
Výber projektov do online hlasovania Šanca pre váš región 2014

Číslo
Číslo 

projektu
Názov projektu Predkladateľ

Podporen

á suma
Kraj realizácie Miesto realizácie Zhrnutie projektu

1 SPVR 04
Archeopark 

Slovenská Trója

Občianske združenie 

Šurianski jazdci
2 000,00 € Nitriansky

Šurany časť 

Nitriansky Hrádok

V súčasnosti je lokalita Slovenská Trója zanedbaná a v 

kritickom stave. Obyvatelia blízkeho okolia si z tejto národnej 

kultúrnej pamiatky spravili čiernu skládku odpadu. Cieľom 

projektu je revitalizácia historickej lokality za pomoci 

dobrovoľníkov a osadenie náučných tabúľ. Projekt bude slúžiť 

širokej verejnosti, obyvateľom mesta Šurany, či turistom. Vďaka 

jeho realizácií sa zlepší a skrášli životné prostredie. Očakáva 

sa, že po vyčistení prestanú obyvatelia bezprostredne susediaci 

s lokalitou vyvážať odpad na dané územie. Zamedzí sa tak 

pokračovaniu čiernej skládky a miestu sa vráti jeho dôstojnosť. 

Výstup z projektu poslúži aj ako učebná pomôcka školám v 

rámci dejepisu a regionálnej výchovy.  

2 SPVR 08
Tu sa nám páči, tu 

chceme žiť

Nezisková 

organizácia 

Spokojnosť, Centrum 

sociálnych služieb

2 000,00 € Trenčiansky Prievidza

Projekt Tu sa nám páči, tu chceme žiť reflektuje potreby 

miestnej komunity a zároveň podporuje rozvoj dobrovoľníctva a 

iniciatívu aktívnych občanov. Ide o zveľadenie sídliska na 

Ciglianskej ceste v Prievidzi, ktoré je izolované od zastavanej 

časti mesta. Podariť sa to má vďaka dobrovoľníkom a výsadbe 

drevín a krovín. Dobrovoľníci osadia parkové lavičky, opravia 

športové zariadenia, ihrisko a vybudujú detské ihriska pre 

najmenších. Sídlisko dotvorí širšiu scenériu mesta Prievidza. 

Realizáciou projektu sa zvýši kvalita života obyvateľov sídliska, 

podporí sa občiansky aktivizmus a komunitný život na sídlisku, 

či vytvorí priestor pre nižšie vekové kategórie.    



Číslo
Číslo 

projektu
Názov projektu Predkladateľ

Podporen

á suma
Kraj realizácie Miesto realizácie Zhrnutie projektu

3 SPVR 16

Záchrana hradu 

Dobrá Voda - veža a 

bašta

Občianske združenie 

RENOVA
1 850,00 € Trnavský hrad Dobrá Voda

Občianske združenie Renova sa snaží o záchranu hradu Dobrá 

Voda už sedem rokov. Tohto roku sa dobrovoľníci aj vďaka 

projektu opäť pustia do záchrany majestátneho Dobrovodského 

hradu. Dávajú si veľké ciele - staticky zaistiť Západnú vežu, 

ktorej hrozí zrútenie a dokončiť čistenie Východnej bašty 

týčiacej sa nad bralom. Očakávajú nájdenie záhadne 

chýbajúcich dvier v bašte, ktoré môžu viesť do neznámych 

priestorov. V bašte chcú vytvoriť aj skrytú strechu, ktorá bude 

zároveň vyhliadkou pre návštevníkov. Objekt bude môcť slúžiť 

ako malé múzeum a bude sprístupnený verejnosti. Aktivisti 

združenia si od tejto sezóny sľubujú významný nárast záujmu 

médií a návštevníkov. 

