
Výber projektov do on-line hlasovania v rámci programu Spojme sa pre dobrú vec 2016

Číslo Názov predkladateľa Názov projektu Typ predkladateľa Kraj Miesto realizácie
Podporená 

suma
Anotácia

1
ARCHEOPARK 

LIPTOV

Oživené dejiny v 

pravekej osade

občianske 

združenie
Žilinský Partizánska Ľupča 2 000,00 €

Cieľom občianskeho združenia Archeopark Liptov v rámci projektu Oživené 

dejiny v pravekej osade je realizácia praktických aktivít pre širokú verejnosť 

vo vybudovanej živej pravekej osade na úpätí Nízkych Tatier za obcou 

Partizánska Ľupča s názvom Archeopark Liptova. V areáli budú 

rekonštruované obytné a hospodárske objekty na základe reálnych 

archeologických nálezov z územia Slovenska, ktoré budú prierezovo 

mapovať naše najstaršie dejiny od doby kamennej až po príchod 

slovanských kmeňov. Súčasťou bude aj funkčná kováčska vyhňa, mincovňa, 

hrnčiarska dielňa a tkáčska dielňa, dobové dopravné prostriedky, obory pre 

zvieratá, políčka na pestovanie pôvodných plodín, detský areál a 

rekonštrukcia mohyly z doby bronzovej v ktorej bude expozícia. V areáli sa 

budú celoročne usporadúvať rôzne podujatia, tvorivé dielne, prednášky, 

workshopy a festivaly zamerané na prezentáciu kultúrneho dedičstva 

Slovenska, historických udalostí a aktivít zameraných na posilňovanie 

interakcie medzi človekom a jeho environmentálnym prostredím. Projekt je 

určený pre všetky vekové kategórie a pre širokú verejnosť aj odborníkov. 

Finančné prostriedky budú určené na suroviny a materiál na workshopy, 

náradie, cestovné náklady, nátery na drevené povrchy a naftu potrebnú do 

elektrocentrály.

2 Cudzinci v Bratislave
Rozdielnosť nás 

spája

občianske 

združenie
Bratislavský Bratislava 2 500,00 €

Občianske združenie Cudzinci v Bratislave chce projektom Rozdielnosť nás 

spája riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, 

akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. 

Zároveň pomáha prekonávať obavy a prekážky samotných cudzincov a 

azylantov a pomáha riešiť ich začlenenie do spoločnosti. Cieľom projektu je 

prepájať a búrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr a jazykov, 

pomáhať vytvárať priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim 

obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi na Slovensku prostredníctvom voľne 

dostupných podujatí. V rámci projektu sa zrealizujú tri celodenné podujatia 

prístupné pre širokú verejnosť - počas každého podujatia sa uskutočnia 

jazykové dielne pre deti, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských 

filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi a tanečné workshopy. 

Všetky aktivity budú bilingválne, t.j. vedené v anglickom a slovenskom 

jazyku. Finančné prostriedky budú použité na organizačné, materiálne a 

technické zabezpečenie projektu.



Číslo Názov predkladateľa Názov projektu Typ predkladateľa Kraj Miesto realizácie
Podporená 

suma
Anotácia

3 OZ MULICA
Cyklodielňa na 

kolesách

občianske 

združenie
Žilinský Žilina 1 648,00 €

Občianske združenie OZ MULICA, ktorého názov vznikol zo slov moja ulica, 

plánuje v rámci projektu Cyklodielňa na kolesách vybudovať mobilnú 

cyklodielňu. Zámerom je vyrobiť dopravný bicykel, ktorý bude slúžiť ako 

pojazdná dielňa, po malej úprave ako dopravný bicykel na veľké náklady, 

rikša, možno ako cyklo-diskotéka. Jedná sa o multinástroj, ktorý môže 

cestovať po celom kraji a priamo na mieste slúžiť širokej verejnosti a 

organizáciám, ktoré potrebujú zabezpečiť cyklodielňu, kurz dopravnej 

výchovy, či šíriť osvetu v oblasti ekologického transportu. Mobilná 

cyklodielňa je moderný nástroj vzdelávania, popularizácie cyklistiky, 

rozšírenia služieb cyklistom na regionálnej úrovni a tiež poskytuje nové 

ekologické služby prevažne v žilinskom regióne. Príprava a premena bicykla 

bude spojená s verenými workshopmi a inými popularizačnými aktivitami 

zameranými na “iné” uplatňovanie bicykla a zároveň plánujú naučiť aj 

ostatných ľudí, ako si vyrobiť podobný bicykel. Finančné prostriedky budú 

určené na materiál na výrobu a konštrukciu dopravného bicykla, náradie na 

vybavenie dielne, odmenu pre lektora, tlač materiálov o cyklodielni a 

organizačné náklady spojené s realizáciu sprievodných akcií.

