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1
SPvR 

0004/2013

Čiernohronská 

železnica, n. o.

Múzeum Čiernohorskej 

železnice
2 200,00 € Čierny Balog Banskobystrický

Čiernohronskú železnicu ročne navštívi približne 70 000 

cestujúcich. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu a povedomia 

návštevníkov o technických pamiatkach, priblížiť im históriu a zašlú 

dôležitosť lesných železníc. Finančné prostriedky budú využité na 

obnovu expozície múzea Čiernohronskej železnice. Návštevníci si 

budú môcť na interaktívnych expozíciách vyskúšať prácu na 

železničke, vidieť nové modely Čiernohorskej železnice, doplnenú 

expozíciu a vypočujú si pútavý výklad o tejto historickej pamiatke. 

Na projekte sa budú podieľať dobrovoľníci spoločne so 

zamestnancami a Klubom modelových železníc Banská Bystrica.

2
SPvR 

0014/2013
Karol Feranec

Hrajme sa spolu v 

našej dedinke
1 190,00 € Dlhé Pole Žilinský

V obci Dlhé Pole chcú rodičia detí spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 

vytvoriť miesto, kde budú môcť deti tráviť voľný čas a obyvatelia 

obce relaxovať. Ihrisko bude vybudované priamo v centre obce, kde 

je momentálne upravená voľná plocha.  Na tomto mieste budú 

osadené hracie prvky, vysadená zeleň tak, aby bol vytvorený 

chránený a bezpečný priestor na hranie.

3
SPvR 

0028/2013

Slovenský skauting, 

21. zbor Korčín 

Zvolenská Slatina

Kúzelná záhrada 1 500,00 €
Zvolenská 

Slatina
Banskobystrický

Mladí skauti zo Zvolenskej Slatiny sa rozhodli spolu s ďalšími 

dobrovoľníkmi upraviť priestor, ktorý bude slúžiť na aktívne trávenie 

voľného času pre deti a mladých nielen z obce. Na obnove 

priestoru už dlhodobo pracujú. Vďaka finančným prostriedkom by 

chceli tento priestor obohatiť o prirodzené záhradné prvky (ovocné 

stromčeky, kríky, bylinkové hriadky...), aby čiastočne táto plocha 

zapadla medzi susedné dedinské záhrady. Taktiež chcú priestor 

pretvoriť tak, aby mohol slúžiť okrem voľnočasových aktivít aj na 

vzdelávanie detí z miestnej školy a regiónu v oblasti potravinovej 

sebestačnosti a prírodného staviteľstva.

4
SPvR 

0035/2013
Radovan Labaš Body Workout ihrisko 1 000,00 € Koválov Trnavský

V obci Koválov je skromne vybavená posilňovňa, ktorá je dosť 

vyťažená a umiestnená v nie celkom vyhovujúcich podmienkach. 

Preto skupina mladých ľudí, ktorých spája záľuba športovania, 

prišla s nápadom vybudovania multifunkčného body workoutového 

ihriska. Ihrisko bude slúžiť na zvyšovanie fyzickej kondície nielen 

mladých ľudí, ale aj detí a širokej verejnosti. Na verejnom 

priestranstve bude vybudovaný železo-drevený komplex hrázd, 

rebrín, bradiel a gymnastických kruhov, ako aj preliezky pre deti. Na 

realizácií sa budú podieľať priamo mladý ľudia z obce v spolupráci 

s rodičmi a ďalšími dobrovoľníkmi.
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5
SPvR 

0047/2013
Ing. Igor Čepko

Turistické odpočívadlo 

na hrade Ozdín
1 100,00 € Ozdín Banskobystrický

Na území Stolickych vrchov, 2 km nad obcou Málinec, stál kedysi 

hrad Ozdín. Stavbu hradu v súčasnosti dokumentujú len výrazné 

terénne relikty, plošiny a zlomy. Absentuje tu miesto na odpočinok, 

posedenie. Miesto je nutné vyčistiť od rozrastajúcich sa kríkov a 

pod. Na vrchole nezachovaného hradu vybudujú miestni 

dobrovoľníci turistické oddychové miesto pre stretávanie sa širokej 

verejnosti, organizovanie rôznorodých akcií, čo prispeje k 

vzájomnému zbližovaniu obyvateľov obce Málinec a Ozdín. Postaví 

sa turistický prístrešok s posedením, prírodné ohnisko s lavičkami, 

vyčistila a označila by sa turistická trasa. Myšlienku projektu a 

pamiatku zachovania historického územia bude propagovať 

osadená informačná tabuľa.

6
SPvR 

0050/2013

KHaP MH Hvezdáreň v 

Rimavskej Sobote

Zábavná astroškola v 

prírode
2 200,00 € Rimavská Sobota Banskobystrický

Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v astroparku, 

zameraného na budovanie pozitívneho vzťahu k životnému 

prostrediu a k získaniu nových poznatkov z oblasti astronómie. 

Geologické zaujímavosti regiónu, alternatívne zdroje energie ako aj 

ochrana pred svetelným znečistením, budú verejnosti voľne 

prístupné. Do astroparku bude umiestnená interaktívna zemeguľa, 

model kozmonauta s raketou, model slnečnej sústavy, ukážky 

hornín z daného regiónu, hojdačky či zvonkohra pre deti. Na 

realizácií sa budú podieľať najmä zamestnanci hvezdárne a 

spolupracujúcich organizácií ako aj dobrovoľníci. Doplnením 

zábavnejších a oddychových častí chcú predkladatelia dosiahnuť 

spontánnu radosť z pobytu na tomto netradičnom mieste.

7
SPvR 

0058/2013

Občianké združenie 

Novum castrum

Šanca navrátiť 

Hanigovskému hradu 

život

1 520,00 € Hanigovský hrad Prešovský

Zámerom projektu je pomôcť v statickom zabezpečení časti, zubom 

času poznačeného obranného múru, Hanigovského hradu. 

Dobrovoľníci pod dohľadom odborníkov chcú zatraktívniť a 

spropagovať túto zaujímavú lokalitu, posilniť infraštruktúru 

cestovného ruchu v okolí vybudovaním oddychovej zóny so 

zázemím pre turistov, rodiny s deťmi. V prvej časti realizácie bude 

spevnený hradný múr, v druhej časti realizácie vybudovaná 

oddychová zóna, osadené lavičky, ohnisko a hradná studnička. 

