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15-BA Obec Dunajská Luţná
Náučno historicko- prírodný 

chodník v Dunajskej Luţnej
      2 300,00 € Dunajská Luţná Bratislavský

Predkladateľ Obec Dunajská Luţná chce pomocou svojho projektu "Náučný 

historicko-prírodný chodník v Dunajskej Luţnej " prispieť k zvýšeniu povedomia 

obyvateľov a návštevníkov obce o prírodných, kultúrnych a historických 

hodnotách. Cieľom je postaviť historicko-náučný chodník, ktorý bude hovoriť o 

identite obce, a pri ktorom budú umiestnené prírodné pamiatky "in situ". Po 

zostavení tímu, ktorý zostaví kompletný návrh, pripraví všetky potrebné 

podklady a zverejní informácie o projekte, sa pripraví broţúra o prírodných, 

historických a kultúrnych hodnotách obce, ktorá bude rozposlaná do všetkých 

domácností v Dunajskej Luţnej. Po zrealizovaní chodníka s ôsmymi panelmi sa 

uskutoční výstava pre riešiteľov a partnerov projektu, zástupcov obyvateľov a 

pozvaných hostí, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie Náučného historicko-

prírodného chodníka pre verejnosť a "krst" broţúry.

17-BA
Mgr. Miroslava 

Jonášová

Stretnime sa na náučnom 

chodníku NPR Šúr, máme 

ho za chrbtom!

      1 950,00 € Chorvátsky Grob Bratislavský

Obyvatelia Obce Chorvátsky Grob- Čierna Voda majú priamo za svojim 

chrbtom jedinečnú a unikátnu prírodnú rezerváciu s mokraďami, lesmi, lúkami, 

kde rastú rôzne druhy rastlín a ţijú chránené zvieratá. Cez túto rezerváciu sa 

tiahne krásny náučný chodník, o ktorom aj mnohí ľudia vedia, no prístupové 

cesty k nemu sú vo veľmi zlom stave, a preto je skoro nemoţné sa k nemu 

dostať. Preto sa títo ľudia rozhodli, pomocou projektu "Stretnime sa na 

náučnom chodníku NPR Šúr, máme ho za chrbtom ", spriechodniť cesty k 

chodníku a pomocou prednášok dať ľuďom do povedomia ako si chrániť a váţiť 

tento jedinečný kúsok prírody. Vďaka propagácii sa mnoho ľudí o prírodnej 

rezervácii dozvie, no predtým sa bude pracovať na sprístupnení. Zabezpečia sa 

pracovné pomôcky, kontajner na odpad, technické vybavenie a pri prácach 

budú pomáhať dobrovoľníci. Na záver sa osadia tabule s označením trasy.

18-BA
Občianske zdruţenie 

Hrad Čeklís

Informačná tabuľa o hrade 

Čeklís v Bernolákove
         300,00 € Bernolákovo Bratislavský

V obci Bernolákovo sa nachádzajú ruiny Hradu Čeklís, ktoré sú lákadlom pre 

turistov. Nachádzajú sa na vyvýšenine, z ktorej je pekný výhľad na okolie. 

Problém je však v tom, ţe prichádzajúci návštevníci často nemajú poznatky o 

mieste, kde sa nachádzajú. Preto sa projekt "Informačná tabuľa o hrade Čeklís 

v Bernolákove " zameriava na zostavenie a umiestnenie informačnej tabule k 

poznaniu histórie lokality a zviditeľnení aktivity, ktoré tam robia archeológovia a 

dobrovoľníci.

20-BA
Občianske zdruţenie 

Pro Eberhard

Zelená oáza na Malom 

Dunaji v Malinove
      2 690,00 € Malinovo Bratislavský

Malý Dunaj a jeho okolie je najviac znečisťovaný a neupravený, hoci by mohol 

slúţiť na oddych a športové aktivity, pre ľudí. Zámerom projektu "Zelená oáza 

na Malom Dunaji v Malinove " je vybudovať na brehoch rieky príjemné miesto 

na trávenie voľného času, stretávanie sa ľudí a na voľnočasové aktivity. 

Dobrovoľníci by chceli upraviť aj chodníky, aby boli vhodné na prechádzky, deti 

na bicykloch a pre mamičky s kočíkmi. V pláne je tieţ vybudovanie altánku, 

lavičiek na posedenie, bezpečné ohnisko na piknikovanie a prístrešok na 

úschovňu lodí. Nebudú tam chýbať ani náučné tabule o flóre a faune Malého 

Dunaja a o Ţitnom ostrove. Do projektu bude zapojená okrem OZ Pro Eberhard 

aj obec Malinovo a veľa dobrovoľníkov.
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26-BA

REVIA _ 

Malokarpatská 

Komunitná nadácia

Park hrania a oddychu 

Modra (PHO MODRA)
      2 400,00 € Modra Bratislavský

Projekt "Park hrania a oddychu Modra " je zameraný na revitalizáciu parku v 

Modre. Je to celomestská kampaň, do ktorej sa zapojí mnoho ľudí, 

dobrovoľníkov. Ciele tohto projektu sú rozmanité. Vďaka práci na spoločnom 

priestranstve by chceli organizátori utuţiť a vytvoriť nové dobré vzťahy medzi 

občanmi v Modre. V Parku hrania a oddychu sa budú zachraňovať, odstraňovať 

a sadiť nové stromy a zelene. Bude sa upravovať celý priestor od chodníkov, 

lavičiek, aţ po smetné koše. Nezabudne sa ani na zónu pre deti. Postaví sa im 

nové ihrisko s pieskoviskom, preliezkami a stolným tenisom. Nebude chýbať 

ani petangové ihrisko a exteriérové fitness prvky. Malokarpatská komunitná 

nadácia- REVIA by chcela realizovať aj dvojročnú mediálnu a foundraisingovú 

kampaň o uvedenom parku.

31-BA
Stupavský okrášľovací 

spolok
Stupavčania pre ţivý park       1 460,00 € Stupava Bratislavský

Cieľom projektu "Stupavčania pre ţivý park " je revitalizácia časti parku a 

skleníka. Park patrí k historickým pamiatkam Stupavy a je srdcom tejto obce. 

Práca je rozdelená na niekoľko fáz a práve tento projekt sa zameriava na prvú 

fázu. Pôjde konkrétne o vyčistenie historického skleníka, vyčistenie záhrady, 

vybudovanie záhradných prvkov a vysadenie stromov, krov a bylín. Výsledkom 

bude zelená oáza- modelová komunitná prírodná záhrada pre všetky vekové 

kategórie. Do projektu bude zapojená miestna komunita od školákov aţ po 

dôchodcov, vrátane miestnych poslancov a zdruţení, no všetko na základe 

dobrovoľníctva.

36-BA
Materské centrum 

Ráčik
Ráčik-miesto pre všetkých       1 000,00 € Bratislava Bratislavský

Materské centrum Ráčik sa rozhodlo po 7-mich rokoch svojej existencie 

zorganizovať projekt "Ráčik- miesto pre všetkých". Zámerom tohto projektu je 

zrekonštruovať miestnosť, upraviť ju a zariadiť tak, aby slúţila širokej verejnosti 

ako klubový priestor. Ďalším cieľom projektu je rozbehnúť tu aj nejaké klubové 

aktivity pre všetky skupiny obyvateľov Rače/Krasňan a umoţniť tam aktívne 

trávenie voľného času mládeţi, dospelým, rodinám aj seniorom. Snom 

materského centra je vybudovať centrum s kaviarňo- čajovňou, ktoré bude 

otvorené 5 dní v týţdni, kde si budú návštevníci a členovia môcť posedieť a 

podebatovať pri šálke kávy, čaju alebo pri koláčiku.

44-BA

Zdruţenie záchrany 

cirkevných pamiatok v 

Modre

Oprava Kostola sv.Jána 

Krstiteľa Modra-cintorín
      2 000,00 € Modra Bratislavský

Kostol sv. Jána Krstiteľa je najstaršia gotická pamiatka v podmalokarpatskej 

oblasti. Nachádza sa na cintoríne v Modre, vedľa hrobu Ľudovíta Štúra. Jedná 

sa o národnú kultúrnu pamiatku, ţiaľ vo veľmi poškodenom stave. Zdruţenie 

záchrany cirkevných pamiatok v Modre v spolupráci s Krajským pamiatkovým 

úradom a dobrovoľníkmi z radov veriacich a občanov mesta sa preto podujali 

na záchranu tohto kultúrno-historického dedičstva pre budúce generácie. V 

rámci projektu plánujú realizovať opravu strechy kostola. Sanačné práce budú 

zahŕňať výmenu poškodeného dreveného krovu, opravu omietky štítových 

stien, domurovanie poškodenej koruny muriva a výmenu poškodenej strešnej 

krytiny.

