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02-BA Rastislav Balaščík

Rekonštrukcia 

basketbalového ihriska - 

KOCKA

500.00 € Malacky Bratislavský jún - október 2010

Sídlisko Juh v Malackách je najväčšie v meste. Aktívni rodičia pri tomto sídlisku 

chcú projektom poukázať na problém v oblasti športových ihrísk pre staršie deti 

a mládeţ. Projekt má vyriešiť reálny problém nefunkčného a zničeného 

basketbalového ihriska na sídlisku, čím sa dosiahne kvalitatívna zmena a 

vytvorí sa miesto aj pre stretávanie sa všetkých obyvateľov sídliska. Na 

výstavbe nového ihriska sa budú podieľať všetci aktívni obyvatelia sídliska, čo 

napomôţe upevneniu vzťahov medzi obyvateľmi. Nové ihrisko bude slúţiť 

najmä deťom a mládeţi, ktoré radi športujú vo voľnom čase.

03-BA SPIRITUALE Obnova kaplnky sv. Trojice 2,000.00 € Zálesie Bratislavský
apríl 2010 - 

október 2010

Kaplnka sv. Trojice v obci Zálesie je jediným historickým objektom v obci 

charakterizujúci vidiecky štýl sakrálnej architektúry 30. rokov minulého storočia. 

Cieľom projektu je zachovanie kultúrnej hodnoty tohto objektu v jeho pôvodnom 

stave a zároveň podnietiť aktivity občanov a vytiahnuť ich z pasivity k aktívnej 

činnosti pre verejnoprospešné účely. V rámci projektu sa plánuje obnoviť 

fasáda kaplnky, čím sa zabráni jej ďalšej degradácii. Takisto je potrebné riešiť 

aj odvod daţďovej vody, aby sa zabránilo zvlhčovaniu objektu. Kaplnka 

významne dotvára prostredie miestneho parku, v ktorom sa nachádza, jej 

obnovou sa tak napomôţe k atraktivite a skrášleniu tohto parku, ktorý je medzi 

občanmi vyhľadávaný.

08-BA
Občianske zdruţenie 

Pajštún

Pajštúnsky rínek - verejný 

park v Borinke
1,800.00 € Borinka Bratislavský jún - október  2010

Snahou OZ Pajštún z Borinky je vybudovať tzv. Pajštúnsky rínek. V obci, v 

ktorej nie sú dokonca ani chodníky, chýba priestranstvo určené na hru, 

stretávanie sa. Pajštúnsky rínek bude multifunkčný, verejný park s výraznými 

prvkami detského ihriska. Nejde ale len o obyčajné ihrisko. Na tomto priestore, 

okrem aktívneho trávenia oddychu sa budú organizovať aj športové či kultúrne 

podujatia. Budú tu výlučne pôvodné dreviny a jedlé kríky, hojdačky, šmykľavka 

s preliezkou, pieskovisko, bezbariérová cesta pre ľudí na vozíku... Pajštúnsky 

rínok bude slúţiť pre všetkých obyvateľov Borinky, deti, rodičov, pre mládeţ i 

pre imobilných seniorov zo zariadenia Gerion.

15-BA Juraj Palaj
Projekt ihriska pre hokej a 

hokejbal
1,500.00 € Malinovo Bratislavský jún - august 2010

Prímestské obce, akou je aj Malinovo sa z roka na rok rozrastajú najmä o 

mladé rodiny, počet detí v obci rastie. Hlavne pre tieto deti, ale aj pre širokú 

verejnosť sa skupina dobrovoľníkov rozhodla postaviť verejné ihrisko pre hokej 

a hokejbal. Ihrisko by bolo vyuţívané celoročne, hlavne hokejbal, v zimných 

mesiacoch by sa vyuţívalo na hokej. Vďaka spolupráci so starostkou obec 

vyčlenila priestranstvo a je prisľúbená aj materiálová pomoc. Ihrisko bude 

umiestnené v blízkosti veľkého parku, slúţiaceho pre obyvateľov Malinova. 

Plánuje sa aj slávnostné otvorenie ihriska.

20-BA

Rodinné centrum 

Štuplíci - Mgr. Zuzana 

Bernáthová

Štuplíci 1,000.00 € Záhorská Ves Bratislavský
jún 2010 - október 

2010

Projekt Štuplíci  vzniká ako odpoveď na potreby mladých rodín s malými deťmi 

z obce Záhorská Ves stretávať sa spolu, moţnosti zúčastniť a podieľať sa na 

programe, ktorý by sa zameriaval na vzťahy. Projekt sa inšpiroval hnutím Lesná 

múdrosť, ktoré vyzdvihuje všestranné rozvíjanie človeka  v oblasti krásy tela, 

pravdy mysle, sily ducha a lásky v sluţbe. V rámci týchto oblastí a v spojení s 

humánnym prístupom vo výchove budú pre mladé rodiny pripravované aktivity, 

ktoré by ich motivovali k ďalšiemu dobrovoľníctvu a vzniku kvalitnej komunity 

mladých rodín v obci.

25-BA
Klub lipka, občianske 

zdruţenie
Susedia 2010 1,000.00 € Suchohrad Bratislavský

jún - september 

2010

Projekt predstavuje druhý ročník podujatia Susedia ako tradičného stretnutia 

obyvateľov malej obce Suchohrad. Kaţdý rok je venovaný inej téme z dejín 

obce, tento krát to bude Ţivot Rimanov (na území obce bol kedysi rímsky poľný 

tábor). Projekt zahŕňa spolu a vlastnými silami pripravenú informačnú výstavu, 

súťaţe, hry, vtipné svieţe vystúpenie domácich talentov  a rôzne sprievodné 

akcie. Jeho zámerom je zblíţiť komunitu, nabudiť k správnym aktivitám a 

podporiť zdravý lokálpatriotizmus. Projekt chce upozorniť na to, ţe to, ako sa 

občanom v obci ţije majú vo vlastných rukách.
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26-BA

DOBRÁ DEDINA 

BLATNÉ, Mgr. art. 

Monika Korenčiová

Dobrá dedina Blatné  - 

Ţijeme tu spolu
1,000.00 € Blatné Bratislavský jún - október 2010

Jedným z hlavných cieľov projektu je oţivenie aktívneho prístupu k verejnému 

a spoločenskému ţivotu v obci Blatné. V rámci projektu budú do kultúrneho, 

spoločenského a športového diania zapojené všetky vrstvy obyvateľov na 

princípe spolupatričnosti a dobrovoľníckej práce. Plánuje sa rozbehnúť aktívne 

preţitie voľného času počas prázdnin projektom Letné dedinské hry , vo forme 

športových súťaţí pre všetky generácie v rôznych tradičných a netradičných 

športoch. Pod názvom Máme šikovné ruky  budú prebiehať dvojtýţdňové letné 

školy v rôznych oblastiach.

