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1.
Adamkovo - 

centrum detí

Poď sa hrať! Výstavba 

detského ihriska v 

Šenkviciach

1,000 € Šenkvice Bratislavský
Jún - Október 

2009 

Na území obce Šenkvice v súčasnosti neexistuje ani jedno funkčné verejné 

detské ihrisko, na ktorom by deti predškolského veku mohli v bezpečnom 

prostredí tráviť voľný čas. Primárnym cieľom projektu je preto vybudovať 

detské ihrisko ako priestor pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity detí a 

ktorý bude súčasne poskytovať priestor na oddych ich rodičov. 

Predkladateľom projektu sa pri riešení tohto problému podarilo nadviazať 

spoluprácu so starostom obce, ktorý pre ciele projektu vyčlenil priestranstvo 

nachádzajúce za tzv. novou školou, kde má obec takisto v pláne vybudovať 

športový areál. Detské ihrisko tak bude súčasťou voľnočasového a 

športového komplexu určeného pre širokú verejnosť a realizácia projektu tak 

významne prispeje k skvalitneniu sociálnej infraštruktúry obce Šenkvice.

2. Tereza Baroková

Čarovné popoludnie pri 

"Čhajori" potôčiku vo 

Svätom Jure

2,400 € Svätý Jur Bratislavský
Jún - Október 

2009 

Manţelia Tereza a Branislav Barokoví prevádzkujú uţ dlhšiu dobu v Svätom 

Jure Čajovňu Čhajori, v priestoroch ktorej pre obyvateľov pripravujú rôzne 

neformálne záujmové krúţky a týmto spôsobom sa snaţia podnecovať 

komunitné aktivity miestnych. Čajovňa svojimi aktivitami zabezpečuje a 

poskytuje priestor na tvorivé trávenie voľného času a v rámci svojich 

moţností sa snaţí suplovať činnosť chýbajúceho kultúrneho centra v meste. 

Spoločnými silami dobrovoľníkov a sympatizantov sa v rámci projektu 

rozhodli skrášliť a rozšíriť priestor určený na spoločné stretnutia. Realizácia 

projektu bude spočívať vo vytvorení nového areálu hravého posedenia pre 

deti a dospelých, ktorý bude tvoriť domček na hranie a altánok s pohyblivou 

podlahou a v ktorých budú môcť následne pod holým nebom prebiehať 

všetky komunitné akcie realizované čajovňou. Pri príleţitosti uvedenia 

novovybudovaného komunitného posedenia do prevádzky plánujú realizátori 

projektu pripraviť Čarovné popoludnie pri Čhajori potôčiku vo Svätom Jure.

3.
Tanečné štúdio 

CHASA

CHASA = 

Chuť+Aktivita+Snaha+An

gaţovanosť

1,800 €
Záhorská 

Bystrica
Bratislavský

Jún - Október 

2009 

Dôvodom vzniku tanečného štúdia CHASA bola snaha jeho členov zosúladiť 

pracovný a rodinný ţivot so spoločnou záľubou - ľudovým umením, folklórom 

a tancom. Prostredníctvom realizácie podporeného projektu by do svojich 

aktivít radi zapojili a aktivizovali aj starších ľudí a zároveň motivovali mladých 

k záujmu o svoje korene a kultúru. Hlavným cieľom projektu je preto 

zapojenie týchto dvoch generácií do aktívneho spoločného trávenia voľného 

času na mieste, ktoré je ich domovom. Súčasťou projektu bude nadviazanie 

spolupráce s členmi miestneho Klubu dôchodcov a následne zrealizovanie 

etnologického výskumu, ktorého výsledkom bude nácvik hodinového 

tanečno-hudobného programu. Na realizácii projektu bude rovnako 

participovať Materské centrum Fifidlo a finančné prostriedky budú pouţité na 

zakúpenie základných častí krojov nevyhnutných na propagáciu výsledkov 

výskumu a činnosti tanečného súboru.
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4. Ben Pascoe Naše susedstvo 500 € Bratislava Bratislavský
Jún - Október 

2009 

Naše susedstvo  je v podporenom projekte ohraničené ulicami 

Staromestská, Palisády a Zámocká, stredom ktorých ako hlavná tepna 

prechádza Panenská ulica. Na rozdiel od minulosti, kedy v tejto časti 

Bratislavy ţili prevaţne rodiny a starí ľudia, sa aj toto miesto dynamicky mení 

a v posledných rokoch sa stalo sídlom niekoľkých desiatok firiem, 

organizácií a prešlo nevyhnutnou modernizáciou. Napriek tejto skutočnosti 

sa realizátori projektu rozhodli zachovať genius loci tejto štvrte 

predovšetkým prostredníctvom rozvoja komunitného ţivota. Prvá susedská 

grilovačka sa v záhrade Evanjelického kostola na Panenskej ulici 

uskutočnila v júni 2006 a odvtedy prebehlo viacero komunitných aktivít, 

ktorých cieľom je podporovať aktívne budovanie susedstva, v ktorom sa 

budú ľudia poznať, spoločne riešiť problémy a vylepšovať prostredie, v 

ktorom ţijú. Posledný júnový štvrtok sa v tomto roku susedská grilovačka 

uskutoční uţ po štvrtýkrát a pre návštevníkov bude opäť pripravený bohatý 

program.

5.

Klub Lipka, 

občianske 

zdruţenie

Susedia 2,300 € Suchohrad Bratislavský Jún - August 2009 

Susedská anonymita v súčasnej dobe funguje rovnako v mestách ako aj v 

malých obciach. Rovnako je tomu aj v obci Suchohrad, kde obyvatelia 

pociťujú, ţe sú čoraz viac uzavretejší, navzájom sa nepoznajú a takmer 

netušia, čo sa v ich obci deje. Z toho dôvodu je zámerom projektu Susedia 

usporiadanie prvého ročníka letných stretnutí obyvateľov obce Suchohrad, 

primárnym cieľom ktorých bude podnietiť obyvateľov obce k opätovnému 

zbliţovaniu komunity a takisto prebudenie záujmu o históriu a tradície 

spoločných predkov. Kaţdé z pripravovaných podujatí bude tematicky 

zamerané na niektorú z historických tém vzťahujúcich sa k obci, v tomto roku 

to bude téma "Habáni u nás". Symbolickou vstupenkou bude pochúťka 

vlastnej výroby od kaţdého účastníka stretnutia. Pre návštevníkov bude 

takisto pripravený atraktívny športový a kultúrny program, tvorivé dielne, 

ktorých cieľom bude oţivenie záujmu o tradičné remeslá. Snahou 

organizátorov bude pokračovať v realizácii tvorivých dielní v priebehu celého 

roka a ich vyvrcholením by mala byť výstava vlastných prác na 

budúcoročnom susedskom stretnutí.

6. Obec Dobrá Niva
Detský zábavný areál 

"Veţa" v obci Dobrá Niva
2,000 € Dobrá Niva Banskobystrický Jún - Júl 2009

Myšlienka vybudovania Detského zábavného areálu "Veţa" v obci Dobrá 

Niva vznikla z dvoch dôvodov: vyhovieť poţiadavke mamičiek na materskej 

dovolenke na vytvorenie priestoru pre zábavu a potešenie najmladších 

občanov obce a zároveň pretvoriť tento zanedbaný a nevyuţitý priestor v 

blízkosti centra obce na pekné a zaujímavé prírodné miesto so stromami, 

kvetmi a kríkmi, korešpondujúce so zrekonštruovaným centrom obce. 

Cieľom realizácie projektu je, aby v areáli "Veţa" mohli tráviť príjemné 

zábavné chvíle rodičia s malými deťmi, ale nielen oni, a aby zároveň s tým 

došlo k zveľadeniu a skrášleniu ďalšej časti obce.
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7.