Návštevníci budú môcť stráviť čas v prekrásnom prostredí v 

symbióze - stredoveký gotický hrad a okolitá príroda nádherných 

bukovo-dubových lesov Čergovského pohoria.
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8
SPvR 

0064/2013

Nezisková organizácia 

SOPKA
Relaxačný chodník 2 300 € Seňa Košický

Nezisková organizácia SOPKA v spolupráci s nadšenými 

dobrovoľníkmi svojpomocne vybuduje relaxačný chodník na 

nevyužitom voľnom priestranstve športového areálu. Relaxačný 

chodník bude pozostávať z jednoduchých cvičebných náradí, ktoré 

budú rozmiestnené po jednotlivých stanovištiach. Bude voľne 

prístupný pre širokú verejnosť. Umožní všestranné využitie 

športového areálu a zmysluplné využitie voľného času všetkých 

generácii.

9
SPvR 

0069/2013

Telovýchovná jednota 

Kerko, Šajdíkove 

Humence

Kačacia studnička 1 000,00 €
Šajdíkove 

Humence
Trnavský

Šajdíkove Humence je dedinka obkolesená lesom. V týchto lesoch 

za obcou sa kedysi nachádzali studničky s pitnou vodou, ktoré 

slúžili lesným robotníkom pri ťažbe dreva a návštevníkom lesa na 

zahnanie smädu. Postupom času sa na studničky pozabudlo a 

studničky postupne chátrajú. Aktívni dôchodcovia sa pustia jednak 

do mapovania a zaznamenania studničiek v okolí obce a jednak do 

vyčistenia, obnovenia a úpravy okolia osadením lavičiek, smetných 

košov, info panelu. Obnovená studnička bude miestom oddychu na 

cyklo trase, pre peších turistov, hubárov a návštevníkov lesa.

10
SPvR 

0072/2013

Malokarpatská knižnica 

v Pezinku

Nedajme zahynúť 

dedičstvu predkov
1 800,00 € Pezinok Bratislavský

Slovensko je mimoriadne bohaté na pamiatky drobnej ľudovej 

architektúry, no tie nie sú zväčša nijako katalogizované. Vďaka 

fotografiám a krátkym popisom detí zo škôl Bratislavského 

samosprávneho kraja vznikne elektronická databáza pamiatok, 

ktorú bude možné stále dopĺňať, opravovať, zdokonaľovať, vydávať 

v tlačenej podobe, ale hlavne, ktorú prostredníctvom webovej 

stránky knižnice môžu voľne navštevovať všetci záujemcovia o 

regionálnu históriu a architektúru. Databáza vznikne zapojením 

žiakov a študentov Bratislavského samosprávneho kraja do 

fotosúťaže, kde budú samostatne i s pomocou rodičov fotografovať 

pamiatky drobnej ľudovej architektúry (Božie muky, sochy svätých, 

kríže, kaplnky a pod.) s krátkym popisom. Z nazbieraného materiálu 

bude (okrem zverejnenia na webe) pripravená putovná výstava, 

vydaný kalendár na rok 2015 a stal by sa základom pre neskoršiu 

monografiu.
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11
SPvR 

0084/2013
Juraj Krišta

Zo smetiska oddychová 

zóna
2 720,00 € Kladzany Prešovský

Zámerom projektu Zo smetiska oddychová zóna  je zmeniť 

zanedbané verejné priestranstvo v zákutí rieky Ondava na 

oddychovú zónu s altánkom, ohniskom, lavičkami, informačnou 

tabuľou. Realizáciou projektu vznikne ďalší oddychový a 

informačný bod na pešej resp. cyklistickej turistickej trase historicko-

poznávacieho okruhu pod hradom Čičva a pre vodácku turistickú 

trasu Ondava pod hradom Čičva. Do prác sa zapoja miestny 

obyvatelia z obce Kladzany.

12
SPvR 

0093/2013

Občianske združenie 

Spirituale, 

spoločenstvo pre 

duchovnú obnovu obce 

Zálesie

Záleská divadelná púť 

2013
2 000,00 € Zálesie Bratislavský

Ide v poradí už o tretí ročník úspešného kultúrneho festivalu 

Záleská divadelná púť . Podujatie je neformálnou prehliadkou 

divadelného umenia malých divadiel, profesionálnych a 

amatérskych. Cieľom festivalu je šírenie divadelnej kultúry v 

regióne, zachovanie kultúrneho dedičstva, vytvorenie kultúrnej 

tradície, vzbudenie záujmu predovšetkým detí a mládeže ku 

kultúrnym hodnotám a podnietenie občanov k aktívnemu zapájaniu 

sa do spoločenského a kultúrneho života v obci. Festival je pre jeho 

spestrenie a atraktivitu dopĺňaný sprievodnými akciami pre deti, 

vystúpeniami atraktívnych hudobných telies a letným kinom. 

Podujatie je dielom miestnych nadšencov pre divadelnú kultúru a je 

dramaturgicky vedené k osloveniu čo najširšieho spektra 

obyvateľov s dôrazom na deti a mládež. 

13
SPvR 

0099/2013

Občianske združenie 

NaturAqua

Revitalizácia mŕtveho 

ramena Váhu v Žihárci
2 500,00 € Žihárec Nitriansky

Mŕtve rameno Váhu bolo začiatkom 80-tych rokov minulého 

storočia ešte stále jednou zo zaujímavých prírodných lokalít obce 

Žihárec s bohatou faunou a flórou. V posledných troch dekádach sa 

charakter tohto biotopu zmenil na nepoznanie a z veľkej časti stojí 

na pokraji zániku. Občianske združenie NaturAqua vzniklo v roku 

2007, ktorého prioritným zámerom a záujmom je riešenie práve 

tohto problému. Cieľom projektu je zrevitalizovať mŕtve rameno 

Váhu a vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce Žihárec. 