30-BA
Stredoškolský 

parlament Slovenska
Oţivíme Nobelov park! 1,200.00 €

Bratislava, Nobelov 

park
Bratislavský jún - október 2010

V lokalite Nobelova v Bratislave sa nachádza zanedbávaný  historický Nobelov 

park, ktorý radšej ľudia obchádzajú, neţ aby si v ňom oddýchli. Zámerom 

projektu je vrátiť zničený park ľuďom, jeho znovuotvorenie pre verejnosť. 

Znamená to vyčistenie parku, opätovné obnovenie chodníčkov a osadenie 

lavičiek. Úţitok z výsledkov projektu budú mať najmä obyvatelia okolitých ulíc. 

Park sa vďaka projektu stane opätovne miestom oddychu, kde si svoj priestor 

môţe nájsť kaţdý.

02-BB Obec Krahule

Dobudovanie ohniska - 

zariadenie priestoru (stoly, 

lavice, police)

1,480.00 € obec Krahule Banskobystrický jún - október 2010

Ohnište v obci Krahule bolo vybudované v roku 2007, no na jeho dokončenie 

chýbali finančné prostriedky. Projekt má podporiť hlavne spájanie mladých ľudí 

pri spoločných aktivitách ako aj pomoc obci pri brigádnických činnostiach v 

prospech obce. Dôleţitými prvkami dobudovania ohnišťa je okrem iného aj 

zariadenie priestoru ohnišťa stolmi a lavicami, vnútorné nátery, vymurovanie 

vnútorného ohnišťa ako aj ostatné vonkajšie úpravy okolia.

17-BB OZ - Úspešný ţivot Upravme si okolie 1,800.00 € Lučenec Banskobystrický jún - august 2010

Projekt je určený na zveľaďovanie okolia v marginalizovanej časti mesta 

Lučenec, tzv. Ubytovňa SPOLL. V tejto lokalite ţijú mladí Rómovia, ktorým 

záleţí na čistom a upravenom okolí, v ktorom ţijú a trávia všetok svoj voľný 

čas. 10-členný tým mladých Rómov za pomoci pracovníkov OZ Úspešný ţivot 

zveľadí okolie ubytovne a pozdvihne svojimi aktivitami povedomie ostatných v 

danej komunite. Po dobu troch mesiacov zriadi pieskovisko, hojdačky, 

šmykľavky pre deti, vysadí kvety a okrasné rastliny.

18-BB
Ing. Katarína 

Brestenská

Miesto aktívnych stretnutí - 

ihrisko a posedenie
2,000.00 € Hodruša Hámre Banskobystrický

1.6.2010 - 

20.10.2010

Na základe iniciatívy neformálneho zdruţenia prebehla medzi občanmi obce 

Kopanice anketa, ktorej výsledkom bol veľký záujem o vybudovanie 

rekreačného priestoru. Realizáciou projektu získa región obce Hodruša-Hámre, 

časť Kopanice, atraktívne miesto, ktoré bude vyuţívať široká verejnosť, mladé 

rodiny, deti a mladí, ako aj seniori. Formou dobrovoľníckej práce sa vytvorí 

malé multifunkčné ihrisko pre aktívny relax (loptové hry, hokej, bedminton...) s 

priľahlou zónou pre posedenie s ohniskom. Do projektu budú priamo zapojení 

obyvatelia obce a organizácie, ktoré v obci pôsobia.

32-BB
Občianske zdruţenie 

Fundament

Zachráňme a oţivme 

turecký hrad Sobôtka
2,600.00 € Sobôtka Banskobystrický

jún 2010 - október 

2010

Z iniciatívy občanov Rimavskej Soboty vzišiel projekt, ktorý má podporiť 

záchranu najsevernejšie postaveného tureckého hradu Sobôtka, ktorý je 

jedinečný na Slovensku. Aby sa predišlo úplnému zániku hradu, vyţaduje si 

rekonštrukciu. Do projektu budú zapojení dobrovoľníckou prácou obyvatelia 

obce a mládeţ, čím sa podnieti vzťah miestnej komunity ku kultúrnemu 

dedičstvu, k okoliu, v ktorom ţijú, prírode a komunitným iniciatívam. V šiestich 

víkendových turnusoch dobrovoľníci spoločne vyčistia lokalitu, odstránia čierne 

skládky a v spolupráci s odborníkmi zorganizujú archeologický výskum, 

zoznámia sa so stredovekými dejinami a prírodou Gemeru.

35-BB
OZ Rozvoj juţného 

Gemera

Rodinný dvorček a 

záhradka v Rimavskej Seči
1,000.00 € Rimavská Seč Banskobystrický

jún 2010 - 

september 2010

Mladé rodiny z obce Rimavská Seč nemajú ţiadne moţnosti na vzájomné 

stretávanie sa, absentuje priestor slúţiaci pre deti, rodiny a mládeţ, a preto 

majú tendenciu odísť z obce. Cieľom projektu je preto vytvoriť pre túto cieľovú 

skupinu oddychový priestor, rodinný dvorček a záhradku. Nachádzali by sa tam 

hojdačky, pieskovisko, šmýkačka s preliezkou, lavičky, ako aj altánok s 

miestom na opekanie. Zámerom OZ je iniciovať neformálny rodinný klub, pre 

ktorý by poskytoval priestor práve rodinný dvorček. Slúţil by na výmenu 

skúseností a stretávanie sa rodín.
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42-BB Obec Babiná Obecné kultúrne centrum 1,360.00 € Babiná Banskobystrický
jún 2010 - 

september 2010

Obec Babiná je malá obec, v ktorej je, hlavne počas nepriaznivých 

poveternostných podmienok, zloţité zmysluplne vyuţívať voľný čas. Preto sa 

obec v spolupráci s mládeţou, obecným hasičským zborom a inými 

dobrovoľníkmi z obce rozhodli z priestorov niekoľko rokov nevyuţívaných 

zariadiť univerzálnu kultúrnu miestnosť, ktorá bude slúţiť občanom na besedy, 

stretnutia a tvorbu kultúrnych podujatí.

50-BB
Štokovec, priestor pre 

kultúru
Mestské obývačky 2010 2,100.00 € Banská Štiavnica Banskobystrický

24. júl 2010 - 

október 2010

Súčasťou areálu ţelezničnej stanice v Banskej Štiavnici, objektu Banská 

stanica, je park. Dnes plocha zanedbanej zelene, s vrastenými stromami, bez 

známok akejkoľvek starostlivosti. Tím projektu Mestské obývačky bude 

pracovať na riešení revitalizácie parku. Plánuje upraviť nepríťaţlivý park tak, 

aby ho mohli návštevníci kultúrneho centra vyuţiť počas projekcií, malých 

divadelných foriem, rezidenčných pobytov a pod. To znamená, ţe brigádnickou 

prácou bude vyčistený park, bude vybudovaná outdoorová scéna a sedenie.

