťovania 
priehrady, vypracovanie krokov pre postupné znižovanie 
znečisťovania, vytvorenie odpadových hliadok na kontrolu tvorby 
nelegálnych skládok a zavedenie triedeného zberu odpadkov v 
obciach v okolí Ružínskej priehrady. 

40-KE Obec Bohúňovo Detský park Tiba Bohúňovo Bohúňovo Košický jún - august 2008 36 000 Sk 1 194,98 €

Deti, ktoré bývajú v obci Bohúňovo, časti Tiba, túžia po detskom 
ihrisku už niekoľko rokov. Vďaka tomuto projektu sa ich túžba naplní. 
V centre obce na mieste nefunkčného skladu plechu a iného odpadu 
vyrastie malé, útulné detské ihrisko s drevenými hracími prvkami a 
tiež lavičky pre ostatných obyvateľov, kde sa budú môcť stretávať a 
relaxovať.



42-KE
Občianske 
združenie Krok za 
krokom

Slimanuel Košice Košice Košický jún - október 
2008 65 000 Sk 2 157,60 €

Zámerom projektu je upravenie a zariadenie priestorov strediska pre 
voľnočasové aktivity detí a mládeže na sídlisku Ťahanovce v 
Košiciach. V rámci novootvorených priestorov budú ponúkať deťom, 
ich rodičom a mladým ľuďom rôzne aktivity, ktoré podľa slov 
predkladateľov projektu, nie sú v danej lokalite dostatočne alebo 
takmer vôbec prístupné. Pôjde napr. o rôzne tvorivé dielne, 
doučovanie, besedy so zaujímavými hosťami na najrôznejšie témy, 
filmové večery s následnou diskusiou, ankety, športové aktivity a 
pod.

750 000 Sk 24 895,44 €