Občianske 

zdruţenie 

Koradícka 

Podkovka

Prinavráťme skalu lásky 

a prameň ţivota
200 € Kordíky Banskobystrický

Jún - September 

2009

Obec Kordíky leţí pod hrebeňom Kremnických vrchov a prírodné pomery 

tejto oblasti predurčujú obec na rozvoj turizmu a propagáciu ochrany prírody. 

V súčasnosti tu existuje Kordícky rodinný chodník, ktorý netradičnou formou 

sprostredkúva informácie o sile prírody a potreby jej ochrany. Vplyvom 

nepriaznivých klimatických pomerov došlo k poškodeniu informačných tabúl 

na danom chodníku. Keďţe túto turistickú atrakciu vyuţívajú hlavne mladé 

rodiny s deťmi, je potrebná rekonštrukcia tabúl ako aj celého chodníka. 

Spoločnými prácami na oprave sa dosiahne utuţovanie medziľudských 

vzťahov medzi obyvateľmi obce, ktorí sa dobrovoľne zapoja do jeho obnovy.

8. MVDr. Ján Slabej
Relaxačná a poznávacia 

trasa Sušany
2,600 € Sušany Banskobystrický Júl - Október 2009

Relaxačná a poznávacia trasa v obci Sušany, ktorá sa vytvorí realizáciou 

tohto projektu, dotvorí kultúrne prostredie dedinky. Cieľom je, aby sa zvýšil 

podiel občanov na vytváraní záujmu na veciach verejných, zapojili sa do 

zveľaďovania dediny a jej širšieho okolia. Nová trasa prispeje k širšiemu 

vyuţitiu a spoznávaniu lokality nielen pre návštevníkov obce, ale i 

príbuzných a známych tých, ktorí preţívajú svoju jeseň ţivota v DD a DSS v 

Sušanoch, aby pri prechádzke po tejto trase sa presvedčili, ţe je o ich 

blízkych postarané nielen pod strechou domova. Trasa bude vybudovaná 

tak, aby ju mohli vyuţívať a absolvovať rodiny s deťmi, mladí ľudia i vekovo 

starší a menej mobilní obyvatelia. 

9.

OZ ZDaR, 

Zdruţenie detí a 

rodičov, Rimavská 

Píla

Vybudovanie 

univerzálneho ihriska v 

obci Rimavská Píla

2,400 € Rimavská Píla Banskobystrický
Jún - September 

2009

Pre potreby obce Rimavská Píla chcú realizátori projektu, občianske 

Zdruţenie detí a rodičov, na verejnom priestranstve vybudovať oddychovú, 

kultúrnu, športovú a rekreačnú zónu, pre všetky vekové kategórie, pre deti, 

mládeţ aj dospelých. V rámci tejto zóny sa vybuduje univerzálne ihrisko na 

ľadový hokej, pozemný hokej a basketbal. Toto viacúčelové ihrisko bude 

mať tak celoročné vyuţitie. Poprípade by ihrisko mohlo poslúţiť ako tanečný 

parket, čo by najviac potešilo ţenskú časť obce. Zámerom projektu je aj 

motivácia ľudí na vidieku k pohybovej aktivite a k spoločnej komunikácii, 

nadväzovanie kontaktov s okolitými obcami, nakoľko plánujú organizovať 

medzi obcami športové zápasy.

10. kRaj, o.z. MLYNÁDA 2009 1,320 € Oţďany Banskobystrický
Jún - Október 

2009 

Zelený mlyn Oţďany sa stal miestom pre stretávanie ľudí, ktorým je blízka 

príroda, kultúra a umenie. Organizujú sa na ňom víkendové akcie zamerané 

na ekológiu a tradičné remeslá. Realizátori projektu sa snaţia toto miesto 

naďalej zlepšovať a zdokonaľovať. A to je cieľom tohto projektu; priblíţiť 

Zelený mlyn širšej komunite, zlepšiť podmienky na mlyne dobrovoľníckou 

prácou návštevníkov, ktorí počas víkendových akcií pomôţu zrekonštruovať 

ďalšie priestory pre aktívne vyuţívanie a zlepšiť uţ fungujúce priestory. 

Rovnako si účastníci rekonštrukčných prác ale aj návštevníci mlynu môţu 

vyskúšať tradičné remeslá, typické pre tento región - hrnčiarstvo, keramika, 

tradície.
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11.

Občianske 

zdruţenie 

OXYMORON

GAB Club-klub 

rimavskosobotskej 

mládeţe

2,000 € Rimavská Sobota Banskobystrický
Jún - Október 

2009 

GAB Club-klub rimavskosobotskej mládeţe je názov projektu, ktorý je 

zameraný na vytvorenie mládeţníckeho klubu, ktorý bude výlučne slúţiť na 

stretávanie sa mladých ľudí z Rimavskej Soboty bez akéhokoľvek 

obmedzenia a  bude mladými ľuďmi prevádzkovaný. Poţiadavka vytvorenia 

takéhoto klubu vyplynula z prieskumu, z ktorého vyplynulo, ţe aţ 75% 

mladým ľuďom chýba miesto, kde by si mohli posedieť, stretávať sa, 

uskutočňovať spoločné aktivity, mať voľný prístup k informáciám, mať miesto 

pre koncerty, rôzne prezentácie, výstavy a besedy. Dlhodobým cieľom 

projektu je teda podporovať aktivitu mladých ľudí a ich snahu svojpomocne 

vytvoriť si priestor, ktorý zlepší ich vzájomnú komunikáciu, podporí a aktívne 

ich zapojí do komunitného ţivota.

12. Ján Šulej
Sprístupnenie Vodopádu 

pod Orlovou
720 € Pohorelá Banskobystrický

Jún - September 

2009

Na juţnej strane pohoria Nízke Tatry je známych a značených turistickým 

chodníkom sprístupnených len veľmi málo vodopádov. Vodopád pod 

Orlovou leţí v katastri obce Pohorelá, ktorou prechádza mnoho turistov 

vystupujúcich na hrebeň Nízkych Tatier k útulni Andrejcová, či zostupujúcich 

z neho. Väčšina z nich o vodopáde ani netuší. Vplyv na to má aj skutočnosť, 

ţe v súčasnosti nie je k vodopádu vyznačený turistický chodník a v obci nie 

sú umiestnené ţiadne informačné prvky, ktoré by na existenciu vodopádu 

upozorňovali. Zámerom projektu je teda vyznačkovať chodník  k tomuto 

vodopádu po jeho vyčistení a úprave ako aj samotného okolia. Turistické 

smerovníky a tabule by mali upozorniť návštevníkov obce a turistov na 

existenciu tohto zaujímavého prírodného výtvoru.

13.
Občianske 

zdruţenie Permon

Oprava Malého 

banského náučného 

chodníka v Španej Doline

2,200 € Špania Dolina Banskobystrický
Máj - Október 

2009

Malý banský náučný chodník sprístupňuje kultúrno-historické pamiatky obce 

Špania Dolina. Na jeho trase je umiestnených 10 ručne maľovaných 

informačných, ktoré v slovenčine a angličtine popisujú technické zariadenia 

zo 16.-18.storočia spojené s baníckou históriou obce. V rámci projektu sa 

vyčistí chodník a pripraví sa na letnú sezónu, opravia sa a zhotovia sa nové 

informačné tabule a natočí sa film o náučnom chodníku. Opravou a 

rozšírením Malého banského náučného chodníka sa významne prispeje k 

rozvoju cestovného ruchu regiónu mesta Banská Bystrica a jeho propagácii.