4 SPVR 21
Relax zóna 

Doležalova

Občianske združenie 

Cesta z mesta
1 200,00 € Bratislavský

Bratislava, 

Doležalová ulica

Projekt Relax zóna na Doležalovej predstavuje čiastočnú 

revitalizáciu vnútrobloku obytného domu na Doležalovej ulici v 

Bratislave. Priestor, ktorý bol v 50-tich rokoch vybudovaný za 

účelom oddychovej zóny s lavičkami a fontánou je dnes 

zanedbaným kusom územia s pozostatkami parkového 

mobiliáru a chodníkov. Za realizáciou projektu Relax zóna je 

snaha o prinavrátenie pôvodnej tváre a účelu nevyužívanému 

priestoru. Plocha o výmere 600 m2 bude po dokončení 

predstavovať uzavretý priestor parkového charakteru plný 

zelene, s vkusným mobiliárom a udržiavaným trávnikom, o ktorý 

sa v budúcnosti budú obyvatelia dobrovoľne starať a zveľaďovať 

ho.



Číslo
Číslo 

projektu
Názov projektu Predkladateľ

Podporen

á suma
Kraj realizácie Miesto realizácie Zhrnutie projektu

5 SPVR 25

Obnova turistického 

chodníka k Hradu 

Zniev

Občianske združenie 

Náš Turiec
2 000,00 € Žilinský

Kláštor pod 

Znievom

Hrad ZNIEV je národnou kultúrnou pamiatkou a jediný 

kráľovský hrad v Turci. Toto miesto spájalo a spája ľudí 

všetkých vekových generácii. Realizáciou predkladaného 

projektu sa plánuje prinavrátiť pozornosť tým, že sa opäť stane 

vyhľadávanou lokalitou. Vďaka upravenej turistickej trase sa 

stane dostupnejším, bezpečnejším a pútavejším miestom, ktoré 

umožní návštevníkom zažiť niečo výnimočné. Stane sa tak 

prostredníctvom realizácie aktivít, ktoré umožnia priblížiť 

zručnosť a prácu pôvodných majstrov mladým i starším. 

Prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do aktivít sa umožní 

návštevníkom hradu prehĺbiť vzťah k svojmu rodisku a jeho 

kultúrno-historickému dedičstvu.  

6 SPVR 26

Helena už nebude 

opustená - 

záchranné a 

dobrovoľnícke 

aktivity na zrúcanine 

kostola sv. Heleny

Občianske združenie 

Obnova Slovenskej 

Zeme

2 000,00 € Žilinský Stránske

V obci Stránske sa nachádza zrúcanina vyše 600-ročného 

gotického kostola, ktorý je zasvätený svätej Helene. Patrí k 

najstarším a zároveň aj k najohrozenejším sakrálnym stavbám 

v regióne. Pre svoju opustenosť a zanedbaný stav dostal 

prívlastok opustená Helena. Havarijný stav Heleny sa rozhodli 

zmeniť dobrovoľníci, ktorí sa ju chcú pokúsiť zachrániť. 

Skultivujú zrúcaninu a jej okolie, odstránia odpad a upravia 

okolie kostola. Objekt začnú konzervovať a zabránia tak strate 

ďalších pamiatkových hodnôt a dedičstva po našich predkoch. 

Dobrovoľníci za pomoci odborníkov vyčistia priestor pamiatky a 

okolia, upravia terén, skultivujú prostredie a začnú s 

konzervačnými prácami na objekte kostola. 



Číslo
Číslo 

projektu
Názov projektu Predkladateľ

Podporen

á suma
Kraj realizácie Miesto realizácie Zhrnutie projektu

7 SPVR 31 Natri si svoju lavičku Jana Mojšová 1 600,00 € Banskobystrický Banská Bystrica

Cieľom projektu Natri si svoju lavičku je zatraktívniť zanedbaný 

a spustnutý Mestský park v centre Banskej Bystrice. Projekt má 

pritiahnuť návštevníkov parku prostredníctvom obnovy a 

natretia lavičiek a smetných košov pestrými farbami, 

pomaľovania plastových krytov lámp streetartovými technikami 

a jeho vyčistením od odpadkov. Do projektu budú zapojené 

rodiny s deťmi, dospelí aj malí dobrovoľníci, ktorí budú farbami 

vdychovať parku nový život. Z jeho výsledku budú profitovať 

všetky vekové kategórie, či už rodiny, študenti, seniori, 

športovci, všetci, ktorí sa rozhodnú stráviť voľný čas v 

príjemnom prostredí čistejšieho a farbami hýriaceho parku.