Revitalizácia zahŕňa odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov 

rastlín a taktiež výsadbu pôvodných druhov drevín, ktoré zvýšia 

biodiverzitu. Občianske združenie NaturAqua, ktoré má v nájme 

lokalitu sa popri uvedenom rozhodlo zabrániť vzniku nelegálnych 

skládok odpadu v danej lokalite a zmeniť ju na krásne a čisté 

prostredie, miesto pre oddych.
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14
SPvR 

0100/2013

Občianske združenie 

Divadlo Paradox
Čitáreň u Bernoláka 1 500,00 € Nové Zámky Nitriansky

Kultúrno-spoločenský projekt Čitáreň u Bernoláka  otvára ďalší 

príbeh mesta Nové Zámky. Dobrodružstvá kníh sa budú odohrávať 

na verejnom priestranstve, priamo v centre mesta Nové Zámky, v 

parku na Bernolákovom námestí. Čitateľmi príbehov sú všetci 

Novozámčania, ktorí majú vzťah k literatúre a divadlu. 

Neprofesionálni divadelníci z Divadla Paradox chcú „učítať“ všetky 

generácie. Detsky, s dávkou humorom, vášne, hororu i napätia. 

Prázdninové príbehy, večerné strašidelné čítanie, „učítané“ víkendy 

či ružové čítanie pre ženy a prísne zakázané čítanie deťom... To je 

len zopár originálnych nápadov ako Čitárňou u Bernoláka oživiť 

verejný priestor pre všetkých, ktorí majú chuť tráviť svoj voľný čas 

kultúrne, so svojimi rodinami a priateľmi.

15
SPvR 

0102/2013

Mikroregión Krupinská 

planina

Spoznávajme svoj kraj 

a spoznáme samých 

seba

2 500,00 € Krupina Banskobystrický

Obce mikroregiónu sa nachádzajú na Krupinskej planine, ktorá je 

napriek nádhernej prírode stále nepoznaná. Jednou z príčin je 

nedostatočná propagácia územia, ale najmä nedostatočná 

infraštruktúrna vybavenosť (turistické chodníky, náučné chodníky, 

cyklistické trasy, oddychové miesta, vyhliadky). Cieľom 

predkladaného projektu je výstavba náučného ekologického 

chodníka, ktorý turistov prevedie po zaujímavých prírodných, 

kultúrnych a historických lokalitách v okolí Krupiny. Vytypované 

lokality budú označené informačnými panelmi s údajmi o význame 

krajinných prvkov a o význame miesta z hľadiska pestovania 

pôvodných tradičných druhov plodín. Trasa chodníka sa nachádza 

v blízkosti mesta a preto vytvára ideálny priestor pre organizovanie 

prechádzok, školských výletov a vychádzok pre miestnych 

obyvateľov a taktiež pre turistov.



Zoznam podporených projektov v grantovom programe Šanca pre váš región 2013

P.č. Číslo žiadosti

Názov/meno 

predkladateľa 

projektu

Názov projektu
Podporená 

suma

Miesto 

realizácie 

projektu

Kraj realizácie 

projektu
Anotácia projektu

16
SPvR 

0116/2013

Neformálne združenie 

Nová Vlna

Revitalizácia 

industriálneho priestoru 

na kultúrne centrum

1 580,00 € Trenčín Trenčiansky

V Trenčianskom regióne absentuje alternatívny, kultúrny, otvorený 

priestor. Rekultiváciou a revitalizáciou starého industriálneho 

priestoru v Trenčíne by sa vytvorilo miesto na prezentáciu umelcov 

z Trenčianskeho regiónu, workshopy, prednášky o životnom 

prostredí, o umení a iných zaujímavých oblastiach. Priestor bude 

alternatívnym a flexibilným miestom pre umelecký dialóg, možnosť 

improvizácií a nadviazanie komunitných spoluprác. Úvodné 

worshopy za spolupráce dobrovoľníkov majú slúžiť na kultiváciu a 

vyčistenie priestoru približne 200 m2 s použitím recyklácie 

odpadových materiálov (textil, drevené palety, veľké drevené 

cievky) a premeniť ho na plnohodnotné miesto pre kultúrne akcie. 

Workshopy vyústia do otváracej kultúrnej akcie spojenej s 

prezentáciou histórie tejto kedysi dôležitej trenčianskej fabriky, 

fotografií a dobových článkov. 

17
SPvR 

0118/2013
Domka Košice Stredisko pre komunitu 2 300 €

Košice, 

Tatranská Lesná
Košický

Projekt Stredisko pre komunitu  je súčasťou viacročných aktivít 

Domky Košice pri budovaní komunity na sídlisku Terasa v 

Košiciach. Hlavnou myšlienkou projektu je vzájomné zbližovanie 

obyvateľov na sídlisku a vytváranie životaschopnej komunity – 

vychádzajúc z iniciatívy a potrieb skupiny mladých rodín a 

dospelých žijúcich na sídlisku. V spolupráci s nimi pripravuje 

Domka v tomto roku nové i osvedčené aktivity a podujatia pre 

komunitu. Pre obyvateľov budú pripravené zaujímavé podujatia: 

Spoločne pre iných – neformálne stretnutia a ponuka aktivít pre 

komunitu v mládežníckom stredisku na sídlisku, Spoločná práca – 

úprava priestorov v stredisku na stretávanie sa komunity, Nedeľná 

čajovňa vhodná na neformálne stretávanie sa.

18
SPvR 

0126/2013
Tatiana Jánošková Zvonica 2 450,00 €

Kysucké Nové 

Mesto
Žilinský

V Dubi, prímestskej časti Kysuckého Nového Mesta sa nachádza 

historická pamiatka - zvonica. História mesta uvádza, že zvonica 

má 165 rokov. Zub času sa na zvonici podpísal, aj keď už bola v 

minulosti opravovaná, chátra. Zvonica je síce funkčná, no 

neodbornými zásahmi stratila svoju historickú hodnotu. Projektom 

jej chcú aktívni občania u Kysuckého Nového Mesta vrátiť historický 

ráz a zachovať  sakrálnu pamiatku pre ďalšie generácie.
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19
SPvR 

0127/2013

SR RZ pri Materskej 

škole

Spoločne pomôžme 

revitalizácii parku
2 770,00 € Malé Leváre Bratislavský

RZ pri materskej škole chce predkladaným projektom Spoločne 

pomôžme revitalizácii parku zmobilizovať sily miestnej komunity a 

najmä za pomoci občanov a dobrovoľníkov zrevitalizovať miestny 

park tak, aby sa stal živým parkom pre všetkých a poskytoval 

priestor pre zábavu, hru a spoločensko-kultúrne vyžitie. Zároveň má 

prispieť k rozvoju cestovného ruchu v obci Malé Leváre. V obci 

bude vybudovaná interaktívna plocha, ktorá bude poskytovať 

priestor na šport a hru najmä pre deti, obnovené pódiu s lavičkami 

vhodné na spoločensko-kultúrne podujatia. 

