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05-TT Neformálna skupina 
občanov Orieškovo Dolné 

Orešany Dolné Orešany Trnavský júl - október 2008 100 000 Sk 3 319,39 €

Neformálnu skupinu občanov z Dolných Orešian tvoria obyvatelia 
novovybudovaného minisídliska, ktorí majú záujem upraviť 
bezprostredné okolie bytovky na spoločné miesto stretávania a 
aktívne trávenie voľného času pre všetkých obyvateľov. Plánovaná 
oddychová zóna bude pozostávať z troch častí. Vysadením 
stromčekov a okrasných drevín vznikne okrasný park, vybudovaním 
plochy na športové a loptové hry športová časť a v relaxačnej zóne 
budú umiestnené lavičky na oddych. Cieľom projektu je 
dobrovoľníckou prácou obyvateľov bytovky skrášliť okolie prostredia, 
v ktorom žijú a súčasne podporiť pozitívnu iniciatívu občanov. Po 
zrealizovaní projektu budú predkladatelia projektu pokračovať vo 
svojich aktivitách organizovaním spoločných akcií a podujatí pri 
rôznych príležitostiach.

07-TT Slovenský cykloklub

Zlepšenie prístupu 
k informáciám- 
prepojenie 
cykloturistických 
trás v Trnavskom 
kraji s kultúrnym 
dedičstvom 
regiónu

Piešťany Piešťany a 
okolie Trnavský jún - október 2008 82 000 Sk 2 721,90 €

V trnavskom kraji sa nachádza 748 km dlhá sieť cykloturistických 
trás, na ktorých je umiestnených množstvo značiek, o ktorých však 
existuje minimum dostupných informácií. Cieľom projektu je 
zozbierať a rozšíriť informácie o týchto trasách a súčasne poukázať 
na ich význam pri šírení kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu. 
Vzorom pre realizátorov projektu je cyklotrasa Hradná cesta v 
Piešťanoch. V rámci projektu je jednou z aktivít vytvorenie 
informačnej skladačky, ktorá bude distribuovaná širokej verejnosti na 
prezentačnom podujatí pozostávajúcom z Hviezdicovej jazdy a zo 
súťaží v netradičných disciplínach na bicykli. Súčasťou realizácie je 
takisto obnova časti poškodených cyklosmeroviek na cyklotrasách.

13-TT Sociálne centrum 
Anjel, n.o.

Komunitný 
ekopark

Suchá nad 
Parnou Zvončín Trnavský jún - august 2008 100 000 Sk 3 319,39 €

Projekt Komunitný ekopark je zameraný na výsadbu a úpravu 
vegetácie na verejnom priestranstve, ktoré sa nachádza v tichej 
lokalite na konci obce Zvončín. Ide o pozemok, ktorý je v súčasnosti 
dlhodobo nevyužívaný a zanedbaný a vzhľadom na to, že obec 
nemá momentálne žiadnu verejnú vegetáciu, rozhodli sa realizátori 
projektu vytvoriť tu komunitný ekopark pre všetkých obyvateľov 
obce. Park bude rozdelený na niekoľko zón, v ktorých sa budú 
realizovať rozmanité aktivity prepojené spoločnou myšlienkou prírody 
a jej ochrany. V prednej časti priestranstva bude vytvorená plocha 
pre divadlo, prípadne galériu, v zadnej časti budú osadené lavičky, 
vybudované otvorené ohnisko a priestor pre hipoterapiu a 
kanisterapiu. Súčasťou projektu bude rovnako vyčlenenie náučnej 
plochy z pôvodných drevín a rastlín rastúcich v okolí obce. V areáli 
parku bude takisto vytvorený multifunkčný priestor ekocentra, ktoré 
by slúžilo ako priestor na stretávania sa občianskych združení 
pôsobiacich na území obce. 



15-TT Adriana Kováčová
Náučný chodník 
Stredom vesmíru 
vo Vrbovom

Kysucké 
Nové 
Mesto

Vrbové Trnavský jún - október 2008 66 200 Sk 2 197,44 €

Vďaka neformálnej skupine vznikne prvý recesistický náučný 
chodník na Slovensku. Jeho funkciou bude nielen informovať 
návštevníkov mesta Vrbové o reálnych skutočnostiach v spojení s 
vymyslenými informáciami o miestnych endemitoch a nehmotných 
kultúrnych pamiatkach, ale predovšetkým ich pobaviť. Informácie 
budú návštevníkom sprostredkované prostredníctvom 4 
informačných panelov a 6 výstražných tabuliek a to, čomu 
návštevník v konečnom dôsledku uverí, ostáva na jeho vlastnom 
uvážení. Chodník povedie Stredom Sveta a Vesmíru, ktorý je 
lokalizovaný vo Vrbovskom Šípkovci a súčasťou projektu je takisto 
rekonštrukcia monumentu na tomto mieste. Súčasťou otvorenia 
bude aj akcia "Adoptuj si zvieratko", v rámci ktorej si budú môcť 
účastníci vydražiť za symbolické ceny upomienkové predmety s 
obrázkami zvieratiek a výťažok z dražby bude určený na náklady 
spojené s budúcimi opravami chodníka.