04-BB Obec Ţibritov
Spoznávajme kraje svoje- 

Ţibritovský chodník
      2 350,00 € Ţibritov Banskobystrický

Obec Ţibritov si dala za cieľ vybudovať náučný chodník na trase Ţibritov-

Štangerígeľ, ktorý zabezpečí vhodné podmienky pre návštevu prírodnej 

pamiatky Štangerígeľ (Krupinské bralce). Do výstavby Ţibritovského chodníka 

budú dobrovoľnícky zapojení občania Ţibritova a členovia Klubu slovenských 

turistov. Práce na náučnom chodníku budú spočívať vo výrobe a osadení 

informačných tabúľ, turistického smerovníka, postavenia stola, lavičiek, 

mostíka cez potok a striešky nad studničkou. Chodník bude riadne 

zaregistrovaný a zakreslený do mapy. Slávnostné otvorenie náučného 

chodníka sa uskutoční v septembri pri príleţitosti dňa obce Ţibritova a dní 

mesta Krupina.
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24-BB Kruh
Vodárenské tajchy - zóna 

oddychu
      3 000,00 € Banská Štiavnica Banskobystrický

V blízkosti centra Banskej Štiavnice sa nachádzajú dve unikátne vodné nádrţe 

Veľká a Malá Vodárenská. Veľkú Vodárenskú vybudovali predkovia z Banskej 

Štiavnice pred vyše 500 rokmi a je najstaršou priehradou na území Slovenska. 

Občianske zdruţenie Kruh sa rozhodlo ochrániť hrádzu pred devastáciou 

autami, zlepšiť rekreačné podmienky pre návštevníkov tajchov a zvýšiť 

povedomie návštevníkov o kultúrno-historickom význame tajchov. Na projekte 

sa bude podieľať skupina vyše 20 dobrovoľníkov rôzneho profesijného 

zamerania, ktorých spojil záujem  ochrániť tajchy. Keďţe tajchy sú národnou 

kultúrnou pamiatkou prvky drobnej architektúry (lavičky, drevený prístrešok nad 

prameň) budú osadené v súlade s odbornou projektovou dokumentáciou. 

Uzamykateľná rampa bude slúţiť ako bariéra pre autá a štvorkolky. 

Interpretačno-informačný panel pomôţe návštevníkom poznať a uvedomiť si 

hodnotu a význam tejto kultúrnej pamiatky.

25-BB Mgr. Tomáš Belko
Podnetnejšie prostredie 

nielen pre naše deti
      2 350,00 € Lučenec Banskobystrický

Projekt Podnetné prostredie pre naše deti prispeje k skvalitneniu a spestreniu 

prostredia na Jiráskovej ulici v mestskej časti Opatová-Lučenec. Cieľom je 

vybudovať na tomto pustom a pre deti  málo podnetnom sídlisku detské ihrisko, 

pieskovisko a lavičky na posedenie. Celá obytná zóna bude skrášlená  

výsadbou okrasných stromčekov, kríkov, kvetov a skalky. Na realizácii aktivít 

sa budú podieľať miestni obyvatelia i príslušníci susednej rómskej komunity.

31-BB
OZ Údolie ţelovských 

pivníc

Dobudovanie parku v Údolí 

ţelovských pivníc
         700,00 € Ţelovce Banskobystrický

Občianske zdruţenie Údolie ţelovských pivníc pôsobí v oblasti vinárstva a 

vinohradníctva a usiluje sa o zachovanie tradícií a historického dedičstva- 

stredovekých pieskovcových pivníc v obci Ţelovce. Snaţia sa prispievať k 

ochrane ţivotného prostredia budovaním atraktívneho okolia pivníc. 

Predkladaným projektom chcú riešiť vyuţitie plôch patriacich obci, z ktorých 

jedna sa stala skládkou čierneho odpadu a druhá nemá svoje praktické 

vyuţitie. Realizáciou parku na tomto území chcú zvýšiť atraktívnosť pivničnej 

oblasti a tým prilákať ich návštevníkov. V oblasti budú vysadené stromy a 

skalka, vybudované chodníky a lavičky. Plánované je aj dobudovanie sochy sv. 

Urbana- patróna vinohradníkov,  s ktorou zdruţenie začalo uţ v minulom roku.

45-BB SPORTPOLANA FREERIDE MTB ARÉNA       2 000,00 € Hriňová Banskobystrický

V regióne Podpoľanie uţ niekoľko rokov pretrváva potreba zabezpečiť pre deti 

a mládeţ bezpečný pohyb na bicykloch mimo centra mesta, kde ohrozovali 

seba i účastníkov cestnej premávky. Po dlhodobom monitoringu a hľadaní 

vhodnej lokality sa športoví aktivisti z občianskeho zdruţenia SPORTPOLANA 

rozhodli vybudovať 2 km dlhú freeride arénu s prírodnými a umelými 

prekáţkami, ktorá umoţní športové vyţitie a bezpečný zjazd na horských 

bicykloch pre obyvateľov tohto okresu i susediacich okresov a nadšencov z 

celého Slovenska. Projekt bude prezentovaný v regionálnych a národných 

médiách, slávnostné otvorenie Free ride MTB arény bude sprevádzať exhibičná 

show

49-BB

Slovenský skauting, 21. 

zbor Korčín, Zvolenská 

Slatina

Poď do záhrady a polezieš 

vyššie!
      1 750,00 € Zvolenská Slatina Banskobystrický

"Poď do záhrady a polezieš vyššie  " je mottom projektu skautov zo Zvolenskej 

Slatiny, ktorí sa rozhodli upraviť bývalú záhradu v okolí ich skautskej klubovne 

tak, aby deti a mladí ľudia mohli v tejto záhrade prekonávať svoje limity vo 

fyzických, intelektuálnych, manuálnych a výtvarných zručnostiach- Skauti sa 

rozhodli na záhrade postaviť lezeckú stenu, altánok so zatrávnenou strechou, 

osadiť na pozemku preliezky, hojdačky, lavičky, vysadiť ovocné stromy a kríky. 

Miesto bude slúţiť na organizovanie malých festivalov, divadelných 

predstavení, letných filmových večerov a podobne. Záhrada bude  bezplatne 

slúţiť všetkým deťom z obce Zvolenská Slatina, ktoré nechcú sedieť doma.
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55-BB

Klub slovenských 

turistov- Turistický 

oddiel KOS Rimavská 

dolina

Vybudovanie náučného 

chodníka na Trstie 
      2 150,00 € Tisovec- vrch Trstie Banskobystrický

Cieľom projektu je vybudovanie a sprístupnenie náučného chodníka z mesta 

Tisovec na vrch Trstie, ktorý je súčasťou Národného parku Muránska planina. 

Celá lokalita patrí do NATURY 2000 a je územím európskeho významu. 

Členovia občianskeho zdruţenia Klub slovenských turistov- turistický oddiel 

KOS Rimavská dolina chcú  pre turistov osadiť informačné tabule chránené 

prístreškami o faune, flóre, prírodných zaujímavostiach Trstia a botanikovi 

Václavovi Vranom a tieţ 12 lavičiek na vybraných miestach náučného 

chodníka. Ďalším krokom bude vyčistenie studničky v lokalite Čierna voda a 

vybudovanie prístrešku nad studničkou. Celý projekt bude spropagovaný na 

web stránke mesta Tisovec, web stránke partnerstva Muránska planina- Čierny 

Hron, v regionálnej tlači a iných printových médiách. Turistický oddiel plánuje 

spoločný výstup na Trstie.

64-BB
Občianske zdruţenie 

OXYMORON
Na skejte po celý rok       2 500,00 € Rimavská Sobota Banskobystrický

Zámerom projektu Na skejte po celý rok je vytvoriť interaktívny krytý skatepark 

s kvalitným povrchom a profesionálne vytvorenými prekáţkami podľa predstáv 

a potrieb mladých vyznávačov adrenalínových športov. Podobne vybavený 

areál sa nachádza najbliţšie v maďarskom Miskolci, rimavskosobotskí 

skateboardisti prípadne športovci z okolitých regiónov preto privítajú nový areál 

s veľkým nadšením. Občianske zdruţenie Oxymoron plánujú vytvoriť priestor v 

starých vojenských kasárňach, ktoré si však vyţadujú špeciálnu úpravu plochy 

a grafický návrh vhodnej  zostavy skateboardových prekáţok. Organizátori 

chcú preniesť a opraviť uţ existujúce prekáţky z exteriéru a zostrojiť nové 

prekáţky vhodné pre freestyle a street skateboarding. V závere projektu 

komunita mladých usporiada slávnostný jam spojený s prezentáciou nových 

priestorov, predstavením hip-hopových tanečných skupín a umenia grafity. 