20
SPvR 

0138/2013

Občianske združenie 

Budúcnosť je zdravý 

život

Kráčajme spoločne 1 500,00 € Lučenec Banskobystrický

Cieľom projektu je priviesť občanov mesta Lučenec a jeho 

mestských častí k zapájaniu sa do spoločných aktivít a umožniť 

jednotlivcom sebarealizáciu v komunite. Projektový tím cez vzťah k 

zdraviu a pohybu chce motivovať občanov, ponúknuť im inšpiráciu 

na zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijú a prebudiť ich k 

aktívnemu tráveniu voľného času. Projekt má prispieť k zlepšeniu 

fyzickej kondície a postaviť základy pre rozvoj pohybovej aktivity, 

ktorá bude ďalej pokračovať formou klubovej činnosti. Čiastočnou 

úpravou chodníkov v lučeneckom lese sa vytýči trasa v dĺžke 2,5 

km pre nordic walking. Vyvrcholením bude „Regionálny nordic 

walking deň“ so súťažou v chôdzi, do ktorej sa môže zapojiť široká 

verejnosť. Súťaž bude zároveň propagáciou tejto nenáročnej a 

prospešnej pohybovej aktivity. 

21
SPvR 

0144/2013

Združenie hradu 

Bystrica

Prestrešenie bránovej 

bašty Považského 

hradu

2 960,00 €
Považská 

Bystrica
Trenčiansky

Občianske združenie Hradu Bystrica vyvíja činnosť smerujúcu k 

záchrane Považského hradu už od roku 2008. Bránová bašta 

vytvára hlavný vstup do hradu, kadiaľ prechádzala väčšina 

návštevníkov. Stav záklenkov a koruny muriva sú v havarijnom 

stave a bolo nutné začať s konzerváciou a dočasne hrad uzavrieť. 

Základným cieľom projektu je zabrániť deštrukcii muriva, nanovo 

vymurovať tri zrútené záklenky, premurovať korunu a osadiť 

vnútornú drevenú strechu tak, aby bol vstup do hradu bezpečný pre 

všetkých návštevníkov. Do prác sa bude môcť zapojiť, okrem 

stálych členov združenia, široká verejnosť.
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22
SPvR 

0146/2013
Petra Zemaníková Our common dream 600,00 €

Moravské 

Lieskové
Trenčiansky

ZUŠ je jediným miestom v celej obci Moravské Lieskové, kde je 

možnosť pracovať s mládežou vo voľnočasových aktivitách - tanec, 

hudobné nástroje, spev, výtvarný odbor. V rámci projektu by chceli 

dobrovoľníci a členovia jednotlivých krúžkov pomôcť obnoviť 

priestory ZUŠ, ktoré sú v dezolátnom stave. Pôjde najmä o 

vymaľovanie a zmodernizovanie tanečnej sály. V ZUŠ je viac ako 

200 žiakov a navštevujú ju aj deti z Českej republiky. Sála sa 

využíva na reprezentačné účely, aj keď jej stav vôbec nie je 

reprezentatívny. Skupina by rada zlepšila podmienky priestoru na 

stretávanie mládeže nadšených pre umenie a pre ďalšie podujatia 

konajúce sa v obci.

23
SPvR 

0153/2013

Regionálne rozvojové 

partnerstvo
Drevená dedina 1 340,00 € Brutovce Prešovský

Projektom Drevená dedina  chce Regionálne rozvojové partnerstvo 

znovu oživiť ďalší príbeh a priestor v obci Brutovce, ktorá sa 

nachádza v regióne Levočských vrchov. Drevené postavy drevenej 

dediny budú ukotvené na mieste, ktoré, žiaľ svojou architektúrou 

nekorešponduje s rázovitým charakterom obce a teda ich úlohou 

bude toto miesto zatraktívniť a oživiť. Okrem drevených plastík 

budú v Drevenej dedine vysadené stromy a kríky typické pre tento 

región a dôležité v živote človeka Levočských vrchov (lipa, jedľa, 

baza, ružové kry). Počas celej realizácie projektu budú do aktivít 

zapojení obyvatelia obce a obzvlášť mládež, ktorej sprostredkujeme 

niektoré zručnosti potrebné k občianskemu aktivizmu 

(komunikačné, prezentačné a PR zručnosti). Drevená dedina bude 

mať funkciu oddychového priestoru, v ktorej bude možné získať tiež 

zaujímavé informácie o regióne umiestnené na drevených 

plastikách.

24
SPvR 

0155/2013
Igor Bobák

Úprava verejného 

priestranstva v lokalite 

Na vŕšku

1 303,00 € Podkonice Banskobystrický

Predložený projekt Úprava verejného priestranstva a okolia  odráža 

potreby a záujmy ľudí obce Podkonice. Tento verejný priestor sa 

nachádza v hornej časti obce v lokalite ,,Na vŕšku", ktorá je v 

súčasnosti veľmi opomenutá. Okrem tunajších občanov tu 

prichádzajú ľudia z rôznych regiónov Slovenska a preto sa rozhodli 

tento verejný priestor skultúrniť. Jeho cieľom je zveľadenie 

vonkajších verejných priestorov a dobudovanie nostalgického 

prostredia. Jedná sa o celkovú úpravu terénu, svahovanie, 

zatrávnenie a vybudovanie terasovitých kamenných kaskád. 