4 EnviroFuture, o.z.

Skrášlime 

spoločne 

Sídlisko

občianske 

združenie
Banskobystrický Banská Bystrica 2 500,00 €

Projekt Skrášlime si spoločne Sídlisko občianskeho združenia 

EnviroFuture je zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho 

trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici, a to nielen 

pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj študentov a seniorov. V rámci 

projektu sa zrealizuje 10 dobrovoľníckych brigád, počas ktorých vznikne 

trvalkový záhon, opravia sa staré kvetináče a skrášlia sa staré betónové 

kruhy. Súčasťou projektu je aj zorganizovanie architektonickej súťaže, 

kultúrnych a osvetových enviropodujatí, susedských piknikov a búrz. 

Finančné prostriedky budú určené na nákup dreva na opravu lavičiek, 

štetce, farby a riedidlá, zeminu, trvalky, kúpu prenosných stolov na 

podujatia, kreatívny materiál, tlač propagačných materiálov, občerstvenie 

pre dobrovoľníkov a odmeny pre odborných pre lektorov.



Číslo Názov predkladateľa Názov projektu Typ predkladateľa Kraj Miesto realizácie
Podporená 

suma
Anotácia

5 Kalvársky fond
Vinohrad pod 

Kalváriou

občianske 

združenie
Banskobystrický Banská Štiavnica 2 300,00 €

Občianske združenie Kalvársky fond plánuje v rámci projektu Vinohrad pod 

Kalváriou vybudovať vinohrad a oddychovú zónu na svahu Kalvárie v 

Banskej Štiavnici. Vznikne tak príjemné miesto oddychu pre rodiny s deťmi a 

zároveň sa tu budú môcť organizovať komunitné podujatia pri oberačkách a 

muštovaní hrozna pre miestnu komunitu aj širokú verejnosť s krásnou 

panorámou Kalvárie. Výsledkom projektu bude pretvorená zanedbaná 

záhrada na peknú oddychovú zónu, vytvorený priestor pre komunitné 

aktivity, kde sa budú pri rôznych podujatiach stretávať miestni občania ako 

aj návštevníci Kalvárie, skrášli sa životné prostredie a vybuduje sa komunitu 

dobrovoľníkov okolo Kalvárskeho fondu a miestnych občanov, ktorí sa budú 

spoločne starať o vysadený vinohrad. Z finančných prostriedkov bude 

zakúpené náradie, sadenice viniča, viazací a spojovací materiál, kvalitná 

záhradná zem, agátové stĺpiky, oplotenie a zavlažovacia hadica.

6
Ľubica Kadlec 

Melišová

Oddych a 

poznanie v 

pamiatkovej 

zóne Habánsky 

dvor Sobotište

neformálna 

skupina občanov
Trnavský

Habánska klučáreň, 

pamiatková zóna 

Habánsky dvor, 

Sobotište

3 000,00 €

Prostredníctvom témy kultúrneho dedičstva obce chce neformálna skupina 

občanov v pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište sprístupniť 

pamiatkový objekt klučárne s oddychovou zónou a spoločenským 

priestorom. Pre dobrú vec spoja miestnych obyvateľov, záujmové skupiny, 

samosprávu a potomkov habánov. Klučárni realizáciou projektu prinavrátia 

účel, ktorému pôvodne slúžila v čase, keď bola spoločenským centrom 

habánskej komunity. Ako otvorený verejný priestor bude klučáreň slúžiť 

obyvateľom aj návštevníkom obce na stretávanie sa ľudí, miestnych 

komunít, prezentáciu kultúrneho dedičstva, vlastných aktivít a výstavné 

účely. Finančné prostriedky využijú na zabezpečenie prezentačných a 

informačných panelov, nákup dobového mobiliáru, svietidiel a materiálu 

potrebného na renováciu priestorov klučárne. 
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7
Občianske združenie 

Zaježová
Šport nás spája

občianske 

združenie
Banskobystrický

Pliešovce, časť 

Zaježová
2 270,00 €

Občianske združenie Zaježová bude realizovať projekt, ktorým chce vytvoriť 

priestor na stretávanie sa všetkých obyvateľov tejto bývalej lazníckej obce. 