Podstatným prínosom projektu je zapojenie mladých ľudí do samotnej 

realizácie, údrţby a prevádzkovania areálu za podpory mesta.

08-KE Obec Henckovce

Obnova pôvodnej 

architektúry dedinskej 

studne a úprava okolia

      1 900,00 € Henckovce Košický

V obci Henckovce na verejnom obecnom priestranstve sa nachádza stará 

pôvodná studňa, ktorá v minulosti slúţila ako zdroj pitnej vody. V súčasnosti je 

zakrytá betónovým panelom a priľahlá zeleň si vyţaduje úpravu. Obec sa 

rozhodla pristúpiť k renovácii nefunkčnej studne a obnoviť zdroj vody, z ktorého 

môţe mať úţitok široká verejnosť. Dôraz pri obnove studne bude obec klásť na 

zachovanie pôvodnej vidieckej architektúry. Pôvodný betónový základ studne 

prejde rekonštrukciou a na novo vymurovanú kamennú obrubu bude osadená 

drevená konštrukcia a šindľová strieška. Okolie studne bude zveľadené 

okrasnou zeleňou a doplnené drevenými lavičkami. K prameňu plánuje obec v 

súčinnosti s obyvateľmi vybudovať prístupový chodník.

10-KE
Detská organizácia 

Fénix
Malý amfiteáter       2 000,00 € Dobšiná Košický

Mesto Dobšiná má vyše 5000 obyvateľov zmiešanej národnosti a po zániku 

baníctva trpí vysokou nezamestnanosťou. Občania ţijú väčšinou v skromných 

podmienkach, no napriek tomu sú aktívni a zaujímajú sa o spoločenský ţivot a 

kultúrne podujatia v meste. Mestu však chýba dostatočný priestor pre 

pohybové a tanečné aktivity a podujatia. Miestny kultúrny dom totiţ kapacitne 

nestačí pokryť záujem občanov o tieto aktivity. Detská organizácia Fénix chce 

preto v záhrade centra voľného času vybudovať kryté pódium s lavičkami, ktoré 

by sa vyuţívalo od jari do jesene. Na projekte budú participovať členovia 

občianskeho zdruţenia, mladí ľudia, tanečníci a rodičia detí, ktoré budú 

amfiteáter vyuţívať a tieţ členovia územnej správnej rady. Odborné práce s 

drevom zabezpečia miestni remeselníci.
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11-KE
Zdruţenie rodičov pri 

ZŠ
Ekoplocha pre všetkých       2 000,00 € Michalovce Košický

Zdruţenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5 sa podujalo vytvoriť v Michalovciach 

súvislú ekoplochu, ktorá bude slúţiť verejnosti na oddych a relaxáciu. 

Projektový zámer budú napĺňať obnovou zelene, estetickým usporiadaním 

prírodného prostredia a vhodným doplnením prvkov drobnej architektúry. Do 

projektu budú zapojení okrem odborného projektového tímu deti, mládeţ, 

rodičia a starí rodičia, obyvatelia sídliska, členky MC Drobec a seniori zo 

Zariadenia pre seniorov Michalovce, ktorí budú participovať  na čistení plochy, 

výkopoch, likvidácii odpadu, na príprave terénu, výsadbe drevín a rastlín, 

pokládke mulčovacej kôry a dunajského štrku. Výsledky projektových aktivít 

budú prezentované na slávnostnom otvorení ekoplochy za prítomnosti čelných 

predstaviteľov mesta a širokej verejnosti.

13-KE
Klub Slovenských 

turistov Stráţske

Prístrešok a nové turistické 

chodníky na Krivoštanku
         800,00 € Stráţske Košický

Na vrchol Krivoštanky vo Vihorlatských vrchoch zatiaľ vedie len jeden 

značkovaný chodník, no na turistickej trase nie je ţiadna skrýša pred daţďom. 

Členovia Klubu slovenských turistov Stráţske sa rozhodli vyznačiť ďalšie trasy 

na vrchol a vybudovať jednoduchý drevený prístrešok pre turistov na ochranu 

pred daţďom a snehom.  Nové turistické trasy budú vyčistené a spriechodnené 

a riadne označené smerovníkmi a turistickými značkami. Na vrchol vynesú 

členovia KST jednotlivé kusy prístrešku, ktoré na vrchole poskladajú a 

ponatierajú. Projekt prinesie úţitok domácim i zahraničným milovníkom prírody 

a prispeje k zvýšeniu návštevnosti oblasti Krivoštanky, Belovarky a Kráľovej 

studienky.

20-KE Patrik Cimprich
Začiatok obnovovacích prác 

na hrade nad Vinným
         800,00 € 

Hrad nad obcou 

Vinné
Košický

Hlavným záujmom skupiny nadšencov a dobrovoľníkov zo Stráţskeho je 

obnova hradnej zrúcaniny nad Vinným. Hrad z 13.storočia uţ po 3 stáročia 

chátra a dosiaľ na ňom neprebiehali ţiadne záchranné práce. Predkladaný 

projekt je zameraný na vyčistenie hradného areálu, osadenie niekoľkých 

informačných tabúľ a tlač informačných letákov pre turistov. Realizátori projektu 

plánujú na hrade zorganizovať besedy spojené s exkurziami a tieţ prednášky 

na školách zamerané na dôleţitosť ochrany kultúrnych pamiatok. Cieľom 

projektu je dostať hrad do povedomia ľudí, aby si uvedomili, ţe je cenným 

pozostatkom ich histórie, ktorá formuje národ i kultúru.

32-KE
SPELEOKLUB 

MICHALOVCE

"Spoznaj krásy svojho 

okolia - druhá etapa"
      2 200,00 € 

Vihorlatské vrchy/ 

Košice
Košický

Projekt Spoznaj krásy podzemia svojho okolia- druhá etapa ponúka moţnosť 

deťom a mladým z Michaloviec a okolia spoznávať jaskyne a prírodu a tým v 

nich vzbudiť záujem o turizmus a prírodné úkazy v ich regióne. Činnosti 

projektu budú situované do pohoria Vihorlatských vrchov, do oblasti s výskytom 

jaskýň, prasklín a puklín. V prvej etape projektu sa mládeţ zoznámi s 

vonkajším a vnútorným prostredím jaskýň a nadobudnú základné lezecké a 

speleologické zručnosti. V ďalšej fáze sú naplánované čistiace práce v 

jaskyniach a ich okolí. Deti budú mať moţnosť objaviť nové priestory a chodby 

jaskýň a zoznámia sa s fyzikálno-chemickými procesmi v jaskyniarstve. 

Súčasťou aktivít bude i mapovanie a dokumentovanie novoobjavených jaskýň 

a chodieb a vyuţívanie baníckej meracej techniky v praxi.
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44-KE

Neformálna skupina 

občanov Ing. Vladimír 

Mucha

Náučný chodník Stratenský 

kaňon
      3 000,00 € Stratenský kaňon Košický

Náučný chodník Stratenský kaňon bude prvým náučným chodníkom vhodným 

aj pre vozíčkarov v Národnom parku Slovenský raj. Je situovaný do krasového 

kaňonu vytvoreného tokom Hnilca, ako súčasti národnej prírodnej rezervácie 

Stratená. Na zriadenie náučného chodníka pre turistov cykloturistov a v 

neposlednom rade pre vozíčkarov sa podujala neformálna skupina občanov zo 

Spišskej Novej Vsi, ktorí patria k pracovníkom Štátnej ochrany prírody a majú 

bohaté skúsenosti s tvorbou náučných chodníkov. Kľúčovou časťou projektu je 

vytvorenie bezbariérového prechodu celým kaňonom s veľkým odstavným 

parkoviskom pri východnom vstupe do kaňonu. Za účelom zvýšenia 

informovanosti o tomto vzácnom území budú na skalné steny kaňonu osadené 

infopanely v najvyššom stupni ochrany. Panely budú zahŕňať informácie o 

podzemnom svete jaskýň, botanike, zoológii, turistike a histórii baníctva, 

lesníctva a samotnej lokality.