8 SPVR 42
Vylez s nami na 

Kamiň!

Občianske združenie 

ROKA
2 200,00 € Prešovský Svidník

Skupina mladých nadšencov zo Svidníka chce dobudovať krytú 

umelú lezeckú stenu Kamiň, ktorá poslúži ako multifunkčný 

priestor. Zariadenie poskytne širokej verejnosti nielen možnosť 

trénovať nový šport, ale aj kvalitné zázemie outdoorových, 

lezeckých a cestovateľských aktivít. Tie sa týkajú dlhodobej 

série, vo forme súťaží, workshopov a premietaní, ktoré  tak 

podporia rozvoj komunít a zatraktívnia život v regióne. Chcú tým 

motivovať a aktivizovať v prvom rade mládež, ako aj širokú 

verejnosť. Snažia sa im ponúknuť alternatívnu formu aktívneho 

trávenia voľného času. Majú na pláne spolupracovať aj s 

najmenšími formou krúžku lezenia pre deti a mládež. Lezecká 

stena Kamiň bude mať dlhodobý prínos pre ľudí z regiónu 

mesta Svidník.



Číslo
Číslo 

projektu
Názov projektu Predkladateľ

Podporen
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Kraj realizácie Miesto realizácie Zhrnutie projektu

9 SPVR 43

Šarišský región 

spoznáte na 

Šarišskom hrade

Kultúrno-informačné 

centrum Veľký Šariš
1 500,00 € Prešovský

Šarišský hrad - 

Veľký Šariš

Poslaním Kultúrno-informačného centra vo Veľkom Šariši je 

zvyšovať úroveň kultúrneho života v meste a posilňovať 

možnosti mesta v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

Dominantou mesta je Šarišský hrad. KIC chce obnoviť zničený 

náučný chodník na Šarišský hrad. Obsah tabúľ bude meniteľný 

a prvá výstava bude o erboch a vlajkách obcí regiónu Šariš. 

Projekt vyvrcholí hradným podujatím - Stoličný snem na 

Šarišskom hrade počas 9. ročníka hradných hier. Bude 

zorganizovaný pochod vlajkonosičov z obcí regiónu Šariš. 

Formou divadelnej scénky bude zinscenované rokovanie 

vyslancov bývalej Šarišskej župy. Po skončení projektu bude 

výstava o erboch a vlajkách umiestnená v areáli hradu.

10 SPVR 47
Oddychová zóna 

Blatné Revištia

Občianske združenie 

EKOPATRIA
2 500,00 € Košický Blatné Revištia

Prostredníctvom realizácie projektu sa vybuduje oddychová 

zóna v obci Blatné Revištia. Projekt iniciuje rovnomenné 

občianske združenie. Medzi aktivity projektu spadá vyčistenie a 

kultivácia plochy pozemku, vybudovanie prístrešku s krbom, 

výsadba úžitkových, ovocných a okrasných drevín a rastlín. 

Vytvorí sa jednoliaty územný celok určený na oddych i aktivity 

kultúrneho a spoločenského života. Do prác sa zapoja 

dobrovoľníci z pomedzi rodičov, keďže jedným z cieľov projektu 

je aj uspokojenie potrieb komunity mladých rodín s deťmi. 

Výsledným efektom realizovaného projektu bude skvalitnenie 

prostredia, v ktorom obyvatelia obce žijú ako aj zvýšené 

povedomie v oblasti starostlivosti a ochrany životného 

prostredia. 


