
Výber projektov do online hlasovania v rámci programu Šanca pre váš región 2015

Číslo Názov predkladateľa Názov projektu
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predkladatela
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realizácie

Podporená 

suma v 1. fáze 

programu

Anotácia

1 Združenie Slatinka Šanca pre Hron
občianske 

združenie
Banskobystrický Zvolen a okolie 1 850,00 €

Rieka Hron sprevádza mesto Zvolen od počiatku vekov. V 

súčasnosti je však ohrozený výstavbou elektrární, výrubmi 

brehových porastov a znečistením. Miestni ľudia cítia 

spoluzodpovednosť za svoju rieku a preto chcú upozorniť 

svojich susedov na možnosť spojiť sa a vrátiť Hronu jeho 

význam. Združenie Slatinka, dobrovoľníci a oslovení partneri 

usporiadajú množstvo komunitných a informačných akcií, 

vrátane splavu a putovania popri rieke spojenú s diskusiami, 

premietania a kultúrne podujatia. Vo Zvolene skrášlia park 

Lanice v susedstve rieky a vytvoria land art a inštaláciu na 

zatraktívnenie priestoru. Do aktivít bude priamo zapojených 

niekoľko sto ľudí. Finančné prostriedky budú využité na materiál 

a náklady na propagáciu, náradie, nástroje, prenájom a prevoz 

lodí.

2 OZ za! amfiteáter
LETNÉ KINO bb 

amfiteáter 2015

občianske 

združenie
Banskobystrický

amfiteáter v 

Banskej 

Bystrici

1 550,00 €

Po vybojovanom znovuotvorení amfiteátra v Banskej Bystrici v 

lete 2014 predstavuje O.Z. za! amfiteáter svoju kľúčovú aktivitu 

tohto leta, a to LETNÉ KINO bb amfiteáter 2015 . Hlavnou 

myšlienkou je za pomoci dobrovoľníkov nadviazať na dlhú 

históriu letných filmových večerov a širokej verejnosti ponúknuť 

na pravidelnej báze dobré a hodnotné filmy. Amfiteáter má 

obrovský potenciál stať sa opäť živým miestom, kde ľudia spolu 

trávia čas pod holým nebom takmer na lúke s krásnym 

výhľadom na historické centrum mesta a okolitú horskú 

panorámu. Financie budú využité na autorské práva na filmy, 

náklady spojené s propagáciou a dokumentáciou, zabezpečenie 

alternatívy v prípade dažďa a ďalší materiál súvisiaci s 

otvorením letného kina.
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3

Občianske združenie 

Rodinné centrum 

Dlháčik

Kvapka radosti
občianske 

združenie
Bratislavský

Bratislava a 

okolie
1 100,00 €

Rodinné centrum Dlháčik je aktívnou organizáciou, ktorá sa 

neustále usiluje napĺňať svoje poslanie, ktorým je budovanie 

rodinnej komunity na sídlisku Dlhé diely a Karlova Ves v 

Bratislave.  V rámci projektu Kvapka radosti  plánuje organizovať 

pravidelné predstavenia amatérskeho bábkového divadielka. 

Cieľom je prinášať radosť všetkým deťom vo veku 1,5 až 6 

rokov. Týmto spôsobom by Dlháčik rád pomáhal pri budovaní 

rodinnej komunity v Bratislave. Predstavenia budú dostupné pre 

verejnosť a okrem toho divadelníci s predstavením navštívia aj 

choré deti či deti v nepriaznivej životnej, či sociálnej situácií. 

Finančné prostriedky využijú na materiálne vybavenie, ktoré je 

nevyhnutné pri realizácií divadla v exteriéri.