52-KE Alter Nativa, o.z.

Úpravy okolia Komunitného 

centra Brdárka podľa 

princípov trvalej 

udrţateľnosti

      2 200,00 € Brdárka Košický

Občianske zdruţenie Alter Nativa si v roku 2006 prenajalo od obce Brdárka 

budovu bývalej školy, ktorú zrekonštruovalo a premenilo na miestne Komunitné 

centrum so sluţbami pre miestnych občanov. Okolie však z dôvodu nedostatku 

financií ostalo nedotknuté, pritom však ponúka priestor pre kultúrne vyţitie a je 

bránou k neďalekému ihrisku. Zámerom projektu je svojpomocne a v súlade s 

princípmi trvalej udrţateľnosti upraviť tento priestor pre zmysluplné trávenie 

voľného času. Práce budú prebiehať v súlade s potrebami občanov, ktorí 

vyjadrili záujem o ohradenie komunitného centra z dôvodu bezpečnosti detí. 

Ďalšími spoločne schválenými aktivitami bude rekonštrukcia pieskoviska a 

ihriska, výstavba krytého posedenia vrátane stola, umiestnenie solárneho 

osvetlenia, výsadba bylinkovej špirály a jedlých kríkov a tieţ vybudovanie 

bezpečného ohniska s lavičkami. Všetky úpravy sa budú realizovať podľa 

dizajnu, ktorý navrhnú účastníci kurzu permakultúry pod vedením odborných 

krajinných architektov.

09-NR

Obec Zalaba a 

neformálna skupina 

občanov 

Oddychová zóna pre 

strávenie voľného času.
      1 350,00 € Zalaba Nitriansky

Starostka obce Zalaba v spolupráci s občanmi predloţila projekt na vytvorenie 

oddychovej zóny pre potreby zmysluplného trávenia voľného času v obci. 

Takýto priestor v obci chýba a to nielen miestnym rodinám s deťmi, mládeţi a 

seniorom, ale aj turistom, ktorí vyhľadávajú Zalabu pre nedotknutú prírodu a 

pravú vidiecku atmosféru, ako hraničný priechod obľúbenej cyklotrasy a za 

účelom návštevy pamätnej izby Csontosa Vilmosa. Práve dvor pri pamätnej 

izbe ponúka ideálny priestor na zveľadenie zelene, osadenie lavičiek a 

altánkov, ktoré zabezpečia občania dobrovoľníckou prácou. Miestny podnikateľ 

zrealizuje rekonštrukciu kolieskovej studne v areáli.

17-NR Mesto Levice
Kalvária- miesto pre 

kaţdého...
      2 000,00 € Levice Nitriansky

Mesto Levice sa na podnet občanov a občianskeho zdruţenia Patrimonium 

Servandi podujalo  zveľadiť časť levickej kalvárie, ktorá je významnou lokalitou 

mesta z hľadiska historického i prírodovedeckého. V minulosti bola na tomto 

vŕšku vybudovaná Kalvária s kríţnou cestou, počas druhej svetovej vojny však 

bolo miesto zničené a ľudia zbombardovaný kostolík postupne rozobrali. 

Občianske zdruţenie Patrimonium Servandi sa postupne snaţí vytvoriť z 

Kalvárie oddychové miesto pre ľudí s náučným chodníkom a výhľadom na 

staré centrum a nádvorie hradu. V rámci projektu bude zasanovaný vŕšok 

kalvárie. Členovia občianskeho zdruţenia a ţiaci SOŠ vyčistia lokalitu od 

odpadkov, pomôţu namaľovať zábradlie, informačné šípky a tieţ stenu pri 

cestnej komunikácii, na ktorej vyobrazia Kalváriu. Na vŕšku budú osadené 

lavičky so smetnými košmi a informačná tabuľa, na ktorej bude znázornený 

hrad s legendou jednotlivých častí. Ambíciou projektu je reagovať na potreby 

obyvateľov a podnietiť rozvoj cestovného uchu v regióne.
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27-NR
Divadelná spoločnosť 

Meteorit Rumanová
Um, relax a vôňa dediny       2 400,00 € Rumanová Nitriansky

Um, relax a vôňa dediny  je finálnou etapou projektu Rekonštrukcie a obnovy 

historického parku v Rumanovej neziskovej organizácie Divadelná spoločnosť 

Meteorit Rumanová. Výsadba ţivého plota, zriadenie historického rozária, 

informatívne a náučné prvky budú funkčne a esteticky ladiť s uţ zrealizovanými 

úpravami parku. Ten sa nachádza priamo v centre obce a je chráneným 

areálom tretieho stupňa územnej ochrany. Jeho ďalším zveľaďovaním dôjde k 

podpore sociálnych hodnôt v obci v dôsledku prehlbovania spolupráce medzi 

členmi miestneho zastupiteľstva, verejnoprospešnými organizáciami a 

obyvateľmi obce

31-NR
Asociácia Divadelná 

Nitra
Akadémia Umení/ Urban Art       2 400,00 € 

Nitra- Svätoplukovo 

námestie
Nitriansky

Cieľom projektu "AU/UA- Akadémia Umení/Urban Art " je spolupracovať so 

študentmi a pedagógmi Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici pri tvorbe 

podujatí sprievodného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 

2011. Študenti pripravia individuálne projekty zamerané na ţivot v Nitre, ktoré 

budú počas festivalu zdobiť exteriérovú prezentáciu, čo bude v interakcii s 

verejnosťou a vytvorí sa tak priestor pre nové umenie zakomponované do 

mestského prostredia.

38-NR

Zdruţenie STORM - 

Nízkoprahový klub pre 

deti a mládeţ CIRKUS

"Letná vlna"          840,00 € Nitra Nitriansky

Zámerom a cieľom projektu "Letná vlna " je pokračovať v tradícii komunitných 

akcií na sídlisku Klokočina v meste Nitra. Tento rok chcú členovia komunity 

rozšíriť oddychový areál o drevené lavičky, stôl, kôš na odpadky a vystaviť 

grafity diela klientov. Na akcii Letná vlna sa bude hrať streetbal, cvičiť zumba a 

budú sa maľovať streetart graffity. Príprav a aj samotnej akcie sa zúčastní veľa 

dobrovoľníkov a tieţ budú pomáhať klienti centra a členovia komunity. 

Celodenný program bude ukončený večerným kinom, priamym premietaním 

vonku na stenu.

49-NR Alena Adamická Zelený park pre Mudroňovo       2 000,00 € Mudroňovo Nitriansky

Obyvatelia obce Mudroňovo by chceli mať pekný priestor pre deti na hranie, 

mladých ľudí, na stretávanie sa  a na realizáciu rôznych kultúrnych a 

športových podujatí. Projektom "Zelený park pre Mudroňovo " chcú títo ľudia 

obnoviť a skrášliť park, ktorý je vhodný pre trávenie voľného času obyvateľov, 

ale aj turistov. Realizácia začne vysadením tujovej aleje, javorov, gaštanov, 

jasanov a dubov, tak aby tvorili ucelený prvok parku. Budú tam osadené aj 

lavičky a informačná tabuľa. Snahou predkladateľov projektu je skĺbiť šport s 

oddychom.

58-NR
Obec Kravany nad 

Dunajom
Výstavba kaplnky       3 000,00 € 

Kravany nad 

Dunajom
Nitriansky

Obec Kravany nad Dunajom si dala za cieľ znovu postaviť kaplnku zničenú  

počas druhej svetovej vojny, ktorá bola dielom rodiny Hroššovcov, na jej 

pôvodnom mieste. Kaplnka bude naprojektovaná Ing.arch.Tomášom Smidtom, 

ktorý sa znova podujal participovať na jej výstavbe bez nároku na honorár. Do 

projektu budú ďalej zapojený členovia obecného zastupiteľstva, občianske 

zdruţenie  Have-Rock a Korava a aktívni občania. Výsledný objekt postavený v 

modernom duchu, no vychádzajúci z regionálnych tradícií a starých stavebných 

materiálov dotvorí scenériu námestia obce a obohatí ju o nové moţnosti na 

stretávanie a duchovné zbliţovanie miestnej komunity.