53-BB Obec Lupoč
Na počiatku bolo drevo - po 

stopách lúpača ...
1,700.00 € Lupoč Banskobystrický jún - august 2010

Obec Lupoč v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Druţba Lupoč-Praha chce 

ľuďom v obci spríjemniť prostredie pre ţivot - vybudovať detské ihrisko v centre 

obce pre všetkých. Ihrisko bude poskytovať priestor nielen pre malých 

preliezkami, ale aj pre mladých a dospelých, ktorí budú mať chuť zahrať si šach 

či stolný tenis. Seniori tu budú mať moţnosť na oddych a relax. Nevyuţitý 

trávnatý priestor zmení svoju podobu za pomoci dobrovoľníkov z obce. Ihrisko 

bude vyrobené z prírodných materiálov, dreva a kameňa, čo má návštevníkov 

pripomínať minulosť a vznik obce.

54-BB
Agentúra pre rozvoj 

Gemera

Za pokladmi Gemera - 

Malohontu
1,500.00 € Hnúšťa Banskobystrický

jún 2010 - október 

2010

Región Gemer - Malohont je bohatý na históriu, kultúru a prírodné bohatstvo. 

Jeho propagácia však nie je na takej úrovni, akú by si zaslúţil. Preto vznikla 

myšlienka vytvorenia stolovej hry propagujúcej tento región. Snahou je priblíţiť 

jeho krásy čo najširšiemu okruhu záujemcov vyuţitím netradičného spôsobu 

podania informácii. Zábavnou a hravou formou sa prenesie história, kultúra a 

príroda zo súčasnosti a budú tak priblíţené informácie, o ktorých doteraz mnohí 

ani nevedeli. 

58-BB OZ Ponickje deti
Multifunkčné športové 

ihrisko - 2. fáza
960.00 € Poniky Banskobystrický

jún 2010 - 

september 2010

V obci Poniky ţije mnoţstvo násťročných, ktorí nemajú kde zmysluplne tráviť 

svoj voľný čas. Stáva sa tak, ţe sa uchýlia k vandalizmu, fajčeniu a iným 

negatívam. OZ Ponickje deti zrealizovalo v obci Poniky čiastočnú úpravu 

asfaltovej plochy na športovisko a to v spolupráci s mládeţou. V druhej etape 

sa plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko a to osadiť lavičky, futbalové bránky, 

volejbalové tyče na sieť. Tento nový priestor rozšíri moţnosti zmysluplného 

trávenia voľného času detí a mládeţe.

07-KE Zuzana Kotiková

MAFIN - Multikultúrny 

Amatérsky Filmový Inventár 

Názorov

1,900.00 € Košice Košický
jún - september 

2010

Neformálna skupina mladých ľudí sa rozhodla realizovať v metropole východu - 

Košiciach - kultúrny projekt, pretoţe cítia ţe tu chýba vhodný formát 

prezentácie kultúry mladých ľudí. Projekt vzniká z potreby upozorniť na 

rôznorodosť a odlišnosť etník, subkultúr a skupín v rámci mesta a regiónu. 

Prostredníctvom obrazu, slova a hudby sa budú snaţiť zachytiť aktuálny stav a 

pozitívne vplývať na jeho budúci vývoj. Obsahom projektu bude amatérska 

filmová súťaţ, výstava pre začínajúcich umelcov, prednášky pre stredné školy, 

ako aj hudobné vystúpenia mladých hudobníkov, prevaţne z Košického kraja.

08-KE
Mesto Gelnica - 

Mestský úrad

Zachráňme - 200 ročnú 

GELNICKÚ LIPU
1,300.00 € Gelnica Košický jún - október 2010

Mesto Gelnica má bohatú banskú históriu, banské zvyky a tradície. Okrem 

týchto zaujímavostí sa tu nachádza stará, 200 ročná lipa, ktorá je aj predmetom 

podporeného projektu. Cieľom je zachrániť tento 26 metrov vysoký, chránený 

strom, s obvodom kmeňa 410 cm. Lipa bola vyhlásená za objekt ochrany uţ v 

roku 1975.  Pod dohľadom odborníka budú zrealizované ozdravné opatrenia. 

Okrem toho bude skrášlené celé okolie stromu, realizátori tu osadia aj lavičky, 

aby si mohli návštevníci oddýchnuť a obdivovať tento prírodný skvost.
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10-KE
Obec Zemplínska 

Široká

Krajšia príroda a lepšie 

duchovné vyţitie
2,500.00 € Zemplínska Široká Košický jún - august 2010

Obec Zemplínska Široká sa nachádza v blízkosti Michaloviec a má 936 

obyvateľov. V roku 2009 sa obci v spolupráci s ďalšími organizáciami podarilo 

zlikvidovať divokú skládku odpadu v areáli Palínok, kde vyčistili prírodné 

jazierko a zriadili pláţové volejbalové ihrisko. Cieľom projektu je ďalšie 

zveľaďovanie areálu, aby sa z neho stala príjemná, oddychová zóna. V celom 

areáli bude potrebné zasiať trávu, kultúrne ho ozeleniť, vybudovať prístrešok na 

posedenie, ohnisko, prechod cez jazierko, pieskovisko a detské ihrisko. Do 

rybníka chcú realizátori vrátiť ţivot jeho zarybnením.

18-KE
Zdruţenie rodičov pri 

ZŠ, Krymská 5, n.o.
Ekoplocha pre všetkých 1,500.00 € Michalovce Košický jún - október 2010

Projekt Zdruţenia rodičov pri Základnej škole Krymská v Michalovciach reaguje 

na súčasnú realitu, kedy technický svet veľakrát upiera ľuďom uspokojovanie 

ich sociálnych potrieb ako potrebu stretávania sa, komunikácie a stierania 

medzigeneračných rozdielov. Uvedomujúc si všetky tieto potreby ľudí ţijúcich v 

miestnej komunite, rozhodli sa predkladatelia projektu spoločne vytvoriť priestor 

- ekoplochu, ktorý by ich komunitu znovu oţivil a zblíţil. Vybudovaním 

ekoplochy poskytnú komunite priíjemné miesto v prírode na stretávanie, 

organizáciu rôznych komunitných aktivít, oddych a relax. Cieľom projektu je 

zároveň upriamiť pozornosť ľudí na prírodné prostriedie, v ktorom ţijú a ktorého 

znečisťovaniu a ničeniu môţu zabrániť aj oni svojou činnosťou.

33-KE

Domka - Zdruţenie 

saleziánskej mládeţe, 

stredisko Roţňava

Sídliskové oranţové sny: 

basket aj tribúna
2,600.00 € Roţňava Košický jún - október 2010

Na roţňavskom sídlisku Juh nie je veľa moţností pre šport. Ani na posedenie 

na čerstvom vzduchu, ak nerátame terasy pohostinstiev. Zámerom 

predkladateľov je postaviť 2 basketbalové koše a tribúnu pre 70 ľudí na ihrisku 

a prispieť tak k zlepšeniu kvality voľného času obyvateľov sídliska, 

predovšetkým detí a mladých ľudí. Tieţ rozvíjať komunitný ţivot a reagovať na 

aktuálne potreby obyvateľov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 

dobrovoľníkov z roţňavskej Domky a v spolupráci s magistrátom, miestnymi 

podnikateľmi a mladými zo sídliska.