14. Kalvársky fond Dobrovoľníci pre kalváriu 2,170 € Banská Štiavnica Banskobystrický
Jún - September 

2009

Projekt Dobrovoľníci pre kalváriu aktivizuje verejnosť a dobrovoľníkov z 

neziskových organizácií k záujmu o Banskoštiavnickú kalváriu, vzácnu 

kultúrnu a historickú pamiatku. Dlhé roky bol kopec bez systematickej údrţby 

a zo slávneho a krajinársky mimoriadne zaujímavého miesta vznikol kopec, 

zarastený húštím. Uţ v minulých rokoch sa realizovalo mnoho 

dobrovoľníckych prác v akciách Kalvária-skúsme to spolu!, Kalvária - krok za 

krokom a Firemní dobrovoľníci. Aj vďaka nim sa veci na kalvárii postupne 

menia k lepšiemu. Projekt na uvedené aktivity nadväzuje a vytvára 

podmienky pre zapojenie sa ochotných dobrovoľníkov do záchranných a 

rekultivačných prác a podporuje interpretačné sluţby na kalvárii.
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15. Obec Motyčky

Informačné tabule, 

oddychová zóna v obci 

Motyčky

2,600 € Obec Motyčky Banskobystrický Júl - Október 2009

Obec Motyčky, situovaná v turisticky atraktívnej oblasti okolia Donovál, chce 

v rámci projektu nainštalovať nenáročné informačné tabule vyrobené z 

drevených samorastov, ktoré budú plniť nielen informačnú, ale aj estetickú 

funkciu. Svojim citlivým osadením zapadnú do celkového koloritu tejto 

horskej obce. Na dosiaľ zanedbanej a krovím zarastenej cestičke lemujúcej 

miestny potok, aktivisti a nadšenci z obce vytvoria osadením lavičiek 

oddychovú zónu, ktorá poskytne miesto pre stretávanie sa miestnej 

komunity.

16. Cykloklub Poľana Cyklomobilita 2,420 € Detva Banskobystrický
Jún - Október 

2009 

Poslaním Cykloklubu Poľana je prispievať k rozvoju cykloturistiky v rámci 

celého Banskobystrického kraja. Predkladaný projekt Cyklomobilita dopĺňa 

tento celkový zámer konkrétnou činnosťou zameranou na mesto Detva. 

Zapojením mladých ľudí si dáva za cieľ zvýšiť záujem miestnej samosprávy 

o riešenie problémov cyklodopravy v meste, zvýšiť angaţovanosť občanov v 

meste a tieţ zvýšiť úroveň vnímania cyklodopravy ako alternatívnej dopravy 

citlivej k ţivotnému prostrediu. Na realizácii projektu sa budú intenzívne 

podieľať študenti Spojenej školy v Detve, ktorí tak zvýšia svoje zručnosti v 

oblasti presadzovania občianskych záujmov ako aj prácu s verejnosťou.

17.

Centrum mladých 

ochrancov prírody - 

SZOPK

Verejná bylinková 

záhrada v Kremnici
1,970 € Kremnica Banskobystrický

Jún - Október 

2009 

Vybudovanie verejnej bylinkovej záhrady v Zechcenterovej záhrade v 

Kremnici je verejnoprospešným projektom, uţitočným pre obyvateľov mesta, 

deti, ţiakov, ale aj návštevníkov mesta. Do procesu plánovania a prípravy 

chcú realizátori projektu vtiahnuť obyvateľov mesta formou dvoch 

facilitovaných verejných plánovacích komunitných stretnutí, dvoch 

vzdelávacích seminárov Permakultúra a Bylinkárstvo. Verejná bylinková 

záhrada bude slúţiť na úţitok, oddych, poučenie pre občanov, školy, aj 

návštevníkov mesta, čím sa mesto zatraktívni v rámci cestovného ruchu.

18.

ALMA - centrum 

obnovy a ochrany 

ľudovej architektúry 

a tradícií

Most medzi generáciami 

za zachovanie identity 

vidieka

2,750 €
Jablonov nad 

Turňou
Košický 20.6. - 20.10.2009

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie interaktívneho priestoru v areáli 

Granária, národnej kultúrnej pamiatky v Jablonove nad Turňou, v ktorom sa 

nachádza menšia, v súčasnosti nikým nevyuţívaná záhrada. Vytvorený 

priestor bude slúţiť na prezentáciu a osvojenie si tradičných postupov 

pestovania a spracovania ovocia a byliniek a zároveň bude ukáţkou tradícií 

pre všetkých návštevníkov regiónu. Problém, ktorý chcú realizátori projektom 

vyriešiť je klesajúci záujem o tradičné hodnoty vidieka, čoho príčinu vidia v 

nedostatku príleţitostí na prenos tradícií z generácie na generáciu. 

Prostredníctvom projektu získa mládeţ a mladí ľudia nielen informácie ale aj 

praktické záţitky z tradičného pestovania, čo prispeje k obnove pozitívneho 

záujmu a vzťahu mladej generácie k tradíciám vidieka.
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19.
Mgr. Ľubica 

Čornejová
Radosť detským očiam 1,270 € Jovsa Košický

Jún - Október 

2009 

Neformálna skupina mladých ľudí z obce Jovsa sa rozhodla skončiť s 

nečinnosťou a tráviť svoj čas zmysluplne. Túţia meniť veci okolo seba a ako 

prvý krok sa rozhodli urobiť radosť miestnym deťom predškolského a 

školského veku a tým zredukovať čas, ktorý strávia pred televízorom či 

počítačom. V rámci realizácie projektu premenia nevyuţívanú časť 

verejného priestranstva vo frekventovanej časti obce na detské ihrisko a 

umoţnia tým deťom tráviť viac času medzi rovesníkmi v estetický 

upravenom prostredí. Do aktivít a výstavby ihriska zaangaţujú čo najviac 

miestnych dobrovoľníkov a zorganizovaním dobrovoľníckych brigád prispejú 

k rozvíjaniu komunitných vzťahov. Projekt takisto počíta s participáciou a 

zapojením rómskych občanov, čím má snahu podporiť odbúravanie 

predsudkov a prekonávanie bariér medzi obyvateľmi obce. Projekt súčasne 

prispeje k skrášleniu celkového vzhľadu obce. 

20.
Priatelia trstenskej 

prírody

Zachráňme Starý Hornád-

revitalizácia
2,980 €

Trstené pri 

Hornáde
Košický

Jún - Október 

2009 

Okolie Starého Hornádu, mŕtveho ramena Hornádu, bolo dlhé roky 

vyhľadávaným miestom na prechádzku, rybačku a odpočinok. Rovnako ako 

mnohé podobné lokality sa aj toto územie stalo postupne smetiskom a na 

brehoch aj dne mŕtveho ramena sa v súčasnosti nachádza veľa usadeného 

komunálneho odpadu a sedimentov. Hlavným zámerom projektu je územie 

vyčistiť a vrátiť mu jeho pôvodnú krásu a vitalitu. Na západnom brehu 

ramena budú v rámci projektu osadené lavičky a prístrešok, rovnako budú 

nainštalované informačné panely a náučné tabule. V spolupráci s miestnou 

základnou školou vzniknú informačné letáky, ktorých cieľom bude zvýšiť 

informovanosť obyvateľov o potrebe starostlivosti a ochrane prírody a ktoré 

budú distribuované do kaţdej domácnosti v obci. 