59-NR Daniel Dida
Bunka_miesto pre súčasnú 

kultúru
      1 565,00 € Nitra Nitriansky

Bunka_miesto pre súčasnú kultúr u je platforma určená na prezentáciu 

súčasného umenia, realizovanie rôznych kultúrnych podujatí, workshopov a 

diskusií. Hmotný základ projektu tvorí objekt s názvom Bunka, ktorý bude 

umiestnený na pešej zóne v centre Nitry. V meste  v súčasnosti chýba podobný 

otvorený priestor nekomerčného charakteru slúţiaci mladým ľuďom na 

organizáciu svojich podujatí. Bunka vznikne prebudovaním obytného 

kontajnera a bude umiestnená na neudrţiavanej ploche verejnej zelene s 

koncentrovaným pohybom ľudí. Stavebnú fázu i následné zostavenie 

programovej štruktúry Bunky bude realizovať neformálna skupina študentov 

architektúry a výtvarného umenia zaujímajúcich sa o kultúru a verejné dianie.
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06-PO Obec Kladzany

Daţďová záhrada s 

lavičkami namiesto 

povodne s bahnom

      2 200,00 € Kladzany Prešovský

Obec Kladzany chce projektom riešiť tri aktuálne problémy: riziko prívalov vody 

a bahna do obce, zanedbané verejné priestranstvo s čiernymi skládkami a divo 

rastúcimi drevinami a chýbajúcu oddychovú zónu. Obec spolu s Klubom 

slovenských turistov Sosna Kladzany chce pozdĺţ poľnej cesty, ktorá sa v 

období prívalových daţďov stáva kanálom so špinavou vodou valiacou sa do 

obce, realizovať vododrţné opatrenia. Drevené hrádzky zadrţia prívalové 

zráţky, prefiltrujú a vyčistia zráţkovú vodu, ktorá bude cestou vedená do 

daţďovej záhrady. V daţďová záhradke bude odstránená a upravená divoko 

rastúca zeleň, vysadí sa drobná okrasná zeleň a do priestoru budú vsadené 

lavičky.

16-PO Mgr. Jozef Michňa Ţeleziareň v Jakubanoch       2 920,00 € Jakubany Prešovský

Podstatou projektu "Ţeleziareň v Jakubanoch(1760-1870) " je renovácia a 

konzervácia Drevouhoľnej vysokej kamennej pece ako jednej zo siedmych 

známych a zachovaných pecí na Slovensku. Projekt zahŕňa vybudovanie 

oddychového, relaxačného a informačného centra, určeného pre návštevníkov 

a turistov. Okrem rekonštrukcie pece, je potrebné upraviť terén tak, aby sa k 

peci dalo dostať, vydláţdiť prístupové chodníčky, vybudovať prístrešok s 

ohniskom a sedením, treba oplotiť areál a vyvesiť informačné tabule. Stavbou 

bude vytvorený jedinečný dojem pre človeka.

22-PO OZ vernárskych aktivít
Náučná lokalita Partizánsky 

bunker
      1 500,00 € Vernár Prešovský

Zámerom Občianskeho zdruţenia vernárskych aktivít je doplniť a obohatiť 

informácie o Slovenskom národnom povstaní vybudovaním partizánskeho 

bunkra na mieste, kde pôvodne stál na základe dobových fotografií a 

rozprávania miestnych pamätníkov. Na prednej strane bunkra bude osadený 

informačný panel obsahovo zameraný na informácie o stavbe partizánskych 

bunkrov. Ďalší informačný panel "Vernár a SNP" bude návštevníkov informovať 

o udalostiach v SNP súvisiacich s obcou Vernár. Textové materiály, nákresy a 

dobové fotografie budú získané z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Člen 

zdruţenia, skúsený značkár, zabezpečí vyznačenie turistického chodníka z 

centra obce aţ k bunkru. Bunker bude slúţiť ako hravá forma učenia pre 

miestnych ţiakov a deti z neďalekej školy v prírode a kaţdoročne ako miesto 

pietneho aktu pri príleţitosti osláv výročia SNP.

27-PO

Obec Jasenov a 

neformálna skupina 

občanov

Hrad Jasenov- kroky k jeho 

záchrane
      1 200,00 € 

Jasenov- Hrad 

Jasenov
Prešovský

Projekt Hrad Jasenov- kroky k jeho záchrane je zameraný na prvé potrebné 

práce nevyhnutné k zachovaniu zrúcanín hradu Jasenov a jeho sprístupneniu 

pre turistov a návštevníkov hradu. Z grantu od Nadácie Orange plánuje obec 

spolu s občanmi pokračovať v začatých sanačných prácach, odstrániť náletové 

drevín a krovie z múrov, vybudovať okruţný chodník okolo hradu a osadiť 

informačnú tabuľu. Hradné múry budú zasanované pomocou vápencového 

substrátu.

31-PO Športový klub DOBRÁ 3D- Dobrá Domaša- Dobrá       1 511,00 € Domaša- Dobrá Prešovský

Športový klub Dobrá organizuje športové aktivity v rekreačnej oblasti Domaša 

Dobrá. Táto oblasť je vzhľadom na svoj prírodný potenciál ideálnym miestom 

pre rodinnú dovolenku. Výrazným nedostatkom je však absencia športových 

zariadení v tejto lokalite. Realizáciou projektu chce klub prispieť k obnoveniu 

multifunkčného pláţového pieskového ihriska a k vytvoreniu športovej plochy 

vhodnej pre hru petanque. Plánuje nadviazať na tradíciu organizovania 

športových rodinných víkendov novým podujatím Rodinný turnaj v petanque.
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34-PO
Materské centrum 

BAMBINO

Špecifické detské ihrisko 

pre najmenších
      1 974,00 € Poprad Prešovský

Materské centrum Bambino v Poprade v roku 2009 našlo konečne v spolupráci 

s Mestom Poprad priestory pre svoju činnosť, ktoré si vďaka šikovným členkám 

a dobrovoľníkom svojpomocne upravili a zútulnili. Centrum sa nachádza v srdci 

najväčšieho popradského sídliska na Letnej ulici, kde absentuje bezpečné 

detské ihrisko pre najmenšie detičky.  Členovia Bambina, rodičia a dobrovoľníci 

sa preto rozhodli upraviť priestor pred centrom a nainštalovať sem prvky 

detského ihriska pre vekovú kategóriu 1- 5 rokov. Trávnatá plocha s ihriskom a 

pieskoviskom bude slúţiť mladým rodinám s deťmi zo sídliska a blízkeho 

okolia.

53-PO
Regionálne rozvojové 

partnerstvo-RRP

Drevený košiar- oddychová 

zóna
      2 500,00 € Brutovce Prešovský

Obec Brutovce je malá rázovitá obec v Levočských vrchoch, v ktorej sa uţ 

mladí obyvatelia odklonili od tradičného spôsobu ţivota, no krajina naďalej 

dýcha tradíciou a atmosférou minulých čias. Regionálne rozvojové partnerstvo 

si dalo za cieľ zrevitalizovať dnes neatraktívnu oddychovú zónu v obci, a to 

vytvorením neţivého dreveného košiara. Miesto betónových lavičiek a 

nefunkčných prevaţovačiek budú do lokality prinavrátené prvky ľudovej 

architektúry- detské preliezky z prírodných materiálov, drevená koliba, koník s 

vozom a drevené posedenie. Do košiara vysadia dobrovoľníci z obce okrasné 

stromy a kry typické pre danú krajinu a okolie miestnej komunikácie bude 

odhlučnené výsadbou tuje. Košiar bude spropagovaný v miestnych médiách a 

vyuţívaný aj pri obecných slávnostiach

61-PO Wheels of art o.z.
Wheels of art -mini festival 

2011
      2 340,00 € Prešov Prešovský

Mini festival Wheels of art 2011 je debutovou akciou tohto typu v meste 

Prešov. Ambíciou občianskeho zdruţenia je prepojiť komunity skaterov, bikerov 

a inlinerov. Na festivale budú mať moţnosť predviesť svoje zručnosti na 

prekáţkach a mini rampe. Pre návštevníkov sa chystajú workshopy, na ktorých 

si budú môcť tieto športy vyskúšať pod vedením odborných lektorov. Súčasne 

bude prebiehať akcia lomography- fotografický workshop pre zúčastnenú 

verejnosť.  Výsledky workshopu budú prezentované v mestskej open air galérii 

za sprievodu profesionálnych hudobníkov.