Osadenie dreveného zábradlia a okrasného kovaného plotu na 

kaskáde. V minulosti sa tu nachádzala studňa, ktorú by 

dobrovoľníci  chceli obnoviť a sfunkčniť, aby táto zdravá pitná voda 

slúžila širokej verejnosti. Projekt prispeje k rozvoju regiónu a 

cestovného ruchu. 
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25
SPvR 

0158/2013
Rastislav Kocán

Expozícia J. I. Bajzu a 

záchrana historickej 

hospodárskej budovy

3 000,00 € Dolné Dubové Trnavský

Cieľom expozície je prezentovať širšej verejnosti osobnosť a dielo 

osvieteneckého spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý napísal prvý 

slovenský román a snažil sa ako prvý kodifikovať formy 

slovenského jazyka. V roku 2013 uplynie 230 rokov od jeho 

príchodu na dolnodubovskú faru, kde prežil 22 rokov aktívneho a 

tvorivého literárneho a národnobuditeľského života. Zámerom 

projektu je záchrana poslednej historickej hospodárskej budovy 

(stodoly) v obci z prvej polovice dvadsiateho storočia a vytvorenie 

stálej expozície venovanej J. I. Bajzovi, ktorá bude umiestnená v 

budove, kde spisovateľ žil a tvoril. Ďalej bude obnovená expozícia 

venovaná tradičnému spôsobu života v obci Dolné Dubové. 

26
SPvR 

0159/2013
Ing. Milan Jurčišin

Obnova kostolíka na 

Senderove - finálna 

etapa

1 500 € Vinné Košický

Kostolík na Senderove patrí k najtajomnejším pamiatkam na 

Zemplíne, pretože o ňom existuje len minimum písomných 

prameňov. Po odkrytí kostola a následnom výskume v 70. rokoch 

minulého storočia pamiatka chátra a až minulý rok skupina 

aktívnych miestnych dobrovoľníkov začala s prvými prácami, ktoré 

je však nutné dokončiť. Zámerom je dokončiť sanačné a murárske 

práce na pamiatke a celkovo lokalitu ešte viac zatraktívniť, 

spropagovať a sprístupniť verejnosti. Dobrovoľníci z obce Vinné 

obnovia zvyšky kostola, vyrovnajú terén v okolí pamiatky a 

dodatočne osadia menšie navádzacie a informačné tabule k 

lokalite. Obnova pamiatky bude takto dovŕšená.

27
SPvR 

0166/2013

KORAVA - Podunajské 

združenie pre rozvoj 

vidieka a kultúry

Krajinársky park 

KORAVA s náučným 

chodníkom Chodník 

zmyslov

1 500,00 €
Kravany nad 

Dunajom
Nitriansky

Obec Kravany nad Dunajom je nazvaná aj ako dedina kaštieľov, 

ktoré samozrejme mali aj vlastné parky. Keďže z obce parky a 

zelené plochy takmer vymizli, nadšenci zo združenie KORAVA chcú 

vytvoriť krajinársky park s kútikom na odpočívanie a pečenie v peci, 

ktorý by bol vhodný na rekreačno-oddychové účely, ako aj na rôzne 

športové podujatia. V rámci parku plánujú vytvoriť náučný chodník, 

vysadiť dreviny, bylinky, trvalky, ktoré aj v minulosti tvorili 

prirodzenú miestnu vegetáciu. Park bude zároveň aj náučným 

chodníkom slúžiacim najmä pre žiakov. Bude tu vybudovaných 18 

typov rôznych dlažieb, po ktorých sa budú môcť návštevníci prejsť 

na boso, čím bude mať park aj terapeutický charakter.
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28
SPvR 

0167/2013

Občianske združenie 

Campanula
Záh(r)ada za mestom 2 180,00 € Nitra Nitriansky

Cieľom projektu Záh(r)ada za mestom je podporiť rozvoj komunity a 

trvalo udržateľný spôsob života v meste Nitra prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej výchovy, zážitkových aktivít, tradičných 

zručností a tvorby jedlej komunitnej záhrady v Hideparku v Nitre. V 

parku budú organizované rôzne workshopy, tvorivé dielne a 

prírodné jarmoky, vytvorená ekozáhrada. Hidepark Nitra je kultúrne 

centrum vytvárané dobrovoľníkmi, ktoré vzniklo z bývalej čiernej 

skládky odpadu. Projektom chce občianske združenie Campanula 

osloviť čo najširšiu vekovú skupinu. Chce, aby si už deti 

uvedomovali, že môžu zmysluplne tráviť voľný čas a participovať na 

rozvoji miesta, kde žijú a tak prispievať k lepšej budúcnosti i v 

mladom veku.

29
SPvR 

0170/2013

Nezisková organizácia 

Prameň

Zachovávame tradície 

naších predkov
1 380 € Teplička Košický

Obec Teplička je vo svojom okolí známa tým, že sa ľudia v 

minulosti venovali tradičným remeslám ako tkáčstvo, včelárstvo, ale 

aj chovu oviec a hydiny. Nezisková organizácia Prameň sa snaží o 

zachovanie týchto týchto tradícií a remesiel. Zámerom projektu je 

hravou a súťažnou formou zapojiť do aktivít v tvorivej dielni čo 

najširšiu verejnosť. Za spoluúčasti dobrovoľníkov a FS Tepličan, 

zhotovia členovia jednotlivých obecných častí vhodný suvenír 

regiónu, zozbierajú historické predmety, fotografie a pripravia si 

krátke vystúpenie. Na sviatok obce budú prezentovať pred 

verejnosťou svoje schopnosti a zručnosti. Najúspešnejší z nich 

budú spolu s členmi FS Tepličan reprezentovať obec na tradičnom 

podujatí deviatich obcí regiónu Spiša „Za agroturistikou a vidieckym 

turizmom“.