21.
Materské centrum 

Stonoţka

Prvá pomoc s rozvahou a 

úsmevom
2,200 € Košice Košický

Jún - Október 

2009 

Koordinátorky Materského centra Stonoţka sa počas svojej dobrovoľníckej 

práce často stretávajú s rodičmi, ktorých trápi častá úrazovosť ich detí a 

rovnako strach, či dokáţu v prípade zranenia svojmu dieťaťu správne 

pomôcť. Cieľom projektu je zorganizovať spoločne stretnutia komunity 

rodičov a starých rodičov, ktorých obsahom budú témy ako predchádzanie 

rizikám, riešenie krízových situácií a zvládnutie praktických techník 

podávania prvej pomoci. Dôleţitým momentom stretnutí bude moţnosť 

vzájomne si odovzdať uţ zaţité a zvládnuté skúsenosti a informácie medzi 

členmi komunity. Aktivity realizované v rámci projektu sa po jeho ukončení 

stanú súčasťou beţného programu materského centra.

22. OZ Prameň
Detský Monmartre 

Michalovce
2,650 € Michalovce Košický 14. - 16.8.2009

Projekt Detský Monmartre Michalovce  je inšpirovaný známou paríţskou 

uličkou, na ktorej uţ desiatky rokov tvoria amatéri aj profesionálni umelci. 

Cieľom projektu je zaloţiť tradíciu Monmartru aj v Michalovciach a tým 

spestriť voľnočasové aktivity mladých ľudí počas prázdnin formou 

netradičného vzdelávania a prezentovania vlastnej umeleckej tvorby v 

atmosfére letného Zemplínskeho jarmoku. Mladí výtvarníci budú mať vtedy 

moţnosť zobraziť ľudových umelcov pri práci a zachytiť autentickú atmosféru 

kultúrneho dedičstva tradičných remesiel v zemplínskom regióne. 

Výsledkom projektu bude priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti a 

vytvorenie detských hodnotných výtvarných diel pod dohľadom výtvarníkov s 

dlhoročnou praxou. Vyvrcholením podujatia bude prezentácia vytvorených 

diel na výstave usporiadanej vo výstavných priestoroch galérie 

Zemplínskeho múzea.
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23. OZ Alter Nativa
Dva diely spoločného 

diela
2,150 € Brdárka Košický

Jún - Október 

2009 

V priebehu letných mesiacov sa v rámci projektu zrealizujú dve dlhodobo 

plánované a pre miestnu komunitu významné akcie. Prvým cieľom projektu 

je vybudovať v obci Brdárka počas niekoľkých víkendových brigád obecnú 

murovanú piecku na pečenie chleba a pečiva, ktorá bude slúţiť nielen na 

prezentáciu tradície pečenia chleba a koláčov, ale rovnako bude vyuţívaná 

na pečenie rôznych dobrôt počas kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré 

sa v priebehu roka v obci organizujú. Súčasne s realizáciou tejto časti 

projektu budú neďaleko piecky takisto osadené drevené lavičky a stôl, ktoré 

z tohto miesta vytvoria príjemný priestor na posedenie a oddych. Druhým 

zámerom projektu je prispieť k rekonštrukcii a zveľadeniu miestneho 

prírodného amfiteátra, ktorý z bezpečnostného hľadiska v súčasnosti uţ 

neslúţi svojmu pôvodnému účelu. Po ukončení rekonštrukcie bude 

obnovená tradícia slávností gemerskej kultúry a takisto bude amfiteáter 

moţno vyuţívať na ďalšie kultúrne a spoločenské akcie.

24.

Divadelná 

spoločnosť Meteorit 

Rumanová

Historický park v 

Rumanovej
2,500 € Rumanová Nitriansky

Máj - Október 

2009

Zámerom projektu Historický park v Rumanovej  je pokračovať v začatej 

práci, ktorá sa venuje revitalizácii vzácneho historického parku 

nachádzajúceho sa v strede obce a je miestom stretávania takmer všetkých 

obyvateľov obce. Veľký záujem občanov o skrášlenie a sfunkčnenie parku je 

pre realizátorov projektov hlavným zdrojom inšpirácie a snahy vytvoriť v 

Rumanovej príjemné a vyhľadávané spoločenské prostredie v prírodných 

podmienkach. Hlavnými aktivitami projektu bude spevnenie chodníkov, 

osadenie lavičiek a vytvorenie oddychových miest, vytvorenie náučno-

informačných tabúľ, výsadba zelene a doplnenie hracích prvkov pre deti a 

umeleckých diel. Na realizácii projektu sa bude spolupodieľať takmer 100 

doteraz zaregistrovaných dobrovoľníkov - občanov obce. 

25.

Zdruţenie na 

záchranu 

stredovekého 

architektonického 

dedičstva 

nitrianskeho kraja - 

LEUSTACH

Vráťme ţivot Ţivánskej 

veţi
2,500 € Ţivánska veţa Nitriansky

Jún - Október 

2009 

Projekt Vráťme život Živánskej veži  si kladie za cieľ opätovne dostať do 

povedomia verejnosti nezadrţateľne sa rozpadávajúcu, kedysi hrdo stojacu 

stráţnu a mýtnu Ţivánsku veţu. V rámci projektu je cieľom realizátorov 

podporiť záujem verejnosti o záchranu pamiatok, vytvoriť a označiť nový 

prístupový chodník, zvýšiť informovanosť o histórii danej lokality a blízkeho 

okolia osadením informačnej tabule. Umiestnením drevených lavičiek a 

odpočívadla majú realizátori v úmysle spríjemniť pobyt návštevníkov a 

osadením drevených odpadových košov zabrániť znečisťovaniu prírody. 

Realizácia projektu prispeje k zviditeľneniu zaujímavých lokalít, bohatých na 

kultúrne a prírodné dedičstvo, ktoré môţe široká verejnosť vyuţiť na 

zaujímavé a poučné trávenie voľného času. 

26. OZ Anténa City Art Fest 2,260 € Nitra Nitriansky 2.-3.10.2009

V súčasnosti na Slovensku neexistuje podujatie, ktoré by sa cieľavedome a 

vo väčšom meradle venovalo rôznym prejavom súčasného umenia vo 

verejnom priestore. Projekt City Art Fest  pritom vychádza z presvedčenia, ţe 

umenie vo verejnom priestore pôsobí na ľudí otvorenejšie a priamejšie ako v 

uzavretých priestoroch galérií, čím môţe ľudí viac osloviť a zasiahnuť. Nultý 

ročník festivalu umenia City Art Fest, ktorý sa uskutoční v dňoch od 02. - 

03.10.2009, preto prináša rôzne prejavy súčasného vizuálneho umenia čo 

najbliţšie k ľuďom, do ich kaţdodenného prostredia, v ktorom sa pohybujú a 

ţijú. Festival svoje zámery predstaví rôznymi akciami, dielami a 

sprievodnými podujatiami rôznych umelcov v uliciach, na námestiach a iných 

verejných priestranstvách Nitry.
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27.
Ing. Martin Gálik, 

PhD.
Prírodné múzeum dediny 2,000 €

Veľké Ripňany - 

časť Bahynce a 

Radošina

Nitriansky
Jún - Október 

2009 

Projekt Prírodné múzeum dediny je pokračovaním úspešne zrealizovaného 

minuloročného projektu, v rámci ktorého sa podarili na hranici dvoch obcí, 

Veľké Ripňany časť Behynce a Radošina, odstrániť nelegálnu skládku 

odpadu, vytvoriť miesto pre oddych a športové vyţitie a takisto osadiť 

náučno-informačnú tabuľu, ktorá návštevníkov informuje o histórii obce, 

tradičnom poľnohospodárstve ako aj o okolitej faune a flóre. Ďalšími krokmi 

v realizácii projektu a v budovaní prírodného múzea dediny bude 

pokračovanie v revitalizácii na mieste odstránenej skládky, výsadba 

listnatých a ihličnatých drevín, rozšírenie expozície starých 

poľnohospodárskych strojov, zastrešenie priestranstva expozície a 

dobudovanie a osadenie ďalších prvkov detského ihriska. Dobrovoľnícky 

rozmer projektu rovnako k prispeje k upevneniu medziľudských vzťahov 

medzi obyvateľmi oboch obcí ako aj k posilneniu pozitívneho postoja k 

ochrane ţivotného prostredia.