4
Občianske združenie 

Telekia

Mestský 

ornitologický 

chodník Sýkorka

občianske 

združenie
Košický Michalovce 1 600,00 €

Cieľom OZ Telekia je priniesť verejnosti aktivity zamerané 

najmä na ochranu prírody a skultúrniť, zachovať a prezentovať 

krásy v rámci regiónu Zemplín. V rámci projektu vytvoria v 

meste Michalovce prvý mestský ornitologický chodník v regióne 

Zemplín. Hurbanovo nábrežie je lokalita, kde mnoho obyvateľov 

mesta chodí na prechádzky, stretávajú sa tam psičkári a mnoho 

obyvateľov využíva chodník popri rieke na športovanie. V lokalite 

sa však nenachádzajú žiadne lavičky a chodník popri rieke 

Laborec začína zarastať náletovými drevinami. Dobrovoľníci 

vyčistia chodník, upravia okolie, zavesia vtáčie búdky, osadia 

informačné tabule o miestnych okrídlencoch. Finančné 

prostriedky budú použité na výrobu náučných tabúľ, lavičiek a 

úpravu okolia. 
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5

Miestny odbor Matice 

slovenskej v 

Želiezovciach

Ernestína, most, 

čo spája 

minulosť a 

budúcnosť - 

Stratené 

želiezovské 

poklady

nezisková 

organizácia
Nitriansky Želiezovce 2 000,00 €

Miestny odbor Matice slovenskej Želiezovce a Základná 

organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 

Želiezovce v spolupráci s Mestom Želiezovce pri príležitosti 

70.teho výročia oslobodenia mesta chcú oživiť dva stratené 

poklady Želiezoviec  a to historický most Ernestína a 

úzkokoľajovú lokomotívu, vytvorením ich zmenšených replík z 

dreva a umiestneným na verejné priestranstvo. Tieto prvky boli 

okrem iných zbombardované pri odchode nemeckých vojsk pri 

ústupe pred sovietskou armádou a nepodarilo sa ich už obnoviť. 

Predmetom projektu bude vytvorenie replík týchto prvkov a 

úprava verejného priestranstva v sídliskovej časti v centre mesta 

Želiezovce, kde budú repliky osadené a budú využiteľné na hru 

detí. Úpravu priestranstva zabezpečia žiadatelia v spolupráci s 

dobrovoľníkmi formou brigád. Finančné prostriedky budú použité 

na materiálne zabezpečenie výroby repliky a úpravu okolia.

6

GJFR Alumni - 

Spoločnosť 

absolventov štátneho 

gymnázia v Levoči

CHVALABOHU - 

priesmyk 

Braniska

občianske 

združenie
Prešovský

priesmyk v 

pohorí 

Branisko

1 850,00 €

OZ GJFR Alumni nielen podporuje a rozvíja vzdelávanie 

študentov, ale aj buduje pozitívny vzťah mládeže ku prírode a k 

jej ochrane, k úcte a rešpektu pamätníkov, uvedomeniu si 

našich dejín. Branisko (alebo ľudovo nazývané Chvalabohu) je 

priesmyk v pohorí Branisko v nadmorskej výške 750,5 m n. m. 

Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria, nad obcou Poľanovce. 

V spolupráci s PZ Branisko a KST Smrekovica Kamilky sa 

predkladatelia rozhodli opraviť pamätník a zveľadiť jeho okolie. 

Vybudujú oddychové miesto, obnovia značenie turistického 

chodníka. Upravia okolie a chodník ku Diablovej diere. 

Zorganizujú spoločný pochod od priesmyku Branisko na 

Smrekovicu. Obnovené miesta budú slúžiť všetkým, ktorí sa 

rozhodnú pre turistiku na Branisku. Finančné prostriedky budú 

použité na materiál na zhotovenie oddychového prístrešku, 

úpravu okolia, smerovníky, informačné tabule. 
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7 Ľudia zo Zátoky Zátoka v meste
neformálna 

skupina
Trenčiansky Trenčín 2 250,00 €

Zátoka pokoja je krásne prírodné oddychové miesto v Trenčíne 

pod starým cestným mostom, o ktoré sa starajú dobrovoľníci. Je 

skrytá pod stromami pri rieke Váh a mnoho Trenčanov o nej 

dodnes nevie. Členovia neformálnej skupiny Ľudia zo zátoky sa 

rozhodli, že rozšíria svoje dobrovoľnícke aktivity aj na okolitý 

priestor starého zanedbaného športoviska, ktoré je v tesnom 

susedstve zátoky.  V tomto priestore budú vybudované viaceré 

oddychové miesta priamo pri rieke Váh a osadené nové lavičky. 