30
SPvR 

0176/2013
TJ AGRO Kameničná

Multifunkčné dopravné 

ihrisko
2 500,00 € Kameničná Nitriansky

V roku 2012 skupina nadšencov zrealizovala vybudovanie 

skateparku v obci Kameničná. V súvislosti s využitím tohto 

športového areálu vzkrsla myšlienka, že by sa plocha skateparku 

mohla ďalej využiť a to vybudovaním dopravného ihriska pomedzi 

skatepark prekážky. Existujúce moduly skateparku budú formovať 

ulice, pomedzi ktoré sa vyznačia cesty a križovatky, umiestnia sa 

dopravné značky a semafóry. Výsledkom bude trojrozmerné 

dopravné ihrisko, ktoré bude prístupné širokej verejnosti aj MŠ a ZŠ 

z okolia. Projekt rozšíri možnosti zmysluplného a aktívneho trávenia 

voľného času detí v obci a zároveň rozšíri vedomosti detí a 

mládeže v oblasti bezpečného pohybu na cestách.
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31
SPvR 

0177/2013
Andrea Bielová Viva Kubín 2 000,00 € Dolný Kubín Žilinský

Projekt Viva Kubín  vznikol na jar v roku 2012 z podnetu mladých 

ľudí aktívne sa zapájať do verejných vecí mesta. Ide o skvalitnenie 

priestranstva na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne. Skupina 

aktívnych mladých ľudí, ktorí minulý rok odštartovali projekt, vyčistili 

kopec od odpadkov. Ďalej chcú pokračovať v budovaní amfiteátra. 

Na sídlisku sa nachádza nevyužitý priestor, ktorý už so súhlasom 

mesta Dolný Kubín môžu dobrovoľníci prerobiť. Amfiteáter bude 

určený pre všetky vekové kategórie. V rámci aktivít budú osadené 

lavičky do svahu, upravená plocha, osadené smetné koše. Na 

realizácii projektu sa zúčastní spomínaná skupina mladých ľudí.

32
SPvR 

0178/2013

Združenie 

kresťanských 

spoločenstiev mládeže

Katarínka - živá ruina 

kláštora!
1 000,00 €

Kostol a kláštor 

svätej Kataríny 

Alexandrijskej, 

kataster obce 

Dechtice

Trnavský

Projekt záchrany Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v 

lesoch Malých Karpát, známy pod menom Katarínka, funguje 

neprerušene od roku 1995. Počas letných táborov sú v ňom 

zapojený mladí ľudia od 17 rokov, ktorí dobrovoľne bez nároku na 

odmenu pomáhajú pri záchrane pamiatky pre súčasných 

návštevníkov, ale aj pre budúce generácie. Kostol je už vďaka 

úspešným predchádzajúcim sezónam zakonzervovaný a tento rok 

sa sústreďujeme na konzerváciu kláštorných múrov, ktoré sú 

najohrozenejšie a kedykoľvek môžu padnúť. Vďaka nadšeniu pre 

záchranu Katarínky, mladí ľudia budujú nielen spoločenstvo, ktoré 

sa rozrastá, ale hlavne prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva 

Trnavského kraja, buduje pozitívny vzťah mládeže k národnej 

histórii a učí princípom dobrovoľníckej práce.

33
SPvR 

0187/2013
Barbora Paulenová Čítajme na ulici 830,00 €

Bratislava - 

Vajnory
Bratislavský

V mestskej časti Bratislava - Vajnory pribudnú na verejných 

miestach 3 malé knižnice vo forme drevených búdok. Tie budú 

ponúkať malým, mladým aj starším obyvateľom knižky, ktoré si 

môžu zadarmo požičať a po prečítaní vrátiť, prípadne vymeniť za 

iné - z vlastnej domácej knižnice. Takéto knižnice rozprúdia "čítanie 

na ulici", podnietia k nadväzovaniu kontaktov medzi obyvateľmi a 

taktiež dajú druhú šancu starým knihám. Navyše sa stanú súčasťou 

medzinárodného hnutia Little Free Library, ktoré knižnice zverejní 

na Google Maps a tak môžu inšpirovať k vzniku ďalších podobných 

knižníc na Slovensku.



Zoznam podporených projektov v grantovom programe Šanca pre váš región 2013

P.č. Číslo žiadosti

Názov/meno 

predkladateľa 

projektu

Názov projektu
Podporená 

suma

Miesto 

realizácie 

projektu

Kraj realizácie 

projektu
Anotácia projektu

34
SPvR 

0191/2013
Viktor Šolomek

Šanca pre oživenie 

ochranárskej tradície v 

Prievidzi

1 200,00 € Prievidza Trenčiansky

Cieľom projektu Šanca pre oživenie ochranárskej tradície v 

Prievidzi  je obnova záhrady informačného centra, ktorá bude slúžiť 

širokej verejnosti ako diskusné miesto, kde dostane laická 

verejnosť šancu na neformálne stretnutia s odborníkmi z oblasti 

ochrany prírody a životného prostredia. Bude to miesto diskusií, 

kurzov na poznávanie prírody, praktických workshopov, na ktoré je 

táto záhrada plná života ideálnym prostredím. Výsadbou zelene a 

materiálnym dovybavením záhrady bude sprístupnená aj pre rodiny 

s deťmi z okolitých sídlisk, ktoré tu budú môcť tráviť voľný čas a 

počas školského roka bude slúžiť na ekovýchovu žiakov. 

35
SPvR 

0194/2013
ELECT

Voľnočasový športový 

areál Margecany
2 490 € Margecany Košický

V obci Margecany je nevyužité asfaltové ihrisko. Neformálna 

skupina mladých ľudí chce prostredníctvom projektu revitalizovať 

nevyužívané miesto v areáli futbalového štadióna a premeniť ho na 

moderné multifunkčné ihrisko, slúžiace na športové aktivity - 

streetball, skateboarding, inline korčuľovanie, bmx, kolobežky a 

voľno časovú zónu. Projekt je určený pre deti, mládež a širokej 

verejnosti z okolia Gelnického okresu. Na ploche ihriska vyrastie 

streetballové ihrisko a betónový skatepark. Projekt bude 

realizovaný prostredníctvom dobrovoľníckej práce celej komunity za 

pomoci odborného dozoru a samosprávy.

36
SPvR 

0198/2013

Krajské kultúrne 

stredisko v Žiline
Žilina v minulosti 1 560,00 € Žilina Žilinský

Projekt Žilina v minulosti  chce prostredníctvom divadelných scénok 

zobrazujúcich život obyvateľov mesta v období stredoveku upevniť 

vzťah súčasných obyvateľov k histórii mesta, podporiť 

spolupatričnosť a pocit náležitosti ku komunite obyvateľov. 