28.
OZ Patrimonium 

servandi

Zelená učebňa pre 

všetkých
1,740 € Levice Nitriansky

02.07 - 30.09. 

2009

V historickom centre okresného mesta Levice sa nachádza lokalita - vŕšok 

Kalvária, ktorá svojou polohou a tvarom tvorí prírodnú dominantu nad 

hlavným námestím. V územnom pláne je táto lokalita definovaná ako pešia 

rekreačná zóna, no v súčasnosti sa tu nachádza len zanedbaný asi 50-ročný 

lesík, ktorý slúţil skôr ako smetisko. Panoramatický výhľad na historické 

dominanty mesta a jeho široké okolie umoţní po revitalizácii a úprave 

vytvoriť z tejto lokality ideálne miesto symbiózy človeka s prírodou, miesto 

pre záţitkové poznávanie, učenie a relax. Úprava rekreačnej zóny a 

osadenie informačných tabúľ zároveň prispeje k znovuobjaveniu prírodných 

a estetických hodnôt lokality.

29.

Zdruţenie na 

záchranu 

Brekovského hradu

Hrad Brekov 2009 - 

začiatok obnovy
2,300 € Brekov Prešovský Jún - August 2009 

Hrad Brekov bol vybudovaný na obchodnej ceste spájajúcej Poľsko s 

Uhorskom. Od roku 1684, kedy bol hrad zbúraný, neprebehla na hrade 

ţiadna aktivita smerujúca k jeho obnove a v súčasnosti sa viaceré hradné 

múry nachádzajú v štádiu tesne pred rozpadom. Za posledných 20 rokov 

odpadli zo stien hradu viaceré časti, ktoré sú uţ nenávratne zničené, keďţe 

neexistuje ani ţiadna dokumentácia historického stavu. Zachrániť existujúce 

aj keď poškodené torzá hradu má za cieľ skupina dobrovoľníkov v spolupráci 

so Zdruţením na záchranu Brekovského hradu. Primárnym cieľom projektu 

je zachrániť najviac poškodené murivo, ktoré má tendenciu vo veľmi krátkom 

čase zničiť statiku celých hradných múrov. Pod dohľadom odborníkov na 

hradnú architektúru zrealizujú v rámci víkendových stretnutí drobné 

stavebné úpravy, pri ktorých budú čo najviac pouţívať stredoveké pracovné 

postupy.  
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30.
Mesto Spišská 

Stará Ves
Eko Park Rybník 2,000 €

Spišská Stará 

Ves
Prešovský Júl 2009

Rybník Nokle nachádzajúci sa na okraji mesta Spišská Stará Ves v 

súčasnosti slúţi prevaţne rybárom na odchov a výlov kaprov. Vzhľadom na 

to, ţe ide o prírodnú lokalitu, v rámci ktorej je v budúcnosti plánovaná takisto 

výstavba chodníka pre peších aj cyklistov, predstavuje ideálne miesto na 

rekreáciu a oddych pre všetkých obyvateľov Spišskej Starej Vsi. Keďţe v 

súčasnosti tu nie sú vytvorené podmienky, ktoré by sem ľudí pritiahli, 

rozhodlo sa mesto vybudovať oddychovú zónu, ktorá by primäla obyvateľov 

k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode. V rámci realizácie projektu 

budú pri rybníku osadené lavičky, drevené stoly, ohnisko a takisto 

informačné tabule poskytujúce návštevníkom informácie o ich regióne, jeho 

histórii, prírodných podmienkach a samozrejme o rybách ţijúcich v rybníku. 

Pri príleţitosti vybudovania ekoparku pri rybníku majú realizátori projektu 

takisto v úmysle naštartovať tradíciu pravidelných rybárskych pretekov a 

ďalších komunitných aktivít.

31. Anna Angelovičová

Zlepšenie podmienok pre 

kvalitnejší ţivot v našej 

obci

720 € Torysa Prešovský
Jún - Október 

2009

V obci Torysa sa nachádza športové a detské ihrisko, ktorého zariadenie je 

vďaka iniciatíve miestnych rodičov kaţdoročne obohatené či uţ o 

svojpomocne vyrobenú hojdačku, futbalové či hokejové bránky, stĺpy na 

volejbalovú sieť alebo drevený terč na streľbu. Voda z blízkeho toku rieky 

Torysa dopravená čerpadlom umoţní, ţe ihrisko sa kaţdý rok v zime zmení 

na klzisko a tým sa zabezpečí jeho celoročnú prevádzku a vyuţitie. Cieľom 

realizácie podporeného projektu je najmä úprava terénu ihriska, jeho 

vyčistenie a následné zatrávnenie, osadenie detských preliezok, lavičiek a 

dreveného prístrešku na ochranu pred nečakaným daţďom. Z finančných 

prostriedkov budú rovnako zakúpené aj lopty, volejbalová sieť a nové 

čerpadlo, ktoré rovnako prispejú k skvalitneniu športového ţivota a 

aktívneho trávenia voľného času detí a obyvateľov obce Torysa.

32.

Občianske 

zdruţenie Kamenná 

veţa

Vybudovanie náučného 

chodníka na hrad 

Kamenica

2,480 € Kamenica Prešovský
Jún - Október 

2009 

Na hrad Kamenica v súčasnosti nevedie ţiadna vyznačená prístupová trasa 

a pri neusmernenom pohybe návštevníkov dochádza k poškodzovaniu a 

znečisťovaniu prírody a k celkovému zhoršovaniu kvality ţivotného 

prostredia. Zámerom realizovaného projektu je vybudovanie náučného 

chodníka začínajúceho pri obecnom úrade v obci Kamenica a končiacom v 

areáli hradu Kamenica a takisto zvýšenie kvality ţivota občanov v regióne 

Horného Šariša. Súčasťou vybudovania náučného chodníka bude takisto 

osadenie 10 informačných tabúľ, ktoré návštevníkom poskytnú informácie o 

obci Kamenica, bradlovom pásme, rastlinstve, ţivočíšstve a samotnom 

hrade. Realizácia projektu tak vyplní doteraz prázdne miesto v 

informovanosti o národnej kultúrnej pamiatke a zároveň bude nástrojom k 

zvyšovaniu občianskej angaţovanosti a aktivizácii miestnej komunity 

prostredníctvom jej priameho zapojenia do realizácie projektu formou 

dobrovoľníckej práce. 