Odstránením náletových drevín vznikne na brehu priestor pre 

malú pieskovú mestskú pláž. Finančné prostriedky použijú na 

nákup nástrojov na odstraňovanie náletových drevín, materiál na 

výrobu sedenia pri rieke a vybudovanie malej pláže.

8 Zuzana Pastvová

Rozprávkové 

pieskovisko s 

perníkovou 

chalúpkou pre 

trpaslíkov

neformálna 

skupina
Trnavský Dlhá 760,00 €

Odkedy sa predkladateľka projektu prisťahovala do obce Dlhá, 

pravidelne sa zapája aj s rodinou do diania v obci. Obec má len 

440 obyvateľov a nie je tu dostatok možností športového vyžitia 

sa pre malé deti. Preto spolu s ďalšími rodičmi, deťmi a 

nadšencami z miestnej komunity postupne pretvárajú priestor 

starého ihriska. Prostredníctvom projektu chcú vytvoriť 

bezpečný priestor pre deti, ktorý pretvoria na rozprávkový a 

farebný svet. Niektoré prvky zrekonštruujú, iné na ihrisko 

pribudnú. Finančné prostriedky budú využité na nákup materiálu 

na rekonštrukciu, pomocných nástrojov, a na nákup hracích a 

bezpečnostných prvkov.
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9 OZ Oblazy

Stavba 

zabezpečenej 

vyhliadky v 

Kvačianskej 

doline

občianske 

združenie
Žilinský

Kvačianska 

dolina - 

Kobyliny

2 900,00 €

NPR Kvačianska dolina patrí medzi najnavštevovanejšie doliny 

na Slovensku. Aktivisti z OZ Oblazy sa dlhodobo starajú o 

zveľadenie doliny. Ich ďalším cieľom je vybudovať zabezpečenú 

vyhliadku vysunutú nad 70m hlboký kaňon Kvačianky. 

Plánovaná vyhliadka na Kobylinách sa bude nachádzať priamo 

na turistickom chodníku a poskytne impozantný výhľad na dno 

kaňona. Vyhliadka zaistí bezpečnosť tohto inak nebezpečného 

miesta, ktoré bolo doteraz napriek svojej jedinečnosti veľkou 

časťou návštevníkov, často rodín s deťmi, zo strachu o svoju 

bezpečnosť obchádzané. Finančné prostriedky budú použité na 

stavebný materiál na konštrukciu vyhliadky.

10 K&F Projekt, o. z.
OPEN 

CENTRUM

občianske 

združenie
Žilinský Námestovo 1 500,00 €

K&F projekt je občianske združenie, ktoré už piaty rok 

prostredníctvom rôznych projektov, pomáha rozvoju a

zlepšeniu spoločenskej situácie na Orave. Poskytuje priestor na 

sebarealizáciu najmä mladým aktívnym ľuďom. Spoločnými 

silami sa rozhodli v Námestove vybudovať komunitné Open 

centrum. S obnovou priestorov už predkladatelia začali za 

pomoci samosprávy a miestnych subjektov. Ide o 225 

štvorcových metrov atraktívneho priestoru, ktorý by chceli 

poskytnúť širokej verejnosti, študentom, začínajúcim 

podnikateľom a tiež miestnym neziskovým organizáciám. 

Aktuálne pracujú na interiérovom vybavení centra, na ktoré 

použijú a získané finančné prostriedky.