02-TN
Materské centrum 

TRPASLÍKOVO

Neseď doma sám, poď sa 

pridať k nám
      2 300,00 € Valaská Belá Trenčiansky

Materské centrum Trpaslíkovo sa nachádza v priestoroch zdravotného centra, 

kde nie je v exteriéri vyuţité priestranstvo. Preto sa toto centrum rozhodlo 

svojim projektom "Neseď doma sám, poď sa pridať k nám" vyuţiť voľné 

priestranstvo a zabezpečiť detské ihrisko mamám s deťmi nie len z materského 

centra, ale z celej obce Valaská Belá. Cieľom realizácie projektu je upraviť 

vonkajšok areálu, zakúpiť ihriskovú zostavu, pruţinové hojdačky, vytvoriť 

pieskovisko, osadiť lavičky a odpadkové koše. Taktieţ chcú zveľadiť okolie 

výsadbou kvetov, bylinných záhonov s rastlinami typickými pre ich región a 

trávou. Sprístupnením ihriska pre verejnosť sa vytvorí miesto pre spoločné 

stretávanie sa mladých ľudí, rodín, či priateľov.

10-TN Dom kultúry Javorina
Oţivenie remesiel našich 

predkov
      2 590,00 € Stará Turá Trenčiansky

Projekt "Oţivenie remesiel našich predkov " prinavráti starým zabudnutým 

remeslám dôleţitosť a záujem verejnosti. Hlavnou udalosťou v Starej Turej 

bude podujatie- Remeslá našich predkov, kde si budú môcť návštevníci 

vyskúšať svoje zručnosti a schopnosti pri rôznych aktivitách. Popri kultúrnom 

programe sa budú ponúkať kurzy, do ktorých sa budú môcť ľudia na konci leta 

zapojiť. Kurzy sa budú konať v tvorivých dielňach, ako napríklad tkanie na 

krosnách, košikárstvo, paličkovanie, hrnčiarstvo, umelecké rezbárstvo, 

drotárstvo a vareškárstvo. Záverom tohto projektu bude zorganizovanie 

"Remeselného trhu", kde bude prebiehať prezentácia a predaj výrobkov 

vyrobených počas kurzov. Taktieţ si tu budú môcť ľudia zakúpiť pomôcky a 

materiál pre vykonávanie daných remesiel. Súčasťou celého projektu bude aj 

zviditeľnenie, čiţe medializácia.
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14-TN
Občianske zdruţenie 

Hornonitrie

Významné historické 

hradisko Vyšehrad
         620,00 € Nitrianske Pravno Trenčiansky

Projekt "Významné historické hradisko Vyšehrad " je zameraný na najvyšší vrch 

pohoria Ţiar- Vyšehrad, konkrétne na informovanosť turistov. V minulosti na 

vrchu stálo významné drevené hradisko, no po jeho zániku uţ nie sú viditeľné 

jeho pozostatky. Preto chce OZ Hornonitrie umiestniť na tomto mieste 

informačnú tabuľu s vyobrazením ţivota na hradisku, s popisom významných 

medzníkov a funkcie Vyšehradu. Realizácia projektu začne od zhromaţďovania 

historických údajov, archeologického výskumu a faktografických poznatkov. 

Nasledovať bude vytvorenie drevenej tabule, na ktorej bude znázornené 

hradisko a vyrytý text kyselinou do dreveného podkladu. Po osadení tabule 

bude zorganizované slávnostné odhalenie spojené s výstupom na Vyšehrad.

27-TN Martina Šnircová
Oddychová zóna a detské 

ihrisko Podhradie
      1 590,00 € Podhradie Trenčiansky

V malej obci Podhradie  nie je škôlka, škola a ani ţiadny priestor určený na hru 

detí a aktívne trávenie voľného času. Neformálna skupina rodičov sa preto 

rozhodla zorganizovať projekt "Oddychová zóna a detské ihrisko Podhradie". 

Do projektu sa zapojí veľa dobrovoľníkov z obce. Ako prvé sa počas letných 

mesiacov vyčistí priestor, vykonajú sa terénne úpravy a osadia sa lavičky. Ďalej 

sa objednajú a umiestnia hracie prvky pre rôzne vekové kategórie. Cieľom nie 

je len postavenie ihriska, ale aj utuţenie a získanie nových vzťahov medzi 

obyvateľmi. Na záver projektu sa uskutoční slávnostné odovzdanie priestoru 

celej obci Podhradie. 

45-TN Ján Mikuško Obnovme ţivot pri kríţi       1 412,00 € Lipník Trenčiansky

V obci Lipník sa nachádzajú dve kultúrne pamiatky, ktoré priťahujú aj mnoţstvo 

návštevníkov- zvonica a kríţ. Problémom je, ţe jedna z týchto pamiatok- kríţ je 

vo veľmi zlom stave, je obrastený kríkmi a starou vysokou trávou. Preto sa 

občania tejto obce rozhodli svojim projektom "Obnovme ţivot pri kríţi " túto 

plochu okolo kríţa zveľadiť. Dobrovoľníci odstránia všetky porasty, kríky a staré 

trávy okolo kríţa a ostatnú plochu pokosia. Nakoľko sa na tejto ploche udrţiava 

voda z poľa, bude potrebné odvodnenie, čo bude obsahovať výkopové práce, 

osadenie rúry a úpravu terénu. Nebude chýbať osadenie lavičiek, smetných 

košov, ošetrenie kríţa a zakúpenie a osadenie informačnej tabule s krátkym 

popisom. Záverom projektu bude slávnostné odovzdanie priestoru širokej 

verejnosti.

56-TN
Materské centrum- 

Ţabka pre najmenších
Ţabka pre najmenších       2 335,00 € Stará Turá Trenčiansky

Projekt "Ţabka pre najmenších " vznikol z iniciatívy mamičiek z materského 

centra Ţabka, po poskytnutí priestorov tomuto centru od mesta Stará Turá. Po 

zrealizovaní adekvátnych úprav vznikne v  priestoroch materské centrum 

orientované najmä na mamičky s najmenšími deťmi a budúce mamičky, ale aj 

pre rodičov starších detí, ich rodiny a priateľov. Zámerom projektu je vytvoriť 

bezpečné a príjemné prostredie na nerušenú detskú hru, tvorivé aktivity detí  a 

vzdelávacie a voľnočasové aktivity aj pre rodičov zo Starej Turej a okolia. Na 

dosiahnutie cieľa bude potrebné aj za pomoci dobrovoľníkov upraviť a 

zrekonštruovať priestory, nakúpiť pomôcky a materiálne vybavenie do centra, 

pripraviť program a osloviť potenciálnych partnerov a spolupracovníkov centra. 

Záverom bude slávnostné otvorenie a začatie s prvými aktivitami.

61-TN Pangaea
Revitalizácia priestorov po 

výstavbe koreňovej čističky
      2 570,00 € Nová Bošáca Trenčiansky

Mimovládna organizácia Pangaea chce svojim projektom "Revitalizácia 

priestorov po výstavbe koreňovej čističky" pomôcť vyčistiť a dotvoriť okolie 

svojho centra, ktoré bolo dotknuté výstavbou. Počas štyroch letných a 

jesenných workshopov chcú dotvoriť okolie tak, aby vytvorili ďalšie ukáţkové 

plochy pre trvalo udrţateľné vyuţívanie prírodných zdrojov. Budú tam vysadené 

rozmanité druhy krovín, stromov, bylín v lúčnych a brehových porastoch, ktoré 

sa dajú vyuţiť na konzumáciu alebo produkciu dreva. Ďalšou prioritou je aj 

výstavba oddychového miesta, ktoré bude slúţiť nie len na oddych, ale aj 

stretávanie sa na prednášky a verejné diskusie.
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69-TN
Občianske zdruţenie 

Prales
Spolu pre krajší Manínec       1 483,00 € Povaţská Bystrica Trenčiansky

OZ Prales chce svojim projektom "Spolu pre krajší Manínec " informovať 

obyvateľov Povaţskej Bystrice  o prírodných hodnotách Manínca, o tom ako je 

ohrozený a ako mu je moţné pomôcť. Cieľom projektu je vytvoriť sieť 

dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť a podporiť OZ pri aktivitách projektu, 

ale aj po jeho skončení. Prvou aktivitou bude prezentácia pre verejnosť, ktorá 

bude informovať ľudí o Manínci a súčasťou nej bude aj pozvanie na 

spoluprácu. Ďalej budú nasledovať exkurzie ţiakov, ktorí sa budú na tomto 

peknom mieste učiť záţitkovou formou o prírode a pomôţu aj zveľadiť okolie. 

Po ukončení všetkých brigád a exkurzií bude nasledovať otvorený deň pre 

oslavu s účastníkmi brigád, ich rodinami a priateľmi.