33. Obec Kvakovce
Hrajme sa pri práci, 

pracujme pri hre
2,400 € Kvakovce Prešovský

Jún - Október 

2009 

V súčasnosti sa v obci Kvakovce nenachádza ţiadne zariadenie, ktoré by 

mohlo slúţiť všetkým občanom. Prostredníctvom projektu chce zdruţenie 

pre zdravší ţivot FIT vybudovať detské ihrisko podporujúce rozvoj kreativity 

a fantázie detí pri hre. Zabezpečí sa tým priestor na stretávanie sa všetkých 

vekových kategórií obyvateľov obce. Pomocou výstavby a údrţby ihriska sa 

umoţní účelovejšie a optimálnejšie vyuţitie voľného času mládeţe a 

dôchodcov.
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34.
ADELI, občianske 

zdruţenie

Umením proti nude - 

čajovňa Pavučina
2,676 € Lipany Prešovský

Jún - Október 

2009 

Realizácia projektu občianskeho zdruţenia ADELI umoţní mladým ľuďom z 

mesta Lipany a priľahlého regiónu zmysluplným a aktívnym spôsobom tráviť 

svoj voľný čas prostredníctvom pravidelných "hudobných sobôt" v čajovni 

Pavučina, ktorú zdruţenie prevádzkuje. Ich súčasťou budú minikurzy hry na 

afro-kubánske nástroje, bicie etno nástroje a perkusie ako aj koncerty 

začínajúcich mládeţníckych kapiel. V čajovni budú takisto pod vedením 

literárne aktívnych mladých ľudí prebiehať Literárne večery, ktoré ponúknu 

prezentáciu vlastnej tvorby a besedy o literatúre. V spolupráci s OZ Drumbľa 

Zvolen sa uskutoční aj jednodňový etnoworkshop s ukáţkami tradičných 

afrických rytmov a tancov, prednáškou o kultúre a zvykoch a spoločným 

hraním na jednoduché nástroje. Realizáciou projektu sa vytvoria 

predpoklady na organizáciu mládeţníckych aktivít v meste a priestor na 

sebarealizáciu mladých ľudí. 

35.

Rider4riders, 

Občianske 

zdruţenie

Miniramp session 09 2,200 € Prešov Prešovský
September 2008 - 

Júl 2009

Predkladatelia projektu sa uţ niekoľko rokov snaţia o vybudovanie 

skateparku v Prešove. V minulom roku sa im svojpomocne podarilo v 

blízkosti lezeckej steny na letnom kúpalisko postaviť minirampu, ktorá je 

doteraz jedinou v celom meste. Pre veľký záujem je však rampa 

nepostačujúca a preto je zámerom projektu minirampu zväčšiť a vytvoriť tak 

lepšie podmienky pre všetkých, ktorí si chcú zajazdiť na skateboarde alebo 

inline korčuliach. Oficiálne spustenie mini U-rampy bude spojené s 

otváracou akciou Miniramp session 09, kde sa predstavia najlepší 

skateboardisti zo Slovenska. Realizátori projektu veria, ţe ich projektu 

poslúţi ako motivácia aj pre iných, aby zmenili svoje podmienky na 

sebarealizáciu k lepšiemu.  

36. Obec Čabiny

Zveľaďovanie 

oddychového areálu v 

katastri obce Čabiny

2,624 € Čabiny Prešovský
Jún - September 

2009

Obec Čabiny je malá obec leţiaca na východe Slovenska. Na okraji obce, 

priamo pri cyklotrase spájajúcej okresy Medzilaborce a Snina, sa nachádza 

oddychový areál, ktorý je k dispozícii cykloturistom a ktorý vyuţívajú rovnako 

obyvatelia okolitých obcí na organizáciu rôznych slávnostných podujatí. V 

tomto roku oslovila miestna mládeţ starostu obce s nápadom zveľadiť areál 

a zlepšiť tak podmienky pre organizovanie spoločných stretnutí a obecných 

podujatí. Súčasťou realizácie podporeného projektu bude osadenie 

dreveného altánku a lavičiek, úprava ohniska a terénu, výsadba ţivého plota 

a okrasných drevín a umiestnenie drevených preliezok a povrazovej siete 

pre deti. Na realizácii projektu budú participovať predovšetkým miestni mladí 

ľudia, ktorí ako autori prvotnej myšlienky projektu budú motivovaní k ďalším 

aktivitám a nápadom na zveľadenie miesta, kde ţijú. 

37.
Mesto Nová 

Dubnica

Sprístupnenie mestského 

arboréta verejnosti - 

náučný chodník

2,000 € Nová Dubnica Trenčiansky
Jún - Október 

2009 

Mestské arborétum v Novej Dubnici je v súčasnosti neprístupné, navštevujú 

ho len ţiaci miestnych škôl počas vyučovania. Mesto v budúcnosti pripravuje 

rekonštrukciu jazierka nachádzajúcom sa v arboréte a likvidácia starého 

skleníka. Cieľom podporeného projektu je v spolupráci s environmentálnymi 

a biologickými krúţkami fungujúcimi na školách vybudovať jednoduchý, 

štrkom vysypaný chodník po celom priestranstve arboréta, osadiť 

informačné tabule k jednotlivým drevinám a vysadiť niekoľko pôvodných 

vzácnych druhov drevín, ktoré by boli vyuţiteľné v rámci výučby prírodopisu 

a biológie. Zámerom projektu je po úprave sprístupniť mestské arborétum 

všetkým obyvateľom a vytvorením informačného letáku rozšíriť 

informovanosť o tomto vzácnom priestranstve v Novej Dubnici.
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38. Ing. Lívia Filcová

Priloţ Kameň k dielu, 

multifunkčné detské 

ihrisko Kameničky

2,500 € Kameničany Trenčiansky
Jún - September 

2009

V malej obci Kameničany neexistuje škola, škôlka ani ţiaden priestor určený 

na hru detí a aktívne trávenie voľného času. Na základe iniciatívy 

neformálneho zdruţenia prebehla medzi obyvateľmi obce anketa, ktorej 

výsledkom bol veľký záujem o vybudovanie atraktívneho priestoru pre deti a 

oddychovej zóny pre všetkých občanov. Starosta obce pre účely realizácie 

projektu vyčlenil dlhodobo nevyuţívanú priestrannú, zatrávnenú plochu 

nachádzajúcu sa v blízkosti futbalového ihriska mimo frekventovaného 

územia obce. Dobrovoľníckou prácou všetkých obyvateľov na tomto 

priestranstve vznikne ihrisko pozostávajúce z 2 častí - multifunkčná hracia 

plocha určená na loptové športy pre staršie deti a ihrisko s drevenými 

preliezačkami. Zahájenie realizácie projektu je symbolicky naplánované na 

1.júna a súčasťou prvej dobrovoľníckej brigády bude takisto spoločné 

maľovanie kameňov, ktoré budú neskôr osadené a stanú sa súčasťou 

ihriska.

39.

Historicko-

Astronomická 

Spoločnosť

Tajomná hradná pivnica 2,000 € Lednica trenčiansky
Jún - Október 

2009 

Poslaním Historicko-Astronomickej Spoločnosti je záchrana hradu Lednica 

nachádzajúceho sa na chránenom území Bielych Karpát, jeho propagácia a 

realizovanie astronomických pozorovaní. Záchranným prácam na hrade sa 

členovia spoločnosti venujú uţ šiesty rok. V rámci svojich aktivít postupne 

čistia hradnú zrúcaninu a vykonávajú prípravné práce na budúcu 

konzerváciu a čiastočnú renováciu hradu. Cieľom podporeného projektu je 

oţiviť záujem miestnych mladých ľudí o hrad Lednica a s ich pomocou 

zrekonštruovať na hrade časť pivnice, ktorá bude slúţiť nielen ako zázemie 

pre dobrovoľníkov ale aj ako informačné centrum pre všetkých návštevníkov. 

V upravenom priestore budú na stenách rovnako umiestnené informačné 

panely o histórii hradu a prebiehajúcich prácach, ktoré dobrovoľníci na hrade 

vykonávajú. Vzhľadom na to, ţe obec Lednica je koncovou obcou a mladí 

ľudia tu nemajú toľko moţností na trávenie voľného času, projekt im 

poskytne moţnosť na zmysluplné a plnohodnotné vyuţitie letných dní 

spoločnou aktivitou.

