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02-ZA Ing. Miroslav 
Benian AmatKino klub Lokca Lokca Žilinský jún - október 

2008 54 000 Sk 1 792,47 €

Projekt "AmatKino klub" je zameraný na prezentáciu výhradne 
neprofesionálnych audiovizuálnych diel formou video projekcií, a to 
nie len z dielne slovenských tvorcov, ale i tvorcov zo zahraničia. 
Súčasťou aktivít neformálnej skupiny je aj aktivizovať spoluobčanov 
a zapojiť ich do dokumentovania kultúrno-spoločenského diania v 
obci Lokca prostredníctvom videozáznamov a fotoreportáží. Z 
poskytnutého materiálu bude každých 6 mesiacov spracovaný tzv. 
obecný žurnál, ktorý bude spolu s neprofesionálnymi filmami 
prezentovaný počas projekcií.

07-ZA Literárny klub 
Mädokýš

Rande pri 
Memorande Martin Martin Žilinský jún 2008 15 000 Sk 497,91 €

Literárny klub Mädokýš organizuje už piaty ročník podujatia s 
názvom Literárne pódium a Poézia v uliciach. Tohtoročné jubilejné 
podujatie bude mať podobu multikultúrneho stretnutia autorov a 
interpretov rôznych foriem umenia, prevažne z Martina a z Vrútok. 
Podujatie bude spojené s priamou umeleckou tvorbou a jej 
interpretáciou pre široké publikum a ponukou pre záujemcov o 
interaktívne vstupy.

08-ZA Občianske 
združenie Jazernica

Náučno-turistický 
chodník ku 
jazierku pri 
Jazernici

Jazernica Jazernica Žilinský jún - október 2008 51 000 Sk 1 692,89 €

Náučno-turistický chodník ku jazierku pri obci Jazernica je 
environmentálnym projektom so zámerom priblížiť jazierko 
návštevníkom a vytvoriť na jeho území oddychovú zónu pre 
obyvateľov obce s ohľadom na zachovanie prírodných hodnôt. Pre 
tento účel bude potrebné obnoviť lavičku cez potok, vybudovať 
prístupový chodník, postaviť pri jazierku mólo, vyrobiť lavičky pre 
oddych a vyčistiť okolie. Práce budú vykonávané formou 
dobrovoľníckej práce.

10-ZA
Slovenský zväz 
protifašistických 
bojovníkov

Rozvoj dedičstva 
so zameraním na 
vojenské dejiny 
SNP 1944

Liptovský 
Hrádok

CHKO Ohnište v 
NAPANT, 
Liptovská 
Porúbka

Žilinský jún - september 
2008 40 000 Sk 1 327,76 €

V katastri obce Liptovská Porúbka v priestore Brtkovica a Slemä sa 
nachádzajú pamiatky na Slovenské národné povstanie. V Brtkovici 
sa nachádzajú dve drevené partizánske zemľanky, ktoré je potrebné 
zachrániť pre zachovanie historického a kultúrneho dedičstva pre 
mladé generácie. Na náučnom chodníku SNP v priestore Liptovský 
Hrádok, Liptovská Porúbka, Brtkovica a Slemä budú osadené 
informačné tabule v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

13-ZA OZ Všetko pre teba -
C.I.T. Grafická dielňa Martin Martin Žilinský jún - október 2008 50 000 Sk 1 659,70 €

Hoci je Martin mestom kníh a tlačiarenského priemyslu, pre mladých 
ľudí tu okrem ZUŠ neexistuje príležitosť vyskúšať si rôzne grafické 
techniky. Združenie Všetko pre teba - C.I.T. pripraví pre mladých 
ľudí sériu výtvarných tvorivých dielní, kde si budú môcť vyskúšať 
rôzne grafické techniky na grafickom lise. Grafická dielňa bude 
otvorená aj pre mamičky na materskej, dôchodcov a iné záujmové 
skupiny. Výtvory vzniknuté počas tvorivých dielní budú 
odprezentované v priestoroch Turčianskej galérie v Martine. Výstava 
bude sprievodnou výstavou k projektu Turčianskej galérie 
zameraného na mapovanie grafiky v regióne.



15-ZA Bc. Dáša Banasová
Náučná trasa k 
Turčianskym 
mokradiam

Martin
Ivančiná, Rakša, 
Diviaky, 
Valentová

Žilinský jún - október 2008 88 000 Sk 2 921,06 €

Neformálna skupina mladých ľudí z Martina vznikla s cieľom prispieť 
k ochrane prírody a životného prostredia v Turčianskej kotline v okolí 
Veľkej Fatry. Zámerom projektu je informovať o významných 
prírodných lokalitách -mokradiach Turčianskej kotliny, ktoré tvoria 
mozaiku rôznych typov mokraďových ekosystémov a majú veľký 
význam pre prežívanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov, 
najmä vodného vtáctva. Na zvýšenie informovanosti a záujmu 
turistov v tejto oblasti bude vytvorená náučná trasa pozostávajúca z 
piatich stanovíšť, na ktorých budú inštalované náučné tabule. 
Informácie doplní aj viacjazyčná textová brožúra. Pre základné školy 
skupina pripraví metodické listy k výučbe a terénnym exkurziám.

