
Číslo 
žiadosti Predkladateľ Názov projektu Mesto Miesto 

realizácie Kraj realizácie Časový 
harmonogram

Podporená 
suma

Podporená 
suma Anotácia o projekte

03-PO

Mesto Bardejov, 
Oddelenie kultúry 
MsÚ, Poľsko-
slovenský dom

Strašidelná 
stredoveká pivnica Bardejov Bardejov Prešovský jún - september 

2008 88 000 Sk 2 921,06 €

Cieľom projektu je prispieť k oživeniu starobylého bardejovského 
námestia, zatraktívniť ho pre obyvateľov, turistov a návštevníkov 
mesta. V pivnici Poľsko - slovenského domu, bude inštalovaná stála 
expozícia stredovekej mučiarne. Návštevníci budú mať možnosť 
vidieť repliky dobových zbraní, mučiacich zariadení, kata a jeho 
pomocníkov v dobových kostýmoch. Expozícia bude po prvý krát 
otvorená v rámci konania Rolandových hier, kedy sa zmení na 
stredovekú strašidelnú pivnicu so strašidlami, zvukovými a 
svetelnými efektmi, na ulici budú hrať herci dobové scénky, živou 
pozvánkou na podujatie bude bubeník. Rolandove hry sa stanú 
každoročnou tradíciou a expozícia pivnice bude otvorená celoročne. 

09-PO Obec Šindliar Šindliarski šindliari Šindliar Šindliar Prešovský jún - september 
2008 55 500 Sk 1 842,26 €

Zámerom projektu je oživiť v obci Šindliar už takmer zaniknuté 
remeslo - šindliarstvo. Formou týždenného letného tábora sa pre 
mladých ľudí z okolitých obcí uskutoční kurz výroby šindľov. V 
spolupráci s miestnym ochotníckym divadlom "Šindlarske naše 
divadlo" bude nacvičená ľudová scénka s námetom výroby šindľov, 
ktorú predvedú na viacerých regionálnych podujatiach. Na 
gazdovskom dvore v obci bude inštalované živé múzeum so 
šindliarskym stolcom a náradím a v jeho blízkosti osadia informačnú 
tabuľu s informáciami o histórii šindliarstva v obci.

11-PO Múzeum Kežmarok Živá história Kežmarok Kežmarok Prešovský jún - júl 2008 55 000 Sk 1 825,67 €

Cieľom tohto projektu je zrealizovať dve divadelné predstavenia v 
priestoroch Kežmarského hradu. Počas Medzinárodného dňa detí to 
bude autorská rozprávka s pesničkami pre deti, ale aj pre dospelých. 
Začiatkom júla sa na hrade budú konať "Krvavé dejiny IV", kedy 
bude história prezentovaná netradičným spôsobom spracovania a 
prezentácie historických tém, priamo v hradných expozíciách. 

14-PO Obec Kladzany

Oddychová zóna 
namiesto 
zarasteného a 
neudržiavaného

Kladzany Ondava Prešovský jún - október 
2008 84 000 Sk 2 788,29 €

Dobrovoľníci z obce Kladzany chcú premeniť zanedbané verejné 
priestranstvo v zákutí rieky Ondava na oddychovú zónu s náučno - 
poznávacím chodníkom, ktorý návštevníkom umožní spoznávať 
jednotlivé druhy krovín a drevín. Realizáciou projektu sa rozšíri a 
zväčší plocha pešej, cyklistickej a vodáckej turistickej trasy 
"Historicko - poznávací okruh pod hradom Čičva".

20-PO Karol Korínek Tajomstvo hradnej 
bašty

Šarišské 
Michaľany Šarišský hrad Prešovský jún - september 

2008 60 000 Sk 1 991,64 €

Veteráni študentských brigád spred 30-tich rokov z okolia Šarišských 
Michalian pomôžu obnoviť archeologický výskum na Šarišskom 
Hrade. Tak ako oni v roku 1978 pomáhali počas prázdnin pri 
vykopávkach, budú teraz pokračovať v práci ich nasledovníci - 
dnešní študenti. Cieľom projektu bude v spolupráci s pamiatkovým 
úradom a archeológmi preskúmať hradnú baštu č. 9 a vykonať 
potrebné konzervačné práce na jej záchranu. Na hrade sa uskutoční 
aj stretnutie veteránov po tridsiatich rokoch a školenie dobrovoľníkov 
v metódach konzervovania hradných zrúcanín. V závere realizácie 
projektu bude na hrade v rámci septembrových hradných hier 
otvorená výstava starých i nových fotografií o výskume v 70-tych 
rokoch a v súčasnosti. 