40.
Materské centrum 

Drobčekovo

Poďte sa hrať s nami 

mama, tata, staré mamy
2,500 € Dolné Vestenice trenčiansky Jún - August 2009 

Materské centrum Drobčekovo v Dolných Vesteniciach funguje v priestoroch 

Materskej škôlky, ktorej okolie je síce veľmi priestranné, no napriek tomu 

neupravené. Areál škôlky nachádzajúci sa v centre sídliska s najväčšou 

koncentráciou mladých rodín s deťmi tak predstavuje ideálnu moţnosť na 

vytvorenie príjemnej oddychovej zóny a detského ihriska, ktoré v tejto 

lokalite značne chýbajú. Cieľom realizácie projektu je upraviť zanedbané 

priestory vonkajšieho areálu škôlky, zakúpiť ihriskovú zostavu, vytvoriť nové 

pieskovisko, osadiť odpadkové nádoby a vysadiť kvetinové a bylinkové 

záhony s rastlinami typickými pre miestny región. Sprístupnením ihriska pre 

širokú verejnosť sa vytvorí miesto na spoločné stretávanie mladých ľudí, 

rodín, priateľov, čím projekt významne prispeje k budovaniu komunitných 

vzťahov a podnieti záujem obyvateľov o prostredie, ktoré ich obklopuje. 
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41. Daniel Stranovský
J.I. Bajza - šanca pre 

budúcnosť
2,400 € Dolné Dubové Trnavský September 2009

Vybudovanie historicko-náučného chodníka a rozšírenie expozície 

pôvodného domu, kde pôsobil a ţil J.I.Bajza, sú hlavné ciele obce Dolné 

Dubové ako spropagovať svoju obec širšiemu okoliu a návštevníkom. 

Vytvorením bannerov a vydaním broţúrok s tematikou histórie obce a o 

ţivote významného slovenského spisovateľa sa dostane obec do povedomia 

turistom, ktorí prechádzajú cez dedinku. Náučno-turistický chodník vytvorí 

základ agroturistiky a bude pôsobiť synergicky pre obec.  V okolí sa 

nachádza aj vodná nádrţ Dolné Dubové, ktorá dotvára ideálne podmienky 

na návštevu nie len chodníka ale aj celej obce. 

42.

Neformálna skupina 

občanov, Mgr. 

Martin Halaksa

Na vŕšku 2,600 € Košolná Trnavský
Jún - Október 

2009 

V priebehu troch rokov boli v obci Košolná, nachádzajúcej sa v Trnavskom 

okrese, vybudované v blízkosti starších bytoviek 3 nové, čo predstavuje 

spolu 28 nových bytov. Na neveľkom území tak vzniklo na konci dediny malé 

sídlisko, ktorému však chýba detské ihrisko, miesto na posedenie či 

akákoľvek zeleň. Obyvatelia sídliska sa preto rozhodli skrášliť si svoje 

prostredie vlastnými silami a vytvoriť tak príjemné prostredie určené nielen 

na hru detí ale aj na oddych dospelých. Autorkou myšlienky projektu bola 

pôvodne jedna z obyvateliek sídliska, ktorej sa podarilo pre svoj nápad 

nadchnúť veľkú väčšinu cieľovej skupiny a uţ na prvom neformálnom 

stretnutí  sa vytvorila pozitívna podpora pre napísanie projektu. Do realizácie 

projektu sa rozhodli zapojiť takmer všetci obyvatelia bytoviek, nielen rodičia 

detí ale všetci miestni, ktorí si budú môcť v novovybudovanej relaxačnej 

zóne príjemne oddýchnuť. 

43. Renova
Záchrana hradu Dobrá 

Voda
3,000 € Dobrá Voda Trnavský Júl - August 2009

Na projekte záchrany hradu Dobrá Voda sa občianske zdruţenie Renova 

podieľa od roku 2007. V tomto roku sa realizátori projektu rozhodli počas 

leta pritiahnuť na hrad podstatne viac dobrovoľníkov z radov miestnej 

mládeţe a tým podnietiť budovanie ich vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a k 

budovaniu miestnej komunity. Štyroch 10-14 dňových turnusov eko-

workshopových kempov sa zúčastní vyše 100 dobrovoľníkov, ktorí spoločne 

odpracujú vyše 3 000 hodín dobrovoľníckej práce. V rámci realizácie 

projektu osadia informačný systém na hrade, vyčistia areál, zrealizujú 

archeologický výskum, rovnako sa budú starať o ovečky a kozy, sprevádzať 

turistov a to všetko v atmosfére stredovekého dobrodruţstva.

44.

Združenie na 

záchranu 

Lietavského hradu

Zrúcanina hradu miesto 

poznania, romantiky a 

odpočinku

2,000 € Hrad Lietava Žilinský Júl - August 2009

Zrúcanina hradu Lietava svojou dramatickou siluetou priťahuje 

návštevníkov, ktorí v nich hľadajú poznanie, romantiku a odpočinok. 

Problém je v tom, že ľudské dielo čo do trvanlivosti a stálosti nemôže súperiť 

s prírodou. Práve na zachovanie tejto vzácnej stavby vzniklo Združenie na 

záchranu Lietavského hradu, ktoré za pomoci dobrovoľníkov, sponzorov a 

grantových organizácii už 10 rokov úspešne pracuje na záchrane, 

konverzácii a obnove národnej kultúrnej pamiatky. V rámci realizácie 

predloženého projektu  sa z dobrovoľníkov na prvom workshope venovanom 

archeológii vytvorí akčný tím, ktorý v spolupráci s Archeologickým ústavom v 

Nitre preskúmajú a zaznamenajú priestor hradu, následne prebehne 

architektonicko-historický výskum a v ďalšej etape začnú prípravy na 

konzervovanie a obnovu interiéru.
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45.
Zväz mladých 

Smrečany

Priestor, kde to v 

Smrečanoch žije
1,500 € Smrečany Žilinský Júl - August 2009

V dedinke Smrečany majú dlhú tradíciu robiť si vedľa kultúrneho domu 

klzisko pre ľadový hokej. Plocha je však dosť neupravená a skalnatá, tak sa 

OZ Zväz mladých ľudí rozhodlo svojpomocne vyrovnať terén a upraviť 

povrch betónom. Hokej je veľmi populárny v obci, okrem mladých hrajú 

hokej aj starší občania i klienti neďalekého Ústavu sociálnych služieb. 

Ľadová plocha slúži v lete ako prírodné ihrisko, ktoré využívajú i deti z 

detských domovov z celého Liptova a deti z náhradných rodín, ktorí tu 

mávajú svoje podujatia organizované OZ Návrat a Asociáciou náhradných 

rodín. Rovnako by v lete spevnená plocha slúžila na usporadúvanie  

kultúrnych a spoločenských podujatí, osláv výročia obce, záhradkárskych a 

hasičských zábav.

46.

K-7 Psovodi - 

záchranári 

Slovenskej 

republiky, 

občianske 

združenie

Za čistejšiu Žilinu - mesto 

bez exkrementov
2,000 € Žilina Žilinský

Jún - September 

2009

K-7 Psovodi - záchranári SR chcú prostredníctvom projektu Za čistejšiu 

Žilinu - mesto bez psích exkrementov vybudovaním špeciálnych košov na 

biologický odpad docieliť zdravšie a čistejšie prostredie na sídlisku Solinky v 

Žiline. Nejde iba o materiálne vybavenie, ale predovšetkým o aktivačnú 

kampaň občanov, majiteľov psov, k tomu, aby si uvedomili svoju 

zodpovednosť voči iným občanom, mestu a životnému prostrediu, a 

zodpovedne používali novo zavedenú službu. Na túto kampaň chce K-7 

predovšetkým použiť svoje "meno" známe v regióne medzi občanmi a chce 

byť lídrom aj v budúcich etapách. Zároveň je partnerom projektu priamo 

mesto Žilina a Mestská polícia, ktorí môžu významnou mierou prispieť k 

tomu, že tento ekologický a verejnoprospešný projekt bude dlhodobo 

udržateľný a významnou mierou prispeje k skrášleniu životného prostredia 

na sídlisku.