16-TT

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev 
mládeže

Katarínka - 
záchrana ruín

Spišská 
Nová Ves

zrúcanina 
kostola a 
kláštora sv. 
Kataríny v 
Malých 
Karpatoch

Trnavský jún - september 
2008 100 000 Sk 3 319,39 €

Hlavným zámerom projektu je ponúknuť mladým ľuďom možnosť 
prežiť užitočne strávený čas v prírode, zapojiť ich do záchrany 
jedinečnej kultúrnej pamiatky, vzbudiť v nich záujem o históriu a 
nadšenie pre prácu na záchrane kultúrnej pamiatky. Súčasťou 
projektu je rovnako zlepšiť vzťah mladých ľudí k prírode a naučiť ich 
vážiť si veci, ktoré v bežnom živote už považujeme za samozrejmé a 
takisto zlepšenie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Po úspešne 
zrealizovaných prechádzajúcich ročníkoch sa v tomto roku 
dobrovoľníci rozhodli pustiť do ďalšieho náročného projektu, a to 
opravy bočnej steny múra na kostole sv. Kataríny. Celý projekt bude 
rozdelený do 4 podujatí, v rámci ktorých sa budú mladí dobrovoľníci 
striedať. Vzhľadom na to, že účastníci letných táborov pracujú 
dobrovoľne bez nároku na odmenu, snahou predkladateľov projektu 
je zabezpečiť pre nich stravu počas obdobia prác. 

18-TT Obec Dolné Saliby Ostrov hier a 
aktívneho oddychu

Dolné 
Saliby Dolné Saliby Trnavský jún - september 

2008 100 000 Sk 3 319,39 €

Cieľom projektu Ostrov hier a aktívneho oddychu je vytvorenie 
komplexného centra voľného času, aktívneho oddychu a športových 
aktivít prostredníctvom vybudovania detského ihriska. Areál 
prístupný širokej verejnosti sa nachádza v centre obce Dolné Saliby 
vedľa základnej školy a v súčasnosti je v ňom vybudované 
viacúčelové a plážové volejbalové ihrisko. Vybudovaním detského 
ihriska v rámci partnerskej spolupráce samosprávy obce a 
miestnych mimovládnych organizácií, vznikne dobrovoľníckou 
prácou prvý areál podobného charakteru v celom regióne. 
Revitalizáciou verejných priestranstiev, verejnej zelene a 
pravidelným organizovaním spoločenských podujatí a športových 
súťaží sa vytvoria podmienky pre spoločné trávenie voľného času 
detí a rodičov, mládeže a všetkých obyvateľov obce a regiónu.

20-TT Miroslav Jarábek Športom proti 
alkoholu Prietrž Prietrž Trnavský jún - október 2008 39 200 Sk 1 301,20 €

V obci Prietrž sa neformálnej skupine mladých ľudí za podpory obce 
podarilo v roku 2006 vybudovať svojpomocne beach-volleybalové 
ihrisko, ktoré malo a má ambíciu byť alternatívou trávenia voľného 
času oproti vysedávaniu v krčme. Zámerom projektu je skvalitniť 
ihrisko a pritiahnuť ďalších mladých ľudí na možnosť voľne si 
zašportovať. Vznikne ucelené športovisko, na ktorom sa budú 
organizovať priateľské zápasy s okolitými obcami.



21-TT Orbis Slovakia

EKO - CHODNÍK, 
náučný chodník 
flóry a fauny 
piešťanského 
regiónu

Piešťany Piešťany Trnavský jún - október 2008 54 600 Sk 1 812,39 €

Zámerom činnosti občianskeho združenia Orbis Slovakia je 
poskytnúť deťom a mládeži vlastný priestor na sebarealizáciu formou 
aktivít v rôznych oblastiach kultúrno-spoločenského života. Cieľom 
predkladateľov projektu je vytvorenie náučného chodníku v časti 
piešťanského mestského parku a v okolí Váhu, v mieste starého 
amfiteátra. Súčasťou projektu je vytvorenie a osadenie informačných 
podstavcov, ktoré budú obsahovať informácie o faune a flóre 
vyskytujúcej sa v Piešťanoch a okolí. Vybudovaný eko-chodník by 
slúžil nielen ako výchovno-vzdelávací prostriedok pre žiakov škôl, 
ale predovšetkým by poskytoval informácie širokej verejnosti a 
návštevníkom regiónu, pre ktorých sa tak vytvorí bohatší a 
zaujímavejší program.

642 000 Sk 21 310,50 €