Novousadlíkov aj pôvodných obyvateľov, deti, teenagerov aj dospelých, 

domácich aj hostí – mnohých ľudí zo všetkých týchto skupín spája záujem o 

aktívny šport. V súčasnosti musia záujemci o kolektívne športové vyžitie 

cestovať do 10 km vzdialených Pliešoviec verejnou dopravou, ktorej 

spojenie je veľmi zlé. Obyvatelia Zaježovej plánujú svojpomocne vybudovať 

jednoduché multifunkčné trávnaté ihrisko v centre údolia, na obecnom 

pozemku neďaleko komunitného centra a komunitnej školy. Do prác sa 

formou spoločných brigád zapoja desiatky miestnych obyvateľov. Následne 

bude komunita zabezpečovať starostlivosť o ihrisko a pravidelné turnaje vo 

futbale a volejbale. Z grantu Nadácie Orange a príspevku od obce plánujú 

financovať nákup materiálu na ihrisko aj jeho oplotenie. Cieľom je nielen 

vybudovanie ihriska, ale predovšetkým podpora spolupráce miestnych 

obyvateľov – pri jeho stavaní, ako aj pri jeho využívaní.

8 Medze Questing
občianske 

združenie
Trenčiansky

Malé Karpaty, Biele 

Karpaty, Považský 

Inovec

2 673,00 €

Projekt Questing bude zastrešovať občianske združenie Medze. V jeho 

priebehu sa za pomoci komunity miestnych ľudí vrátane seniorov vytipuje a 

vytvorí 6 nových výletných trás, po ktorých budú návštevníkov sprevádzať 

hádanky a šifry. Ich vylúštením budú postupne odkrývať rôzne zaujímavosti 

o okolí, až nakoniec dosiahnu cieľ a nájdu poklad. Trasy sprístupnia v menej 

známej lokalite kraja a budú tvorené tak, aby boli atraktívne aj pre deti. Budú 

samoobslužné, budú ich môcť využiť rovnako jednotlivci, ako aj školy a 

záujmové krúžky. Bude vytvorené prepojenie aj s internetom, čím vznikne 

možnosť priamo v krajine porovnávať a nadobúdať nové informácie. 

Občianske združenie Medze vytvorí aj propagačné materiály a zabezpečí 

informovanosť o projekte v miestnych turistických a informačných 

strediskách, ako aj v médiách najmä s krajovou pôsobnosťou. Finančné 

prostriedky budú použité na nákup drevených schránok, materiálu k výrobe 

zalaminovaných kartičiek a pečiatok, ďalej na tvorbu webstránky s mobilnou 

aplikáciou a tlač informačných letákov. 
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9
Rada mládeže mesta 

Brezna

Rozprávam, 

rozprávaš, 

rozprávame 

(Oživené 

príbehy storočí)

neformálna 

skupina občanov v 

zastúpení Mareka 

Loceka

Banskobystrický

5 mikroregiónov v 

okrese Brezno a 

Banská Bystrica

942,00 €

Projekt Rozprávam, rozprávaš, rozprávame (Oživené príbehy storočí) 

vychádza z myšlienky tradičného komunitného fenoménu generácií: keď sa 

v rodinách rozprávali príbehy. Bude zameraný na dokumentáciu a 

prezentáciu rozsiahleho audio/vizuálneho materiálu, ako aj na popularizáciu 

ústneho podania pamätí medzi niekoľkými generáciami v priestore 

Banskobystrického kraja - mikroregiónov Horehronie, Podpoľanie, 

Novohrad, Gemer a Malohont. Počas päťmesačných terénnych prieskumov 

a zážitkových workshopov bude skompletizovaná interaktívna zbierka 

príbehov, svedectiev a rozprávaní na viaceré zabudnuté alebo zmenené 

reálie, či podoby osudov malých ľudí vo veľkých dejinách. Projekt bude mať 

tiež edukačný rozmer prostredníctvom ďalšieho využitia v oblasti rozvoja 

regionálnej výchovy a komunitného života v kraji. Financie sa použijú na 

tvorbu webstránky s e-databázou audio/video záznamov, na nákup a 

vyhotovenie prezentačného a výučbového materiálu a na organizáciu 

prezentačnej akcie.

10 ŠAK
ŠAK leto, 

susedia

neformálna 

skupina občanov v 

zastúpení Zuzany 

Révészovej

Košický

Základná škola, 

Belehradská 21, 

Košice

3 000,00 €

Sedieť na deke a sledovať film s priateľmi, a to priamo uprostred sídliska. 

Ťažko predstaviteľnú situáciu pohody v mestskej džungli chce pomôcť 

docieliť projekt "ŠAK leto, susedia", ktorým plánuje neformálna skupina 

aktívnych občanov vytvoriť príjemný komunitný priestor priamo na školskom 

dvore. Okrem unikátneho Tichého kina, projekt prináša oživenie športoviska, 

murálnu maľbu a pravidelné tvorivé popoludnia spojené s výmenou vecí a 

oblečenia. Výsledky spoločnej činnosti majú za cieľ urobiť zo školy príjemné 

miesto pre rast celej susedskej komunity. Finančné prostriedky z grantu sa 

použijú na realizáciu murálnej maľby lokálnych umelcov, revitalizáciu 

basketbalového ihriska, 6  premietaní tichého kina a na susedskú burzu.