36-KE Peter Proščák Obnovme čo sa obnoviť dá 2,600.00 € Biel Košický jún - október 2010

Neformálnu skupinu občanov spojil záujem spropagovať, oţiviť a priblíţiť 

širokej verejnosti málo známy región Slovenska - obec Biel. V obci sa 

nachádza kaštieľ, ktorý obývala grófska rodina, v okolí kaštieľa je park s 

mnoţstvom cudzorodých stromov. Park i kaštieľ sú však zdevastované, v 

súčasnosti sa začalo s ich čiastočnou rekonštrukciou. Neformálnu skupinu 

upútali spomienky starých obyvateľov na grófske rybníky, ktoré sa tu 

nachádzali, v súčasnosti ide iba o zarastené vodné plochy. Zámerom projektu 

je obnova pôvodných rybníkov a vytvorenie oddychových zón v ich okolí - 

osadenie lavičiek a stolov s prístreškami, ohnísk, odpadkových košov, posedov 

pre chytanie a pozorovanie rýb.

37-KE Ing. Zuzana Argalášová
Odpočinkové lokality pri 

jazere Morské oko
1,100.00 €

katastrálne územie 

Remetské Hámre
Košický jún - august 2010

Morské oko a Sninský kameň patria medzi najatraktívnejšie miesta v rámci 

okresu Sobrance. Trasa vedie cez vyhlásené územie UNESCO - karpatské 

bukové pralesy. Turistický chodník končí na vrchole Sninského kameňa. Na 

vrchol vedú ţelezné schody, ktoré neboli obnovované od ich inštalácie. 

Spomínané trasy sú kaţdoročne vyuţívané mnoţstvom turistov, najmä v letnej 

sezóne. Pri lokalite Morské oko sa nenachádzajú ţiadne oddychové lokality. 

Cieľom projektu je sprístupniť a zatraktívniť verejnosti túto oblasť, postaviť 

altánok, osadiť 10 lavičiek v okolí Morského oka, zrekonštruovať ţelezné 

schody a osadiť smerovníky na veľkom Sninskom kameni.

01-NR Obec Brhlovce Náučný chodník - Brhlovce 1,600.00 € Obec Brhlovce Nitriansky
jún 2010 - október 

2010

V katastri obce Brhlovce sa nachádza krásna príroda, ako stvorená pre rodinné 

výlety a turisticky zaujímavé miesta, ako sú Skalné obydlia - rarita na 

Slovensku, alebo kostoly z rôznych historických období, ktoré patria k vzácnym 

kultúrnym pamiatkam. Zámerom projektu je vytvorenie náučného chodníka s 

viacjazyčnými informačnými tabuľami, ktorý priblíţi históriu spracovania 

kameňa v obci. Tým sa dosiahne cieľ oboznámiť širokú verejnosť s históriou 

Brhloviec. Na projekte sa bude podieľať obec, dobrovoľníci z obce a 

Tekovského múzea, ako i študenti z Univerzity Konštantína Filozofa.
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02-NR Ing. Martina Kunkelová
Športový areál: Naše 

detstvo
1,170.00 € Paňa Nitriansky jún - júl 2010

Keďţe v obci Paňa nie je funkčné ihrisko, zámerom projektu je dať deťom 

priestor pre ich ţivot - pre najkrajšie obdobie ich detstva, a vybudovať detské 

ihrisko, športový areál. Bude slúţiť deťom na bezpečné hry, prispeje do 

budúcna k vytvoreniu väčšieho športového areálu pre širokú verejnosť, keďţe 

bude situované na nevyuţitom a zanedbanom priestore pri futbalovom ihrisku. 

Vybudujú sa nové hojdačky, šmykľavky či lezecká stena. Výstavbou areálu sa 

skrášli nielen časť obce, poskytne sa priestor rodičom a ich deťom na oddych. 

Ihrisko bude slúţiť aj ako spojivo rodín, generácií, obyvateľov, bude vytvárať 

nové vzťahy a plniť sny detí o bezstarostnom detstve.

04-NR Mgr. Monika Batková
Viacúčelové ihrisko 

Kamenný Most
1,200.00 € Kamenný Most Nitriansky jún - október 2010

Snahou neformálnej skupiny pri obci Kamenný Most je spoločnými silami 

komunity vytvoriť v obci viacúčelové ihrisko vhodné pre viaceré vekové 

kategórie detí a mládeţe. Tento priestor bude postupne dopĺňaný o nové hracie 

a športové prvky. Do areálu bude zakomponovaná aj výsadba zelene, čím sa 

prispeje nielen ku kráse, ale aj zdraviu. V budúcnosti sa v areály plánuje 

organizovať rôzne športové a kultúrne podujatia a podporiť deti a mládeţ aj v 

týchto aktivitách.

08-NR OZ Do školy Santovka
Informačné tabule v obci 

Santovka
1,200.00 € Santovka Nitriansky

jún - september 

2010

Obec Santovka je známa svojou 250-ročnou kúpeľnou tradíciou a kvalitnou 

termálnou vodou. Okrem obyčajnej pitnej vody sa tu nachádzajú aj bohaté 

vývery minerálnych a termálnych prameňov. V obci sa nachádza aj mnoţstvo 

ďalších kultúrnych a prírodných zaujímavostí - travertínová kopa, kostol, 

Santovský park, Filagória a mnohé iné. Tieto zaujímavosti chce OZ Do školy 

vyzdvihnúť prostredníctvom projektu Informačné tabule v obci Santovka . 

Vďaka projektu sa viac o obci dozvedia nielen jej obyvatelia, ale aj deti a 

mládeţ a návštevníci Santovky. Projekt bude realizovaný dobrovoľníckou 

prácou obyvateľov obce.

09-NR

Zdruţenie STROM - 

Nízkoprahový klub pre 

deti a mládeţ CIRKUS

Stromy a my 2,000.00 € Nitra - Klokočina Nitriansky máj - júl 2010

Súčasný stav okolia komunitného centra v Nitre je neţiaduci. V okolí sa 

nachádza sa len pár stromov a ani v blízkosti nie je skoro ţiadna zeleň a 

priestor na relax. Tento problém aspoň čiastočne vyrieši projekt Stromy a my . 

V rámci projektu dobrovoľníci vysadia okrasné a ovocné dreviny v okolí 

komunitného centra, čím prispejú k vytvoreniu priestoru pre relax a oddych 

uprostred sídliska Klokočina. Takisto sa vytvorí aj miesto pre budovanie 

rodinných a  sociálnych vzťahov, komunikácie a pocitu spolupatričnosti a 

spolubytia.

28-NR Divadlo Pôtoň n.o. Umelecká záhrada 2,630.00 €
Bátovce, okres 

Levice
Nitriansky

jún 2010 - október 

2010

Hlavnou myšlienkou projektu Umelecká záhrada je vytvorenie miesta pre 

spoločné stretávanie, športové a kultúrne vyţitie obyvateľov obce Bátovce. 

Projekt sa priestorovo vzťahuje na verejne dostupný areál kultúrneho domu v 

obci. Zámerom je revitalizácia zanedbaného priestranstva a jeho následné 

pretvorenie na relaxačno-zábavno-kultúrnu zónu pre rôzne vekové skupiny. 