20-ZA

Občianske 
združenie na 
záchranu 
likavského hradu - 
Hortus de Likava

Likavské hradné 
slávnosti II. ročník Likavka Likava Žilinský jún - august 2008 30 000 Sk 995,82 €

Tradícia kultúrno-historickej akcie "Likavské hradné slávnosti" začala 
v roku 2007. Veľký záujem a ohlas divákov na takýto typ podujatia 
podnecuje nadšencov k jej každoročnému opakovaniu. Tento rok 
budú divákom prezentované pútavé vystúpenia šermiarov, historická 
lukostreľba, sokoliari, historická hudba. Návštevníci vzhliadnu 
popravu bosorky, brušnú tanečnicu s hadom, podmanivú ohňovú 
show, ale aj prednášky archeologičky a historika. Program bude 
obohatený sprievodnými akciami - hrami pre deti, lukostreleckou 
strelnicou, jazdou na koňoch, stánkami s tradičnými výrobkami a 
remeselnými dielňami. Projekt má za cieľ poukázať na kultúrne a 
historické tradície regiónu a zviditeľniť hrad Likava, ktorý tvorí 
dôležitú súčasť dejín.

25-ZA

Liptovská šachová 
škola pri 
Liptovskom 
šachovom zväze

Stretneme sa na 
námestí, na šachu

Liptovský 
Mikuláš

Liptovský 
Mikuláš - Ploštín Žilinský jún - október 

2008 70 000 Sk 2 323,57 €

Námestia v Liptovskom Mikuláši ožijú šachovými zápoleniami. Pre 
širokú verejnosť tu členovia Liptovskej šachovej školy pripravia 
nedeľné popoludnia pri šachu, hrané s veľkou šachovou súpravou, 
ktorých sa budú môcť zúčastniť celé rodiny. Do hry budú aktívne 
vťahovaní aj náhodní okoloidúci, ktorí dostanú šachovú úlohu na 
vyriešenie. Každý úspešný riešiteľ bude odmenený. Na najmenších 
obyvateľov bude čakať maskot - šachová figúrka koníka (prezlečený 
člen šachovej školy), ktorý bude pripravený deti vždy zabaviť a 
zaujať. Okrem hry na námestí v centre mesta budú pracovníci 
šachovej školy prezentovať túto hru na školách a škôlkach a 
vychovávať nových šachových hráčov.

29-ZA Obec Oravská 
Polhora

Ako hrali naši 
majstri

Oravská 
Polhora Oravská Polhora Žilinský jún - október 

2008 55 000 Sk 1 825,67 €

Zámerom projektu je podpora a zachovanie tradície výroby a hry na 
starobylý hudobný nástroj - gajdy. Hra na gajdy je vzácny kus 
histórie, ktorý sa obci Oravská Polhora s pomocou nadšencov 
podarilo obnoviť a zachovať a postupne si získava priaznivcov v 
čoraz širšej populácii. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie stálej 
expozície gajdošských tradícií na Orave o možnosť premietania 
obrazových a zvukových nahrávok hry majstrov gajdošov a zriadenie 
školy hry na gajdy pre mládež.

31-ZA Ján Smolka Divadelný pretek Zvolen Sučany Žilinský jún - október 2008 30 000 Sk 995,82 €

Neformálna skupina bývalých i súčasných študentov Gymnázia 
bilingválneho Milana Hodžu v Sučanoch sú nadšencami pre divadlo. 
Ešte počas štúdia dali dokopy divadelné zoskupenie s názvom B+J 
Studio. Ich snahou je nadviazať na divadelnú tradíciu ktorá sa 
vytvorila v Sučanoch a zorganizovať 2. ročník Divadelného preteku - 
jednej z mála prehliadok divadelnej činnosti stredoškolákov. Ich 
cieľom je priblížiť divadlo ďalším mladým ľuďom, pre tých ktorí sa 
divadlu venujú vytvoriť priestor kde môžu preukázať svoje nadanie a 
herecké schopnosti. Prehliadku divadelných súborov budú dopĺňať 
sprievodné podujatia - čítačka, divadelné workshopy, ukážky rôznych 
štýlov divadelného umenia a besedy so zaujímavými hosťami.