03-TT

Slovenský zväz 

ochrancov prírody a 

krajiny

Zelené pamätníky       1 250,00 € Skalica, Senica Trnavský

Cieľom projektu "Zelené pamätníky " je vykonať dokumentáciu starých 

pamätných stromov v Senici a vyvinúť iniciatívu na ich ošetrenie, záchranu a 

včlenenie do ţivých pamiatok regiónu. Taktieţ ochrancovia prírody zoberú zo 

stromov materiál na ich rozmnoţenie a následnú výstavbu v regióne, aby 

obnovili tradíciu vysádzania pamätných stromov. Nakoniec zozbierajú o 

kaţdom dostupnom strome príbehy, z ktorých následne urobia výstavu v 

rôznych obciach, aby sa to dostalo aj do povedomia verejnosti.

08-TT
OZ SPELEOKLUB 

Trnava

Zatraktívnenie turistického 

chodníka v oblasti Majdán- 

Rybáreň

      1 850,00 € 
Horné Orešany 

(časť Majdán)
Trnavský

OZ Speleoklub Trnava sa rozhodol svojim projektom "Zatraktívnenie 

turistického chodníka v oblasti Majdán- Rybáreň " pomôcť zvýšiť záujem o túto 

oblasť. Turistický chodník je značený zelenou farbou, no bohuţiaľ je veľmi málo 

vyuţívaný, moţno aj preto, ţe turisti nemajú dostatok informácií o tomto 

krásnom mieste. Hlavným zámerom projektu je zvýšenie záujmu o túto 

turistickú oblasť, zatraktívnenie existujúceho chodníka a zvýšenie povedomia o 

zraniteľnosti krasovej krajiny. Dobrovoľníci sa budú snaţiť doplniť chýbajúce 

informácie osadením nových informačných tabúľ a prilákať moţno práve nimi 

nových ľudí. Na záver bude nasledovať slávnostné otvorenie.

13-TT
Neformálna skupina 

aktívnych občanov

Revitalizácia Oddychovej 

zóny J.M. Hurbana
      2 000,00 € Hlboké Trnavský

Obsahom projektu "Revitalizácia oddychovej zóny J.M.Hurbana " je úprava 

parku J.M.Hurbana, tak aby z neho bola oddychová zóna, ktorá bude slúţiť 

všetkým občanom obce Hlboká, a tieţ návštevníkom. Cieľom projektu je 

vyčistenie a upravenie okolia, posadenie trávy, okrasných stromov a kvetov. 

Tieţ bude potrebné vybudovať chodníky, osadiť lavičky a nádoby na odpadky. 

Všetky aktivity budú vykonané za pomoci členov divadelného spolku 

J.M.Hurbana, občianskeho zdruţenia HAM a iných dobrovoľníkov.

21-TT
Pro Mached,o.z., Veľká 

Mača

Zábavné centrum voľného 

času
      1 500,00 € Veľká Mača Trnavský

Vytvorenie komplexného centra voľného času, aktívneho oddychu a športových 

aktivít pomocou vybudovania detského ihriska je cieľom projektu " Zábavné 

centrum voľného času". Areál prístupný verejnosti sa nachádza v centre obce 

Veľká Mača. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí priestor na trávenie 

príjemných  a zábavných chvíľ v bezpečnom prostredí, zároveň to bude vhodné 

miesto na organizovanie spoločenských a športových aktivít pre deti, mládeţ a 

dospelých. V tejto zóne plánuje obec aj vybudovanie skateparku. Na realizácii 

projektu sa zúčastnia okrem OZ PRO MACHED aj rodičia detí základných a 

materských škôl tejto obce.
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24-TT o.z. Renova
Záchrana hradu Dobrá voda 

2011
      2 000,00 € Hrad Dobrá voda Trnavský

Dobrovoľníci počas leta "dobijú" hrad Dobrá Voda a vytvoria tu malú stanovú 

základňu. Počas troch turnusov vyčistia hrad od smetia a iných nečistôt a budú 

tieţ aktívne pomáhať pri domurovávaní cesty a ohrozeného múru, aby sa 

nezrútil. Projekt "Záchrana hradu Dobrá Voda 2011 " nie je len o manuálnej 

práci, súčasťou ich pobytu bude aj sprevádzanie a informovanie turistov, ktorí 

sa určite potešia aj malému salašu v areáli hradu. Dobrovoľníci sa o zvieratká 

na salaši budú aj starať, no zúčastnia sa aj niekoľkých prednášok, hier, 

návštevy kúpaliska, budú si opekať a spievať pri táboráku.

27-TT
90871.sk občianske 

zdruţenie
Habánsky charúšek       1 000,00 € Moravský sv.Ján Trnavský

Projekt "Habánsky charúšek " chce ukázať nadšencom histórie habánsku 

rodinu v typickom prostredí a vytvoriť tak u návštevníkov tradičných 

habánskych hodov pocit autenticity. Celý projekt bude súčasťou hodov v 

Moravskom sv. Jáne, kde je dôleţité stále toto podujatie rozvíjať a zapájať, čo 

najväčší okruh mladých ľudí. Predmetom projektu bude skupinka mladých 

dobrovoľníkov prezlečených do dobových kostýmov, čím budú predstavovať 

habánsku rodinu. V rámci priestoru "charúška" bude tieţ umiestnená 

prezentácia habánskej keramiky a návštevníci budú môcť ochutnať aj typický 

koláč.

11-ZA Jana Tuková
Green Symphony alebo 

Zelený raj, spievaj a hraj
2 300,00 €     Niţná Ţilinský

Obec Niţná je situovaná v úzkej doline medzi Oravskou vrchovinou a na 

východných svahoch Oravskej Magury. V obci vznikla hustá bytová zástavba s 

nedostatkom verejnej zelene a chýbajúcim priestorom pre relax a utuţovanie 

sociálnych kontaktov. Na základe petície sa obyvateľom podarilo zachrániť 

poslednú časť verejnej zelene pred zastavaním. Zelená lúka, ktorá sa 

nachádza v centre miestnej časti, je v kaţdom ročnom období vyhľadávaná 

deťmi a mládeţou, ktorí tu trávia svoj voľný čas. Občania si dali za cieľ 

skultúrniť toto verejné priestranstvo, aby spĺňalo podmienky pre voľnočasové 

aktivity a organizovanie rôznych podujatí . Po úprave a vyrovnaní terénu bude 

na lúke upravená pôvodná zeleň a vysadený nový parkový porast.

16-ZA
Spolok rodákov Jozefa 

Krónera

Pamätná izba Jozefa 

Krónera
      2 500,00 € Staškov Ţilinský

Obec Staškov je rodiskom herca Jozefa Kronera a jeho súrodencov. Ich rodný 

dom získala obec do vlastníctva a v súčasnosti aktívne pracuje na jeho 

rekonštrukcii. Interiér domu a zariadenie pamätnej izby venovanej ich ţivotu a 

dielu by mal priblíţiť návštevníkom miesto, kde sa Krónerovci narodili a tieţ 

sprostredkovať kultúrne a predovšetkým ľudské posolstvo týchto umelcov. 

Finančné prostriedky z grantu Nadácie Orange budú pouţité na vymurovanie 

pece podľa konkrétnych spomienok sestry Zuzany Vaňousovej, umiestnenie 

dobového nábytku podľa návrhu scénografa Jozefa Cillera, osobných 

predmetov Jozefa Krónera, na vybudovanie bezpečnostného systému a 

nasvietenie expozície. Na projekte budú participovať členovia Spolku rodákov 

Jozefa Krónera, dobrovoľníci, sympatizanti i zamestnanci obce Staškov.
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34-ZA Preles
Príručka aktívneho 

Ţilinčana
      2 400,00 € Ţilina Ţilinský

Príručka aktívneho Ţilinčana  je projektom niekoľkých ţilinských neziskových 

organizácii pod záštitou občianskeho zdruţenia Preles. Cieľom projektu je 

aktivizovať občanov pri riešení kaţdodenných problémov s ekológiou v meste a 

občianskym spolunaţívaním. Mnoho ľudí má veľký potenciál byť aktívni vo 

svojej komunite, starať sa o ňu a byť spoločensky angaţovaní, no v dnešnej 

uponáhľanej dobe nemajú čas hľadať riešenia a reagovať na komunitné 

problémy. Vytvorením Príručky aktívneho Ţilinčana sa dosiahne koncentrácia 

uţitočných informácii, odpovedí, riešení a kontaktov na zodpovedné inštitúcie 

do jedného tlačeného materiálu. Príručka bude slúţiť ako základ pre webový 

portál www.AktivnyObcan.sk, kde budú všetky informácie dostupné elektronicky 

a bude moţné ich doplnenie a revízia uţívateľmi. V poslednej fáze projektu 

budú informácie z príručky transformované do ôsmich interaktívnych 

workshopov o ekológii a aktívnom občianstve na stredných školách v Ţiline.