Zapojením miestnej komunity pri úprave plochy, zelene a terénu, osadzovaní 

prvkov drobnej architektúry či do iných činností má projekt ambíciu vytvoriť 

miesto, v ktorom sa bude komunita dobre cítiť a chrániť ho. Okrem toho 

vznikne otvorený priestor pre sebarealizáciu tvorivých ľudí.

32-NR Mesto Levice Záhradka u Krtka 1,200.00 € Levice Nitriansky 06/2010 - 09/2010

Cieľom projektu Záhradka u Krtka  je vybudovanie detského ihriska pre deti, 

ktoré bývajú Za Tabakovou, v lokalite mesta Levice. Iniciatíva vzišla od 

občanov lokality, ktorí vnímali absenciu tohto ihriska ako miesta pre aktívne 

trávenie voľného času a stretávania sa. Tento problém vyrieši detské ihrisko, 

ktoré má obsahovať veţu so šmykľavkou, lezeckú stenu, hojdačky, lavičky a 

smetný kôš. Úţitok z ihriska budú mať najmä deti bývajúce v lokalite Za 

Tabakovou, ich rodičia a všetci obyvatelia Levíc.
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06-PO OZ Kamenná veţa
Záchranné murovacie práce 

na NKP - hrade KAMENICA
2,000.00 € Kamenica Prešovský 1.7. - 31.10.2010

Projekt občianskeho zdruţenia Kamenná veţa je z hľadiska regiónu Horného 

Šariša v tejto oblasti jedinečný, aj vzhľadom na významnú úlohu hradu, ktorú v 

minulosti regiónu zohrával. Hrad Kamenica bol veľmi dlhé obdobie vystavený 

nepriaznivým vplyvom počasia a takisto vplyvom ľudskej činnosti. Z toho 

dôvodu dodnes zachované objekty hradu vyţadujú nevyhnutné vykonanie 

záchranných murovacích prác, aby sa zachovali aj pre nasledujúce generácie. 

Naštartovanie záchranných prác bude v histórii hradu významným medzníkom, 

keďţe sa na hrade budú realizovať prvýkrát od jeho zbúrania v roku 1556. 

Projekt zároveň poskytne obyvateľom obcí, ako aj širokej verejnosti, moţnosť 

byť priamo účastní na zvýšení kvality svojho ţivota a prispieť k zatraktívneniu 

regiónu pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

14-PO Janka Baníková Aj deti chcú svoje ihrisko 2,000.00 € Sedliská Prešovský máj - október 2010

V obci Sedliská, ktorá má 1300 obyvateľov, v súčasnosti neexistuje ani jedno 

funkčné ihrisko, na ktorom by sa mohli hrať deti a stretávať rodičia s cieľom 

rozvíjať komunitné vzťahy v bezpečnom prostredí. Obec má futbalové ihrisko, 

ale pre malé deti tu zatiaľ nie je ţiaden bezpečný priestor určený na hru a deti 

moţno neraz vidieť ako sa hrajú v blízkosti ciest. Zámerom projektu je preto 

vybudovať detské ihrisko a vtáčiu voliéru v parku, ktorý je situovaný v centre 

obce. Sedliská ţije bohatým športovým a kultúrnym ţivotom a v regióne je 

známa usporadúvaním Slávnosti remesiel. Vybudovaný a upravený areál tak 

bude súčasne plniť aj estetickú funkciu. 

15-PO Obec Kladzany
Úprava okolia krypty rodiny 

Vládárovej
2,000.00 € Kladzany Prešovský jún - október 2010

Tesne vedľa turistickej trasy historicko-poznávacieho okruhu pod hradom 

Čičva, zarastená okolitými stromami, nachádza sa rodinná hrobka rodiny 

Vladárovej, ktorí boli poslednými majiteľmi panstva. Napriek tomu, ţe stavba je 

zapísaná v zozname pamätihodností obce Kladzany, od roku 1948 aţ do roku 

2004 kvôli nevysporiadaným majetkovým právam sa o hrobku nikto nestaral. 

Cieľom projektu je preto obnova budovy hrobky, skrášlenie okolia, zlepšenie 

prístupnosti a najmä zvýšenie informovanosti o tejto pamiatke. Zapojením 

komunity obce do dobrovoľníckych prác chcú realizátori projektu zvýšiť a 

podporiť zodpovednosť a záujem obyvateľov o veci verejné. Súčasťou aktivít 

projektu bude takisto vytvorenie informačno-oddychového bodu na turistickej 

trase a rozšírenie turistických moţností regiónu.

17-PO
Zdruţenie na záchranu 

Brekovského hradu

Palác hradu Brekov z 13. 

storočia
2,000.00 € Hrad Brekov Prešovský

jún - september 

2010

Pri ceste údolím Laborca na starobylej Uhorsko - Poľskej ceste zbadáte 

neopakovateľnú siluetu hradu Brekov. V súčasnosti sú niektoré múry zrúcaniny 

hradu tesne pred rozpadom. Zachrániť existujúce, aj keď poškodené torzá 

hradu, má preto za cieľ skupina dobrovoľníkov okolo Zdruţenia na záchranu 

Brekovského hradu. Najdôleţitejším cieľom projektu je preto záchrana 

najstaršej časti hradu Brekov, paláca umiestneného na najvyššom mieste 

vápencového brala, vymurovaním vypadaného muriva. Stavebný zásah by mal 

túto veţu zachrániť pred zrútením, keďţe výpadky muriva váţne ohrozujú 

stabilitu celej veţe. 

20-PO
Občianske zdruţenie 

Neandertal

Rekultivácia územia 

náleziska odliatku lebky 

homo neanderthalensis

2,400.00 € Gánovce Prešovský jún - október 2010

Neďaleko Popradu sa nachádza obec Gánovce bohatá na výskyt minerálnych 

prameňov, ktoré sa kedysi vyuţívali aj v miestnych kúpeľoch. V intraviláne 

obce sa takisto nachádza aj travertínová kopa s názvom Hrádok, ktorá je 

miestom svetoznámeho nálezu odliatku mozgu predhistorického 

neandertálskeho človeka zo stredného paleolitu datovaná na 120 000 rokov. 

Travertínová kopa je v dnešnej dobe z veľkej časti zmenená ťaţbou travertínov 

a stavebnou činnosťou obyvateľov obce a lokalita je značne zdevastovaná. 