Jednotlivé divadelné predstavenia sa budú odohrávať v priestoroch 

katakomb pod Mariánskym námestím, čím sa ešte viac zvýrazní 

atmosféra a umelecký zážitok. Takouto formou sa každý Žilinčan 

bude môcť dozvedieť viac o histórii svojho mesta a zapojiť sa do 

kultúrno-spoločenského diania.
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37
SPvR 

0201/2013
Ing. Sakáč Miroslav

Dobrá Východná - 

náučný chodník
2 000,00 € Východná Žilinský

V obci Východná už tradične, každoročne prebieha folklórny festival 

s mnohými sprievodnými akciami. Počas festivalu každoročne 

pribudne niekoľko z dreva vyrezávaných sôch, ktoré sú 

rozmiestnené najmä v areáli amfiteátra a jeho okolí. Realizátori 

projektu chcú vytvoriť pomocou existujúcich a nových sôch v areáli 

amfiteátra náučný chodník a v budúcnosti dobudovať detské ihrisko 

tak, aby vznikla príjemná oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Pred 

sochy budú osadené malé

totemy s informačnými tabuľkami a príbehmi každej sochy. 

Zámerom projektu je zozbieranie, spísanie a preloženie pôvodných 

príbehov z obce Východná s pomocou žiakov miestnej základnej 

školy a občanov obce, vybudovanie náučného chodníka s 

drevenými totemami, na ktorých bude zobrazený príbeh sochy. 

Každá socha tak bude mať svoje miesto i vlastný príbeh. Projekt 

Dobrá Východná má za cieľ oživiť areál amfiteátra vo Východnej. 

Spája samotnú obec Východná a skupinku nadšencov - mladých 

ľudí zo Slovenska. Hlavným cieľom je obnova areálu, jeho 

skrášlenie, vytvorenie a uskutočnenie nových podujatí, 

realizovateľných z dlhodobého hľadiska

38
SPvR 

0209/2013

Občianske združenie 

Požiarnik - Janíky
Naša oáza 1 000,00 € Janíky Trnavský

V malej obci Janiky v Trnavskom kraji sa skupina nadšencov, 

dobrovoľníkov, rodičov rozhodla vybudovať detské ihrisko. V obci 

dlhodobo chýba bezpečný verejný priestor pre deti a nie je tu 

žiadne ihrisko pre najmladšie deti. Miestny obyvatelia vytvoria svoju 

"oázu" vysadením zelene, osadením hracích zostáv a celkovo 

upravia miesto na oddychovú zónu s posedením.

39
SPvR 

0220/2013

Občianske združenie 

Modrá Sova
Lesný areál Stupava 2 000,00 € Stupava Bratislavský

"Stojí nám to za to!" Takto obyvatelia Stupavy a blízkeho okolia 

pristupujú k projektu Lesný areál Stupava.  Ide o dlhodobý projekt, 

ktorého realizácia bude postupná. Iniciátormi boli najmä aktívni 

rodičia, ktorým chýba vhodné ihrisko s oddychovou zónou pre deti. 

Na mieste nevyužívanej verejnej plochy, ktorá má charakter 

lesoparku, chcú rodičia spolu s dobrovoľníkmi vybudovať rozľahlý 

prírodný areál. Jeho súčasťou bude ihrisko podľa vzoru Playscape, 

oddychová zóna s malým krytým pódiom, malá ekologická stavba, 

prvky permakultúry i prvky s umeleckou hodnotou. Vybudovanie 

lesného areálu bude mať dlhodobý prínos pre mnohé mladé rodiny 

zo Stupavy.
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40
SPvR 

0236/2013
Radovan Hrebenda

Cykloturistické 

odpočívadlo pri 

prameni LC-64

597,00 € Želovce Banskobystrický

Šóšár - doslovný preklad "slané blato" - je lokalita asi dva kilometre 

východne od obce Želovce pod Viničným vrchom. Oblasť je bohatá 

na minerálne pramene. 5 prameňov bolo zachytených kopanými 

studňami, jeden vrtom pri bývalej lesnej škôlke. Vrt bol realizovaný 

v minulom storočí, keď sa hľadal prameň s teplou vodou pre bývalé 

kúpele. Našla sa však slaná kyselka, ktorá sa stala obľúbenou 

osviežujúcou vodou pre návštevníkov z blízkeho a širokého okolia. 

Zámerom projektu je prinavrátiť zašlú slávu aspoň tomuto prameňu. 

Pôjde o vyčistenie spustnutej plochy v blízkosti vrtu, prečistenie vrtu 

a osadenie novej pumpy do prameňa.

41
SPvR 

0240/2013

Neformálna skupina 

ľudí spája(ť je) umenie
Mini Jazznica 2013 1 400,00 € Banská Štiavnica Banskobystrický

Jazznica je banskoštiavnický festival džezovej hudby, ktorý má za 

sebou šesť ročníkov medzinárodného významu. Neformálna 

skupina Banskobystričanov, sa rozhodla zorganizovať tzv. Mini 

Jazznicu, keďže festival so 6 ročnou tradíciou sa tento rok konať 

nebude. Tiež sa okrem kaviarní pokúsi presunúť živú hudbu na 

terasy a do ulíc historického mesta, ktoré sa v lete bez kultúry 

stávajú prázdnymi. Festival bude trvať počas niekoľkých dní a bude 

obohatený rôznymi sprievodnými podujatiami. Podporí tak aktívne 

trávenie voľného času a rozvoj regionálneho cestovného ruchu.