35-ZA
Terchovská pre 

všetkých, n.o.

Kultúrne a prírodné 

dedičstvo Jánošíkovho 

kraja obrazom

      1 800,00 € Terchová Ţilinský

Nezisková organizácia Terchová pre všetkých sa rozhodla vyriešiť problém 

nedostatku respektíve zlého prístupu k historickým regionálnym fotografiám. 

Majitelia starých fotografií predstavujú  širokú komunitu, ktorá by rada zdieľala, 

popisovala a hodnotila obsahovú stránku fotografií, zaspomínala na zosnulých 

predkov a objekty, ktoré dnes uţ neexistujú. V rámci projektu budú fotografie 

zozbierané a zapoţičané na digitalizáciu prípadne reprodukciu, katalogizované 

a následne  zverejnené na internete. Registrácia na stránke bude pre kaţdého 

bezplatná, uţívatelia budú mať moţnosť pridávať do databázy ďalšie snímky. V 

závere projektu je plánovaná vernisáţ výstavy vybraných fotografií, pričom 

organizátori majú ambíciu pravidelne organizovať tematicky orientované 

výstavy, na ktorých sa budú stretávať členovia spoločenstva.

43-ZA Mulica OZ Cykloopravovňa       2 500,00 € Ţilina Ţilinský

Nosnou myšlienkou cykloopravovne je workshopové vedenie cykloopravovne 

starých bicyklov v meste Ţilina. Ľudia sem budú môcť priniesť svoj starý bicykel 

a svojpomocne si ho opraviť. Cykloopravovňa  im poskytne zázemie, náradie a 

odborný dohľad. Všetky opravy a práce budú prebiehať formou workshopu, 

cyklisti zaplatia len za materiál. Cieľom je vytvoriť priestor na spoločné 

stretávanie sa cyklistov, informačné centrum, poţičovňu a zároveň zberňu 

starých bicyklov. Pozitívnym prínosom bude rozvíjanie cyklistických zručností a 

motivácia k zníţeniu počtu individuálnej automobilovej dopravy.

44-ZA Mesto Ţilina Pripoj sa       1 700,00 € Ţilina Ţilinský

Areál Lesoparku Chrasť je pre obyvateľov Ţiliny a okolia dôleţitým miestom pre 

trávenie voľného času. V rámci konceptu Trvalo udrţateľného rozvoja sa mesto 

snaţí o revitalizáciu parku. V predošlých fázach zrealizovalo rekonštrukciu 

detského ihriska, výstavbu beţeckej trasy, Lanového parku, interaktívnej 

náučnej trasy, kaviarne a verejných toaliet. Cieľom predkladaného projektu 

Pripoj sa je realizácia dvojdňového verejného čistenia areálu a oprava 

interaktívnych prvkov náučnej trasy so zapojením 150 člennej skupiny 

miestnych dobrovoľníkov zloţenej zo ţiakov základných škôl, seniorov z 2 

denných centier, členov miestnych občianskych zdruţení a dobrovoľníkov z 

radov verejnosti. Na záver projektu plánuje mesto zorganizovať hodnotiace 

stretnutie dobrovoľníkov a naplánovať ďalší ročník dobrovoľníckych aktivít v 

meste.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2011

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Miesto realizácie Kraj realizácie Anotácia

45-ZA Ing. Juraj Kudjak
Ţivot v stromoch-poklad v 

domoch
      1 000,00 € Čičmany Ţilinský

Neformálna skupina občanov pod vedením pôvodných obyvateľov-manţelov 

Kudjakovcov sa snaţia uchovávať bohatú históriu a kultúru unikátnej dedinky 

Čičmany leţiacej v prostredí Stráţovských vrchov. V Vďaka podpore Nadácie 

Orange sa obyvateľom minulé leto podarilo oţiviť tradičné remeslá predkov 

prostredníctvom projektu Na vlastnej koţi ţivot predkov zaţi , ktorí sa stretol s 

veľkým ohlasom obyvateľov i návštevníkov dedinky. V tomto roku predkladajú 

nový rozšírený projekt Ţivot v stromoch- poklad v stromoch  zameraný na 

spoznávanie tradícii cez drevo, od jeho zrodu aţ po jeho vyuţitie ľuďmi. Projekt 

upriami pozornosť na význam dreva pre ţivot obyvateľov v minulosti a 

ekologický aspekt vyuţívania dreva. V ţivých remeselných dielňach budú mať 

návštevníci podujatia moţnosť vyrobiť si miniatúry drevenice, rôzne úţitkové a 

spomienkové predmety a zúčastnia sa tieţ na stavbe modelu tradičnej 

čičmanskej drevenice.

54-ZA

Hasičský zbor 

Priekopa, občianske 

zdruţenie

Doplnenie expozícií 

hasičského múzea v kolíske 

hasičstva v Martine

         800,00 € Martin Ţilinský

Do roku 2007 neexistovalo v Martine ţiadne funkčné hasičské múzeum. OZ 

Hasičský zbor Priekopa sa od svojho vzniku snaţí o vybudovanie Hasičského 

múzea ako pamätníka dobrovoľníctva a obetavosti našich predkov. V rámci 

projektu chce zrealizovať zakúpenie figurín a inštaláciu zbierky uniforiem z 

celého sveta v budovanom múzeu. V minulosti mali stojany zapoţičané zo 

Slovenského národného múzea, ktoré však museli vrátiť. Vo vlastnej réţii  

plánujú vyrobiť základne z dreva a ocele, na ktoré nasadia plastové torzá. Tie 

budú slúţiť na vystavenie hasičských uniforiem, ktoré zdruţenie získava od 

ambasád, zberateľov a obchodných zastupiteľstiev po celom svete. Expozícia 

bude verejne prístupná v Hasičskom múzeu od septembra.

68-ZA Obec Divina
Informačno-oddychová zóna 

v obci Divina
      2 000,00 € Divina Ţilinský

Obec Divina je situovaná v atraktívnej horskej oblasti regiónu Horné Povaţie. 

Zámerom predkladaného projektu je skultúrniť a zveľadiť zanedbané verejné 

priestranstvo a premeniť ho na oddychovú zónu slúţiacu občanom obce, ale i 

turistom, hubárom a cyklistom.  V uvedenej lokalite, v osade u Paríţov, sa 

nachádza i liečivý minerálny prameň "vajcovka", pri ktorom sa môţu turisti 

občerstviť. Na aktivitách terénnych úprav, čistenia, likvidácie odpadu, osadenia 

informačnej tabule, altánku a posedu budú participovať členovia Klubu 

slovenských turistov Štart Ţilina, občania Diviny, členovia Dobrovoľníckeho 

hasičského zboru, deti zo základnej školy, členovia Obecnej rady mládeţe, ktorí 

zároveň prevezmú zodpovednosť za údrţbu informačno-oddychovej zóny.

74-ZA Mgr. Katarína Matejová
Detský zelený sad - hraj 

sa!, spoznaj! a saď!
      1 000,00 € Ruţomberok Ţilinský

Mgr. Katarína Matejková a ďalší aktívni občania z mestskej časti Polík- 

Ruţomberok si dali za cieľ zmeniť existujúce no nevyhovujúce detské ihrisko 

situované na rozľahlej trávnatej ploche na zelený sad, ktorý by zodpovedal 

potrebám rodičov a detí a ktorý by rozšíril zeleň v meste. Súčasťou premeny 

ihriska na zelený sad bude zapojenie detí a ich rodinných príslušníkov do 

výsadby rôznych druhov okrasných rastlín formou stromu rodiny a následná 

ochrana a starostlivosť o vysadené stromy. Edukatívna časť projektu bude 

spočívať v umiestnení informačných tabúľ pri jednotlivých rastlinách s ich 

popisom a stručnými informáciami. Okolo sadu plánujú obyvatelia vysadiť ţivý 

plot na zvýšenie bezpečnosti detí, zníţenie hluku a prašnosti. Do areálu bude 

vsadený detský kolotoč a špeciálne hojdačky pre deti, rodičia si budú môcť 

oddýchnuť na novo osadenej lavičke.

120 000,00 €  
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