Túto významnú lokalitu, ktorá bola doteraz na okraji záujmu spoločnosti, má 

občianske zdruţenie Neandertal v spolupráci s obcou Gánovce, Podtatranským 

múzeom v Poprade a správou TANAPu záujem zrekultivovať a spopularizovať 

pre návštevníkov Tatier a Spiša. 
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36-PO
Rusínski Umelci pod 

Vihorlatom (RUpV)

PO STOPÁCH FEDORA 

HLAVATÉHO
1,800.00 €

okres Snina, výstup 

z obce Ruska 

Volová na vrch 

Kopyto

Prešovský 9.6. - 5.9.2010

Organizácia Rusínski Umelci pod Vihorlatom sa zameriava na podporu kultúry, 

tradícií, histórie a umenia najvýchodnejšej oblasti Slovenska. Projekt rieši 

vybudovanie náučného turistického chodníka, ktorý bude spojený s významnou 

osobou v dejinách tohto regiónu - zbojníkom Fedorom Holovatem, ktorý bol 

rusínskej národnosti a pochádzal z dediny Ruska Volová. V mieste, kde 

sedávala Holovatého druţina - pri studničke a veľkom kameni, bude postavený 

altánok. Na trase budú osadené informačné tabule, realizátori vyčistia 

studničku pitnej vody, vytvoria chodník so zábradlím. Pre školskú mládeţ tu 

budú organizované túry a výlety.

38-PO Rákociho cesta
Bezpečná rozhľadňa na 

hrade Šariš
1,800.00 €

Šarišský hrad, Veľký 

Šariš
Prešovský jún - október 2010

Šarišský hrad - magické miesto nad krásnou krajinou, leţí na vrchole 300 m 

vysokej vyhasnutej sopky, vďaka čomu sa môţe pýšiť najhlbším kruhovým 

výhľadom na Slovensku. Počas víkendov tu návštevnosť dosiahne aj vyše 500 

turistov. Na hrade však chýba bezpečná rozhľadňa, a tak turisti pri výstupe na 

zrúcaniny riskujú váţny úraz. Dobrovoľníci, ktorí sa od roku 2006 venujú 

záchrane hradu, chcú tento stav zmeniť a na Oválnej bašte, ktorú uţ čiastočne 

opravili, postavia rozhľadňu. Na slávnostnom sprístupnení rozhľadne sa 

uskutoční pokus o spojenie troch hradov slnečným signálom.

49-PO

OZ Slovenská Ves-

Vygoda-Nový Šajerberg-

Krig

"Náš chotár - naše 

svedomie"
1,000.00 € Slovenská Ves Prešovský jún - október 2010

Zásluhou skupinky nadšencov sa v roku 2009 podarilo čiastočne zastaviť 

rozširujúcu čiernu skládku pri brehoch Slovenského potoka, v katastri obce 

Slovenská Ves. Uskutočnila sa tu rekonštrukcia ţidovského cintorína a začala 

budovať oddychová zóna. Zámerom projektu je pokračovať v načatých 

aktivitách - bezpečnostne upraviť pramene so sírovodíkovými výparmi, osadiť 

náučné tabule, upraviť terén. Z premeny čiernej skládky na oddychovú zónu 

bude natočený aj krátky dokumentárny film, ktorý bude ponúknutý ţiakom 

základných a stredných škôl. 

07-TN Mgr. Miriam Dobrotová Poznajme sa navzájom 2,150.00 € Nedoţery - Brezany Trenčiansky
marec - september 

2010

V obci Nedoţery - Brezany ţijú mladé rodiny s deťmi, ktoré sa sem prisťahovali 

a navzájom sa poznajú len málo. Cieľom projektu je vytvoriť pevné komunitné 

vzťahy prioritne medzi touto cieľovou skupinou a zabezpečiť priestor pre deti. 

Preto sa v rámci projektu plánuje vybudovať oddychová zóna s areálom pre 

deti. Staré nefunkčné hojdačky nahradia nové s bezpečnostnými prvkami. 

Postavenie plotu zamedzí nebezpečným situáciám, kedy deti vybehnú na 

cestu. Spoločná práca všetkých rodín môţe len umocniť cieľ projektu, zároveň 

sa vybuduje miesto pre bezpečnú aktívnu hru detí. V obci pôjde o jediné 

verejné miesto, takýto areál chýba aj v materskej škole.

09-TN Silvia Dudášová
Materské centrum 

BOSORÁČIK
2,000.00 €

Lehota pod 

Vtáčnikom
Trenčiansky

jún 2010 - október 

2010

Projekt Materské centrum BOSORÁČIK vznikol zo záujmu mamičiek na 

materskej dovolenke v obci Lehota pod Vtáčnikom vytvoriť príjemné, 

nestresujúce, zábavné, citovo a esteticky príťaţlivé prostredie pre nich a ich 

deti. Materské centrum sa vytvorí rekonštrukciou nevyuţívaných priestorov v 

obci. Na úprave priestorov sa budú podieľať dobrovoľníci z obce. V rámci 

rekonštrukcie sa zrealizuje maľovanie stien, poloţenie dlaţby a koberca a 

následné zariadenie priestorov nového materského centra. Centrum vytvorí 

miesto, kde budú môcť deti z obce spoločne tráviť čas a zároveň prispeje k 

rozvoju komunitného ţivota obce.

13-TN
Cirkevné centrum 

voľného času
Športom ku zdraviu 1,800.00 € Beluša Trenčiansky jún - október 2010

Realizácia projektu neziskovej organizácie CCVČ umoţní mladým ľuďom z 

obce Beluša a jej okolia zmysluplným spôsobom tráviť voľný čas. Nakoľko v 

Beluši sa nenachádza ţiadne športové centrum, je potreba ponúknuť mladým 

ľuďom a širokej verejnosti športové vyuţitie svojho voľného času. Cieľom 

projektu je zariadenie miestnosti - posilňovne v priestoroch centra voľného 

času, zakúpenie strojov na cvičenie, činiek, stacionárnych bicyklov a lavičiek. 

Projekt prispej nielen k budovaniu medziľudských vzťahov, ale hlavne aj k 

upevneniu zdravia.
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19-TN Mgr.Art.Mária Volárová Dotyky 750.00 €
Čachtice, Haluzice, 

Beckov
Trenčiansky jún - august 2010

Zámerom projektu je obnoviť kultúrny ţivot na historických miestach v 

Čachticiach, Beckove a Haluziciach a prostredníctvom rozprávky, umeleckých 

činností a inšpiratívneho prostredia prispieť k zdravému rozvoju mladých rodín 

s deťmi v regióne. Prípravou a realizáciou projektu budú spojení rodičia a deti, 

príbuzní, mladé rodiny. Tieto skupiny prostredie kultúrnych pamiatok spoločne 

upravia, vyčistia a spomienkou na ich históriu a aktivitami opäť navrátia čaro 

zrúcanín. Cieľom nie je len zviditeľniť chátrajúce pamiatky, ale aj si k nim 

vytvoriť blízky vzťah, obnoviť ţivot v ich prostredí.

29-TN Pangaea

Prírodné riešenie problému 

odpadových vôd v 

Bielokarpatskom regióne

2,500.00 € Nová Bošáca Trenčiansky
jún 2010 - október 

2010

Znečisťovanie podzemných, povrchových a pitných vôd domovov odpadovou 

vodou je jedným z najväčších problémov Bielo-karpatského regiónu. 

Vybudovať koreňovú čističku odpadových vôd pre environmentálne a 

komunitné centrum v Novej Bošáci, v Bielych Karpatoch je hlavným zámerom 

projektu. Táto čistička pôsobí oveľa efektívnejšie a environmentálne šetrnejšie 

čistí odpadovú vodu, čím by sa kvalita ţivotného prostredia výrazne zvýšila. 