32-ZA O.Z. Tilia Tesárska dielňa 
pod lipou Rajec Rajec Žilinský jún - október 2008 79 500 Sk 2 638,92 €

Zámerom projektu OZ Tilia je prispôsobiť priestory verejne prístupnej 
záhrady v centre mesta Rajec aby mohla slúžiť širokej verejnosti. V 
záhrade budú osadené úžitkové a dekoratívne predmety, ktoré bude 
tvoriť miestny tesár tradičnou ručnou technikou za pomoci 
dobrovoľníkov. Počas 6 sobôt budú v záhrade prebiehať detské 
tesárske dielne, počas ktorých deti spolu s tesárom vytvoria okrem 
rôznych cvičných výrobkov a vtáčích búdok veľkú sovu, ktorá bude 
vítať a informovať návštevníkov záhrady. Deti sa oboznámia s 
prácou s drevom od úplného začiatku (výber stromu v lese) až po 
finálny výrobok. Okrem toho budú v záhrade osadené drevené 
lavičky, drevené prenosné futbalové bránky a drevené postavy v 
nadživotnej veľkosti.

36-ZA Zuzana Masaryková Zelená oáza 
kreativity

Kysucké 
Nové 
Mesto

Žilina Žilinský jún - september 
2008 50 000 Sk 1 659,70 €

Projekt je zameraný na vytvorenie kreatívnej zelenej zóny v 
industriálnej časti mesta Žilina-Závodie v blízkosti sídliska Hliny a 
kultúrneho centra Stanica. Miesto obklopené cestnou a železničnou 
premávkou a zhora kruhovým objazdom chce neformálna skupina 
mladých ľudí revitalizovať do podoby nápadom otvoreného exteriéru. 
Hlavným prostriedkom na premenu tohto miesta je práca s 
miestnymi obyvateľmi zo sídliska Hliny. V rámci projektu sa 
uskutoční 10-dňový workshop krajinnej architektúry pod vedením 
profesionálneho architekta. Okrem miestnych obyvateľov sa 
workshopu zúčastnia aj zahraniční dobrovoľníci. Zóna bude slúžiť 
ako letné kino, miesto pre hudobné večery pri ohni, diskusie, 
galerijný priestor pod holým nebom a pracovný ateliér pre tvorivé 
dielne.

39-ZA Eduard Kudláč Mini kino Žilina Žilina Žilinský jún - september 20 37 500 Sk 1 244,77 €

Na sídlisku Hájik v Žiline aktívne pôsobí neformálna skupina, ktorá 
sa spolu so združením Kumakokra podieľala na tvorbe filmového 
dokumentu o živote na tomto sídlisku. Z prieskumov počas 
natáčania filmu zistili, že obyvateľom (cca 7500) na sídlisku chýba 
najmä možnosť kultúrneho vyžitia. Projekt "Mini kino" je konkrétnym 
príspevkom k riešeniu tejto situácie a k zvyšovaniu kvality života 
obyvateľov sídliska. Deti, mladí ľudia, ale i dospelí tak získajú 
možnosť kultúrneho vyžitia prostredníctvom verejného premietania 
filmov a scénického čítania pre deti, dramatizácie rozprávok. 
Premietať sa budú predovšetkým filmy európskej kinematografie 
zamerané na témy, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí. Vstupné do Mini 
kina bude zdarma.

40-ZA Mgr. Mária 
Kormanová

Kolobeh vody - 
deti sa hrajú na 
vodu

Kysucké 
Nové 
Mesto

Kysucké Nové 
Mesto Žilinský jún - október 2008 50 000 Sk 1 659,70 €

V Kysuckom Novom Meste sa skupina rodičov a susedov rozhodla 
vybudovať zábavno-oddychovú zónu pre deti s názvom "Deti sa 
hrajú na vodu". Súčasťou budú preliezky znázorňujúce a 
pomáhajúce deťom pochopiť kolobeh vody v prírode. Preliezkami a 
lavičkou chcú predkladatelia vytvoriť komunikačný mostík medzi 
obyvateľmi miestnej komunity. Celá zostava bude vytvorená z 
ekologických materiálov - prevažne z dreva. Očakávaním 
realizátorov je rozvoj vzťahov miestnej komunity prostredníctvom 
svojpomocnej dobrovoľníckej práce a poskytnutie dobrého príkladu 
pre deti a mládež.



42-ZA Silvia Piláriková Vitálny chodník Liptovský 
hrádok región Liptov Žilinský júl - september 

2008 50 000 Sk 1 659,70 €

Región Liptov je typický krásou prírody a prírodným bohatstvom. 
Projekt Vitálny chodník kreatívnym a zaujímavým spôsobom využíva 
potenciál, ktorý región má. Na jednej strane prispieva k skvalitneniu 
života, na strane druhej k zlepšeniu a upevňovaniu zdravého 
životného štýlu miestnych obyvateľov aj náhodných návštevníkov. 
Za pomoci odborného garanta, ortopéda MUDr. Dalibora Kureka 
vybuduje neformálna skupina ľudí cca 2 km vitálny chodník 
neďaleko lesa s 10-15 stanovišťami. Stanovištia budú označené, na 
každom bude popis cvičenia od odborného garanta a opis 
priaznivých účinkov na organizmus. Návštevníci vitálneho chodníka 
budú môcť počas prechádzky po lese či ranného behu využiť čas a 
na stanoviskách urobiť čosi pre svoje zdravie.

750 000 Sk 24 895,44 €