30-PO
Slovenský skauting 
66. zbor Eduarda 
Karponaya

Lezecká stena - 
prostriedok na 
posilnenie 
miestnej komunity

Vyšné 
Ružbachy Vrbov Prešovský júl - september 

2008 90 000 Sk 2 987,45 €

Zámerom tohto projektu je vybudovať lezeckú stenu a 
prostredníctvom nej ponúknuť širokej miestnej komunite príležitosť 
na aktívne využitie voľného času. Lezecká stena sa stane 
základným kameňom pre vybudovanie viacúčelového areálu. 
Dôvodom vypracovania projektu je skutočnosť, že mladí ľudia z 
Vrbova sa nemajú kde schádzať a tiež nevedia, ako by využili svoj 
voľný čas. Do realizácie projektu budú zapojené rôzne skupiny 
miestnej komunity, čím sa posilnia vzťahy medzi jej členmi.

36-PO
Občianske 
združenie Sila 
Pomoci

Zveľaďujeme a 
chránime si svoje 
životné prostredie

Spišský 
Štvrtok Spišský štvrtok Prešovský jún - október 

2008 85 500 Sk 2 838,08 €

Občianske združenie Sila pomoci sa od roku 2001 zameriava na 
realizáciu projektov, ktorých výsledkom je zvýšenie zamestnanosti 
Rómov, zlepšenie ich životných podmienok, vzdelanosti, výchovy a 
pod. Spišský Štvrtok je jednou z obcí, kde majú Rómovia vďaka 
svojej snahe dobré výsledky vo vzdelanosti, v životnej úrovni, v 
zamestnanosti a bezkonfliktne spolunažívajú s ostatnými obyvateľmi 
obce. Takmer všetko si Rómovia vybudovali vlastnými silami a 
ochotou pracovať dobrovoľne, bez nároku na finančné odmeny. 
Zámerom tohto projektu je revitalizácia prostredia v okolí bytoviek, 
kde žijú, vrátane voľných zdevastovaných plôch a blízkeho potoka. 
Celá spomenutá plocha bude vyčistená, zatrávnená, vysadia na nej 
stromy a kríky, vybudujú prístupové chodníky, plochu na uloženie 
kontajnerov na KO, malé pieskovisko pre deti, lavičky a priestor s 
ohniskom. 

37-PO Cirkevný zbor 
ECAV na Slovensku Centrum - MOTÝĽ Levoča Levoča Prešovský jún - október 

2008 75 000 Sk 2 489,54 €

V Levoči vznikne vďaka tomuto projektu Centrum Motýľ, ktoré 
poskytne chránený priestor pre rodičov s malými deťmi priamo v 
centre mesta. Mamičky z okrajových častí mesta sa už nebudú 
musieť obávať ísť na dlhšiu prechádzku do centra mesta, pretože v 
Centre Motýľ budú môcť svoje maličké deti prebaliť, nakŕmiť, skryť 
sa v prípade nepriaznivého počasia, oddýchnuť si pri káve, nechať si 
postrážiť dieťa v prípade potreby. V rámci projektu budú upravené 
vnútorné priestory centra a v záhrade vybudované detské ihrisko. 

50-PO Obec Olejníkov Detské ihrisko 
Majdan Ľutina Olejníkov Prešovský jún 2008 90 000 Sk 2 987,45 €

Obec Olejníkov, ktorá sa nachádza v srdci Čergovského pohoria, je 
hojne navštevovaná turistami na letnú i zimnú turistiku. V obci sa 
nenachádza žiadne školské ani predškolské zariadenie a chýba tu 
priestor na voľnočasové aktivity detí a mamičiek na rodičovskej 
dovolenke. Zámerom projektu je vybudovať detské ihrisko na 
nevyužitom, zanedbanom priestore, ktoré bolo pred dvoma rokmi 
zničené povodňou. Okrem zveľadenia tohto miesta vznikne priestor 
na hru detí a stretávanie rodičov, nie len obyvateľov obce, ale aj 
turistov, návštevníkov blízkeho rybníka a chatárov, ktorí toto miesto 
hojne navštevujú.

52-PO Komunitné rómske 
centrum

Rovnaké 
príležitosti pre 
všetkých

Humenné Podskalka Hume Prešovský jún - september 
2008 90 000 Sk 2 987,45 €

Komunitné rómske centrum v Humennom chce v rámci svojho 
projektu vytvoriť vhodné podmienky na zmysluplné trávenie voľného 
času detí a mládeže v rómskej osade Podskalka. V klube budú 
každý deň prebiehať rôzne voľnočasové aktivity, odborné 
poradenstvo pre všetkých obyvateľov osady a prednášky na 
aktuálne témy. Cieľom projektu je nákup vnútorného zariadenia 
klubu a tiež financovanie prevádzkových nákladov. Novovzniknutý 
rómsky mládežnícky klub bude slúžiť tiež ako infocentrum s 
prístupom na internet pre všetkých obyvateľov osady. 

773 000 Sk 25 658,90 €