Stavba bude zrealizovaná počas dobrovoľníckych workshopov, následne budú 

usporiadané exkurzie a prezentácie pre obyvateľov regiónu, školy a 

samosprávy. 

30-TN Miroslav Bella 
Postavme si miesto pre 

priateľstvo
1,750.00 € Handlová Trenčiansky

jún - september 

2010

Neformálna skupina občanov mesta Handlová sa rozhodla predloţiť svoj 

projekt Postavme si miesto pre priateľstvo  z dôvodu potreby nového miesta na 

stretanie sa, nakoľko súčasný priestor je absolútne nevhodný pre akékoľvek 

aktivity. Dobrovoľníckou aktivitou obyvateľov blízkeho bytového domu sa 

vytvorí nové miesto hlavne pre deti a mladých, ktoré bude obsahovať nové 

detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom, šmykľavkou a preliezkami, 

streetbalové ihrisko, posedenie s lavičkami. Vysadí sa aj nová zeleň a plánuje 

sa vymurovať kozub. Dôleţitým prvkom projektu je aj zamedzenie doterajším 

záplavám dvora vybudovaním nového odtoku.

34-TN Obec Vaďovce Vaďovská studnička 1,050.00 € Vaďovce Trenčiansky jún - október 2010

Obed Vaďovce leţí v kopaničiarskom regióne Myjavskej pahorkatiny v 

atraktívnom prostredí vidieckeho typu. V tesnej nadväznosti na okolité turistické 

destinácie regiónu chcú predkladatelia vytvoriť v extraviláne obce príjemné a 

kultúrne miesto na zastavenie sa turistov i domácich pri miestnej studničke. 

Prameň studničky vyviera tesne pri trase turistickej cesty na Čachtický hrad. 

Málokto však o tomto vzácnom zdroji vie, pretoţe je zatiaľ zarastený krovím a 

iba ťaţko prístupný. Upravený priestor okolia studničky ponúkne návštevníkom 

priestor na oddych, kontakt s prírodou, s peknými výhľadmi na krajinu ako aj na 

blízky Čachtický hrad.

07-TT
Občianske zdruţenie 

ČANGO

Záchrana ţelezničnej trate 

Piešťany - Vrbové
2,000.00 € Piešťany - Vrbové Trnavský

júl - september 

2010

Ţeleznice Slovenskej republiky v súčasnej dobe nemajú záujem o 

prevádzkovanie trate Piešťany - Vrbové a preto sa OZ Čango rozhodlo vziať 

osud tejto trate do vlastných rúk a predloţiť projekt, vďaka ktorému môţu 

organizovať rôzne akcie a tým priblíţiť dianie na tejto trati čo najširšiemu kruhu 

občanov. Cieľom projektu je záchrana vyuţitie trate na atraktívnu turistiku 

jazdami na šliapacích, pákových a iných podobných drezinách. Cieľovou 

skupinou projektu je široká verejnosť, potešujúci je záujem študentov stredných 

a vysokých škôl aktívne sa podieľať na príprave podujatí.

15-TT

Zdruţenie 

kresťanských 

spoločenstiev mládeţe

Katarínka - vráťme ţivot do 

veţe
1,500.00 €

Katarínka, kataster 

obce Dechtice
Trnavský

jún - október 2010

(20.6. - 31.10.)

Projekt Katarínka - vráťme život  do veţe, stavia na 15-ročnej skúsenosti 

dobrovoľníckej záchrany ruín kláštora sv. Kataríny, kde sa mladí účastníci v 

rámci svojho voľného času podieľajú na konzervácii tejto historickej pamiatky. 

Počas leta dobrovoľníci rozbehnú rekonštrukciu ruiny kostolnej veţe a začať 

rekonštruovať jednotlivé podlaţia v jej interiéri. Celý proces prebehne v 

autentickom duchu, budú pouţité postupy blízke tradičným v snahe 

sprostredkovať účastníkom dotyk s históriou, prírodou a spôsobom ţivota 

našich predkov.
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18-TT A - foto Senica
Zabudnutí svedkovia 

histórie
600.00 € Senica Trnavský

máj - november 

2010

V trnavskom regióne existuje mnoţstvo zabudnutých, opustených kaplniek, 

kríţov, Boţích múk a pamätných stromov, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo. 

Cieľom projektu Zabudnutí svedkovia histórie je vykonať fotodokumentáciu 

týchto malých sakrálnych stavieb a pamätníkov, zozbierať ich príbehy, 

uskutočniť putovnú výstavu v rôznych obciach. Jednou z úloh projektu je aj 

vzbudiť u verejnosti záujem o tieto pamiatky, vykonať osvetu na ich záchranu a 

obnovu a tak ich uchovať pre budúce generácie.

20-TT Daniel Figura Detské ihrisko Bodona 1,900.00 € Bodona , Piešťany Trnavský jún 2010

V záujme dať moţnosť deťom zo "sociálnej bytovky" skúsiť ako sa vytvárajú 

hodnoty a dopriať im moţnosť sebarealizácie sa neformálna skupina občanov z 

bytového domu Čachtická v Piešťanoch rozhodla predloţiť projekt, ktorý by im 

umoţnil vybudovať detské ihrisko pre mladšie a staršie deti na trávenie voľného 

času. Projekt vytvorí priestor aj pre dospelých, kde sa môţu stretávať. Ihrisko 

sa plánuje budovať svojpomocne, v jeho areály sa bude nachádzať 

pieskovisko, vysadí sa trávnik, nebudú chýbať ani lavičky, nové stromy a 

drevené komponenty, ktoré deťom spríjemnia voľné chvíle.

05-ZA
Občianske zdruţenie 

STOPY
Mládeţnícke centrum "MM" 1,500.00 € Ţilina Ţilinský jún - október

Zriadenie "Mládeţnícke centrum MM" je novým ţilinským projektom, ktorý je 

zameraný na cieľovú skupinu mládeţe. Projekt má poskytnúť mládeţi 

zmysluplné voľnočasové aktivity. Po vybavení vhodných priestorov plánujú 

organizátori otvoriť centrum na začiatku nového školského roka. Centrum 

ponúkne cyklus klubových stretnutí jazykové kurzy, skúšobňu pre amatérske 

kapely, či letné tábory. 

07-ZA
Centrum voľného času 

v Turzovke

Šanca pre turzovské deti 

zachovať si kultúru, zvyky a 

tradície

950.00 € Turzovka Ţilinský jún - október

Centrum voľného času v Turzovke je zariadenie pre voľný čas detí a mládeţe s 

celoročnou prevádzkou. Predloţeným projektom chce centrum prispieť k 

reprezentácii mesta pri príleţitosti "Turzovského leta", či organizovaní súťaţnej 

prehliadky ľudových piesní Beskydský slávik a ďalších podujatí. Príprava bude 

prebiehať prostredníctvom záujmových krúţkov s pravidelným stretávaním sa a 

prípravou organizovania jednotlivých podujatí. Zámerom je tieţ priblíţiť a 

zatraktívniť deťom a mládeţi tradíciu a miestny folklór.