47.

Viera Maňková, 

Neformálna skupina 

občanov Kvet 

Podhradia

Kvet Podhradia 1,000 € Podhradie Žilinský 1.6. - 30.9.2009

Kvet Podhradia je podujatie, kde vystavujú kvety drobnopestovatelia z obce 

Podhradie a širokého okolia. Koná sa každoročne v júli v miestnom parku. 

Kvety sú aranžované prevažne v prostredí s témou ľudovej kultúry. 

Súčasťou výstavy sú aj súťaže pre deti, prezentácia tematických vidieckych 

dvorov, výstava výtvarných prác, fotografií, prezentácia rastlín vyskytujúcich 

sa v okolí turčianskeho regiónu a sprievodné kultúrne podujatia. Primárnym 

cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre kreatívne stretnutia ľudí, ktorí 

majú záujem o kvety, o ľudovú kultúru a umenie. Nenápadne a prirodzene 

sa tak oprašujú ľudové predmety, vyťahujú sa recepty na pôvodné jedlá, 

motivujú sa obyvatelia k pestovaniu kvetov a skrášľovaniu exteriéru svojich 

domov, záhrad a priestorov obce.

48.
Dobrovoľný 

hasičský zbor Korňa
Hasiči pre všetkých 1,000 € Korňa Žilinský

Jún - Október 

2009 

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa vytvára podmienky pre prospešné využitie 

voľného času detí, mládeže a dospelých prostredníctvom poriadaní 

hasičských súťaží, tréningov, krúžkov, brigád a výletov. Je pripravený 

pomôcť vo výnimočných situáciách nielen občanom Korne, ale aj ostatným 

okolitým obciam. V rámci projektu chcú hasiči zrealizovať vylepšenie 

hasičského areálu a zúčastniť sa na hasičských súťažiach Severoslovenskej 

hasičskej ligy, zúčastniť sa s chlapčenským a dievčenským kolektívom 

súťaží mladých hasičov a taktiež podporiť vlastnú ligovú súťaž so zapojením 

nielen všetkých členov organizácie, ale aj fanúšikov, priaznivcov, sponzorov 

a občanov pre rozvoj Dobrovoľného hasičského zboru.
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49. Lukáš Pastva

Vytvorenie voľného 

časového športového 

centra Nová Bystrica

2,000 € Nová Bystrica Žilinský Júl - August 2009

Lukáš je veľmi aktívnym mladým mužom, ktorému nie je ľahostajná situácia 

v obci Nová Bystrica, kde žije. Jeho cieľom je vybudovať voľnočasové 

športové centrum, ktoré bude určené mladým ľuďom. Svoje ciele stavia na 

pevných základoch, pretože sa mu v minulom roku aj vďaka podpore Konta 

Orange podarilo vybudovať Skateparkové ihrisko. Toto ihrisko by rád 

obohatil o nové prekážky, o novú dráhu, vybuduje sa nová graffiti stena, 

hlinené skoky pre bicykle. Celý areál sa oplotí a zabezpečia sa sociálne 

zariadenia a koše. Najväčšou časťou projektu bude výstavba Detského 

ihriska plného preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek a lavičiek, kde nájdu 

oddych hlavne rodičia. Cieľom projektu je tak zviditeľniť obec a pomôcť 

mladým ľuďom stráviť príjemne voľný čas.

50. Dubova Colonorum

Dubova Colonorum - 

Informačné turistické 

tabule

2,000 €
Sedliacka 

Dubová
Žilinský

Júl - September 

2009

V rámci projektu "Dubova Colorum - Informačné turistické tabule" doplnia 

realizátori projektu do obce Sedliacka Dubová verejnoprospešný prvok, ktorý 

tu doposiaľ absentoval. Predpokladom je, že prostredníctvom strategického 

umiestnenia informačných tabúľ sa povedomie o obci, ležiacej na významnej 

dopravnej komunikácii, v očiach návštevníkov môže značne zvýšiť. 

Informačné turistické tabule budú slúžiť nielen slovenským ale aj poľským 

turistom a budú sa snažiť priblížiť prírodné, historické a kultúrne dedičstvo 

lokality, históriu zrúcaniny a priebeh konzervačných prác kostolíka sv. 

Kozmu a Damiána, dôležité inštitúcie obce a ich umiestnenie.

51.
Oravská knižnica 

A.Habovštiaka

Fantasy prebúdza našu 

fantáziu
1,000 € Dolný Kubín Žilinský 1.7. - 31.10.2009

Súčasný prirodzený záujem detí a mládeže o fantasy a sci-fi literatúru je 

východiskovým predpokladom pre realizáciu zámerov Oravskej knižnice v 

Dolnom Kubíne -cielene formovať ich čitateľské návyky a zručnosti, 

motivovať ich k rozvoju vlastnej predstavivosti a tvorivosti. Plánované aktivity 

(stretnutia so slovenskými autormi fantasy a sci-fi literatúry, tvorivé a 

výtvarné dielne, interaktívne súťaže a kvízy, spoločné čítanie) prinesú 

účastníkom nové znalosti a poskytnú mnohé zážitky. Projekt sa primárne 

zameriava na skupinu členov klubu Unicornus, ktorý funguje už niekoľko 

rokov pri Oravskej knižnici a študentov Gymnázia P.O.Hviezdoslava. 

Atraktívnosť prezentovanej literatúry i foriem jej prezentácie sa stane 

prostriedkom motivácie účastníkov projektu k tomu, aby čítanie vnímali ako 

záujmovú voľnočasovú aktivitu a stalo sa pre nich pravidelnou potrebou. 

52. Združenie Femina Kultúra v prírode 1,000 € Dolný Kubín Žilinský
Jún - Október 

2009 

Realizáciou projektu získa región mesta Dolný Kubín a jeho okolia atraktívne 

miesto, ktoré bude využívať široká verejnosť, turisti, žiaci a študenti. 

Vytvorením oddychového areálu v mestskej časti Srňacie sa prispeje k 

zvyšovaniu kvality života obyvateľov regiónu. Oddychový areál sa stane 

nielen miestom oddychu pri poznávaní prírodných krás a ľudovej 

architektúry, ale aj miestom prezentácie tradičnej ľudovej i modernej kultúry 

amatérskych kolektívov i profesionálnych umelcov. 
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53. OZ Lackovci
Sochárske sympózium 

"Rajfest" 2009
1,500 € Rajec Žilinský

Jún - September 

2009

Rajecký región je typický svojou rezbárskou umeleckou tradíciou, ktorá v 

Rajci pretrváva už viac ako 100 rokov. Posledný augustový týždeň chcú 

realizátori projektu v Rajci usporiadať sochárske sympózium "Rajfest 2009", 

na ktorom sa zúčastnia umelci z regiónu. Sympózium sa bude konať v 

krásnej záhrade za pastoračným centrom, ktoré slúži ako oddychovo-náučná 

zóna pre obyvateľov mesta. Umelci v rámci sympózia vytvoria rôzne 

dekoratívne objekty a doplnky, ktoré budú inštalované v priestoroch záhrady. 

Sympózium bude celý čas prístupné verejnosti a návštevníci si budú môcť 

vyskúšať prácu s dlátami počas tvorivých dielní. Sochárske sympózium, 

ktoré bude nepochybne umeleckým prínosom pre priestor záhrady i pre celé 

mesto, sa zakončí open air popoludním - stretnutím komunity pri vernisáži, 

výstave, filme a hudbe, ktoré bude zároveň bodkou za letnými prázdninami.

105,000 €
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