13-ZA

Zdruţenie hradné 

slávnosti likavského 

hradu - Hortus de 

Likava

Likavské hradné slávnosti 

IV.
1,500.00 € Likava Ţilinský júl

V tomto roku sa pripravuje uţ IV. ročník Likavských hradných slávností v 

tradičnom priestore prírodného amfiteátra pod ruinami Likavského hradu, ktorý 

opäť prinesie v Ţilinskom kraji kultúrne spestrenie leta. Podujatie ponúkne 

návštevníkom pútavé vystúpenia šermiarov, divadelné scénky, historickú 

lukostreľbu, koncert historickej hudby, predvedú sa tieţ sokoliari, brušné 

tanečnice, poprava bosorky, či ohňová show. Toto podujatie však sprevádzajú 

tieţ odborné prednášky.  

17-ZA Mgr. Anna Jánošíková
Ľudová hudba opäť v 

Podhradí
1,650.00 € Podhradie Ţilinský jún - október

Neformálne skupina občanov obce Podhradia pravidelne organizuje akciu Kvet 

Podhradia ako sprievod k podujatiu miestnej Prázdninovej veselice. Ich cieľom 

je oţivovať a udrţiavať ľudové tradície v regióne. Títo miestni nadšenci sa 

pravidelne stretávajú a rozvíjajú svoje znalosti a zručnosti v oblasti ľudovej 

hudby a ľudových tradícií. Pripravujú sa tieţ na rôzne ďalšie folklórne podujatia, 

kde chcú reprezentovať miestne tradície. Pre ďalšiu činnosť tejto ľudovej 

skupiny by chceli zakúpiť ďalší hudobný nástroj, cimbal. K ďalšiemu ročníku 

akcie Kvet Podhradia plánujú vydať spevník. 

18-ZA
OZ Športový klub 

Poluvsie
Bikrosová dráha v Poluvsí 1,800.00 € Poluvsie Ţilinský jún - október

V Rajeckých Tepliciach majú deti a mládeţ len málo priestoru na rozvíjaní 

športových aktivít. V rámci projektu by chceli predkladatelia vybudovať 

bikrosovú dráhu ako špeciálnu pieskovú dráhu pre tréningy a ďalšie súťaţné 

podujatia v bikrose, terénnom bicyklovaní. Organizátori majú vyhliadnutý uţ 

ideálny terén na túto dráhu na parcele mesta, ktorý chce projekt podporiť. 

Aktivity projektu zahŕňajú stretnutia s cieľom zorganizovania dobrovoľníckej 

práce na projekte. Po zabezpečení a dovoze materiálu budú pracovať na 

úprave terénu. Pri príleţitosti otvorenia bude zorganizovaný Športový deň. 
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24-ZA Ing. Juraj Kudjak
Na vlastnej koţi ţivot našich 

predkov zaţi
1,600.00 € Čičmany Ţilinský júl-august

K oţiveniu tradície v jedinečnej dedinke Čičmany chcú prispieť miestni občania 

v spolupráci s Povaţským múzeom v Ţiline. Cieľom ich projektu je zorganizovať 

letné tvorivé dielne, na ktorých si návštevníci vyskúšajú tradičné remeslá a 

techniky. Tvorivé dielne budú prebiehať pravidelne raz za 2 týţdne. Jednotlivé 

remeselné dielne pod vedením odborných remeselníkov budú návštevníkom k 

dispozícii ako akési odborné triedy školy a po ich absolvovaní dostanú 

návštevníci na pamiatku certifikáty o absolvovaní "školy tradičných remesiel".

42-ZA Dušan Bízik

Snowboard Jib Contest 

2010 v martinskom 

amfiteátri/na námestí

1,900.00 € Martin Ţilinský
september-

november

Zámerom projektu je vybudovať základňu pre budúce ročníky veľmi populárnej 

snowbordovej akcie na Slovensku, ktorá sa bude po ročnej odmlke konať uţ po 

4. krát. Jedinečnosťou tohto športového podujatia je, ţe sa odohráva priamo v 

meste, konkrétne v Martine. Grant pomôţe k vybudovaniu troch prekáţok a 

zatraktívneniu dráhy aj pre zahraničných športovcov. Po akcii budú vytvorené 

prekáţky prevezené do lyţiarskeho strediska Snowland Valča, kde budú 

snowboardistami ďalej vyuţívané.

45-ZA Obec Oravská Polhora
Letný tábor s tradičnými 

remeslami
1,800.00 € Oravská Polhora Ţilinský jún-august

Kurz "Letný tábor s tradičnými remeslami" prinesie oţivenie do obce Oravská 

Polhora, pričom umoţní deťom a mládeţi rozvíjať tradičné miestne remeslo ako 

bibulkárstvo, drotárstvo, košikárstvo, rezbárstvo, či pečenie chleba. Pred 

samotným táborom bude prebiehať propagácia na okolitých školách a 

verejnosti so sprievodnými prednáškami na tému ako vhodne vyuţívať voľný 

čas. Výrobky detí a mládeţe, ktoré vytvoria počas kurzu budú odprezentované 

na folklórnych slávnostiach obce a v okolitých obciach.   

49-ZA Mgr. Branislav Koţuch
Kultúrne leto mladých v 

Trstenej
1,800.00 € Trstená Ţilinský jún-október

Hlavným cieľom iniciatívy neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorých spája 

dobrovoľnícka angaţovanosť v mládeţníckom nízkoprahovom klube, je 

vytvárať zmysluplné moţnosti vyuţitia voľného času pre deti a mládeţ a viesť 

ich ďalej k aktívnej participácii na občianskom ţivote miestnej komunity. V 

predloţenom projekte sa zamerali na zabezpečenie vhodného prostredia pre 

takéto aktivity, pričom by chceli zrenovovať dvor pred mládeţníckym klubom, 

ktorý by bol určený tieţ pre voľnočasové aktivity ako sú koncerty, letné kino a 

umelecké workshopy. 

52-ZA
Tilia, občianske 

zdruţenie
Rande pod lipami 1,500.00 € Rajecké Teplice Ţilinský jún-október

V Rajeckých Tepliciach sa nachádza storočný park - Lipová aleja, ktorá 

pozostávala pôvodne z dvoch parkových chodníkov. V súčasnosti je z nich len 

jeden funkčný. Druhá časť chodníka je zanedbaná, zasypaná odpadom a 

zarastená. Cieľom predloţeného projektu je sfunkčniť aj druhý chodník a tak 

obnoviť pôvodnú okruţnú parkovú trasu. Okrem vyčistenia terénu a okolia 

plánujú tieţ nové lavičky a vybudovanie vstupného panela s dreveným 

"stráţcom" aleje. Projekt budú sprevádzať aktivity ako rande a lipový čaj vo 

vynovenom parku a park sa budú snaţiť spropagovať tieţ sprievodnými 

podujatiami. 

100,000.00 €
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