42
SPvR 

0247/2013

Telovýchovná jednota 

KLAS Beša

Prepojenie cyklotrás 

mikroregionov Tekov a 

Termál

1 800,00 € Beša Nitriansky

Obec Beša leží na hranici mikroregiónu Tekov. Susedí s 

mikroregiónom Termál, ktorý má vybudovanú sieť cyklotrás a 

nachádza sa tu termálny prameň v Podhájskej. Cieľom projektu je 

dobudovanie cyklotrás, vytvorenie nových trás medzi obcou Beša a 

obcou Bardoňovo a obcou Beša a obcou Trávnica. V menovaných 

obciach je vybudovaná sieť cyklotrás a realizáciou projektu by sa 

nové cyklotrasy napojili, čím by sa prepojili dva mikroregióny. Na 

trasách budú osadené nové značky, informačné tabule, upravený 

terén.  Podporí sa tak agroturizmus a cestovný ruch. Cykloturisti 

budú môcť ďalej pokračovať po Pohronskej pahorkatine a môžu 

napríklad získať informácie o pozostatkoch mamuta, ktoré sa v obci 

Beša našli.
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43
SPvR 

0248/2013

Občianske združenie 

Wheels of Art
PO: City Park 2 500,00 € Prešov Prešovský

Priestor na Baštovej ulici v Prešove momentálne slúži ako 

prechodné parkovisko pre nákladné autá a veľká časť jeho 

potenciálu ostáva nevyužitá a chátra. Mestu Prešov dlhodobo 

chýba komplexný open-air voľnočasový priestor, ktorý by skĺbil 

požiadavky alternatívnych športov, ktoré sa tu tešia pomerne 

veľkému záujmu, ako aj priestor pre rodiny s deťmi. Cieľom projektu 

je vytvoriť multifunkčný priestor v zanedbanej časti mesta Prešov. 

Vďaka revitalizácií a variabilite častí parku bude tento priestor slúžiť 

športovým aktivitám (skate, bike, inline, parkour), ale aj rodinám s 

deťmi. Postupne sa tu bude budovať zelená zóna a detské ihrisko. 

44
SPvR 

0249/2013

Občianske združenie 

kRaj

Zvládneme to aj bez 

včiel?
3 000,00 €

Kokava nad 

Rimavicou
Banskobystrický

Včelám nevďačíme len za med a vosk, včely totiž opeľujú aj stromy 

a rastliny. Bez opelenia by sme nemali ovocie, zeleninu, alebo 

orechy a výrobky z nich. Región Kokavska a okolia bol ešte v 

nedávnej minulosti bohatý na včelárov. Oblasť však zasiahol včelí 

mor, ktorý zdecimoval včelstvá a bohatá tradícia regiónu upadla. 

Moru prešiel, no dodnes sa tradícia neobnovila do pôvodnej slávy a 

región patrí v rámci Slovenska k najmenším v zastúpení včelárov a 

včelstiev. Nedostatočný nie je len med a včelie produkty, samotná 

krajina potrebuje ďalších opeľovačov. Zámerom projektu 

Zvládneme to aj bez včiel?  je zvýšiť informovanosť verejnosti o 

nezastupiteľnom význame opeľovačov, vzbudiť záujem komunity o 

včelárenie a produkty od včiel. Malá včelnica vznikne v ekologicky 

čistej doline miestnej časti Liešnica, ktorá bude voľne prístupná 

verejnosti. Na včelnicu bude prinesených 5 úľov, ktoré budú slúžiť 

na prezentáciu života včiel a včelára. Súčasťou bude aj úľ s 

presklenou stenou, ktorý umožní pozorovanie včiel bez otvárania 

úľa. 
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45
SPvR 

0251/2013

Banícke múzeum v 

Rožňave

Výtvarné stredy v 

Galérii - techniky 

stredovekých majstrov

1 000 € Rožňava Košický

Pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave plánujú organizovať po 

minuloročnom úspechu aj v tomto roku Výtvarné stredy v Galérii 

určené predovšetkým pre deti a mládež okolia mesta, s cieľom 

spoznať techniky stredovekých majstrov a prostredníctvom 

stredajších stretnutí spoznať históriu a kultúru okolia mesta a 

tabuľovej maľby Metercia, ktorá je najstarším vyobrazením baníckej 

činnosti v strednej Európe. Výtvarnými stredami poskytne Banícke 

múzeum záujemcom možnosť efektívne využiť voľný čas počas 

prázdninových dní a vytvoriť pozitívny a motivačný vzťah účastníkov 

nie len k múzeu, ale aj k regiónu, v ktorom žijú. Do realizácie 

projektu prejavili záujem zapojiť sa aj dobrovoľníci, ktorých snahou 

bude v značnej miere prispieť k úspešnosti a pútavému priebehu 

pripravovaného podujatia.

46
SPvR 

0253/2013

Občianske združenie 

Tvorivý Rozvoj

Prírodný amfiteáter - 

Doskočisko
2 970,00 € Ružomberok Žilinský

Občianske združenie Tvorivý rozvoj sa rozhodlo revitalizovať 

verejný priestor – areál skokanského mostíka na Kalvárii pri 

Ružomberku, ktorý pôvodne slúžil pre verejnosť na športovú a 

oddychovú činnosť. V súčasnom stave je objekt úplné schátralý, čo 

je na škodu verejnej obce, pretože obyvatelia mesta Ružomberok, 

a nielen oni, boli a sú zvyknutí toto miesto navštevovať. 

Dobrovoľníci sa pokúsia opätovne toto miesto oživiť, aby tak v okolí 

Ružomberka pribudla ďalšia oddychová, športová, kultúrna, 

rekreačná a tvorivá zóna pre všetkých ľudí, ktorí budú mať záujem 

ju navštíviť, alebo sa aktívne podieľať na jej zveľaďovaní. V areáli 

pribudne prírodný amfiteáter, posedenie pre návštevníkov a zeleň.

47
SPvR 

0259/2013
Zuzana Knapová

Záchrana Hurbanovho 

prameňa a jeho okolia
1 400,00 € Hlboké Trnavský

150 rokov sa pri Hurbanovom prameni v obci Hlboké stretávali 

ľudia, posedeli pri prameni, založili si tu ohnisko a trávili tu najmä 

nedeľné popoludnia. Avšak po záplavách, ktoré prešli obcou pred 

niekoľkými rokmi, sa daný stav úplne zmenil. Bahno a voda 

zalievali pivnice domov a bahnom a nánosmi bol zaliaty aj 

Hurbanov prameň. Odvtedy sa už nikto nestaral o to, aby sa svahy 

zbavili divoko rastúcich kríkov, aby bol prameň vyčistený. Cieľom 

projektu je záchrana Hurbanovho prameňa, úprava okolia a 

revitalizácia zelene – obnovenie priestranstva, kde sa už od roku 

1843 stretával J. M. Hurban so štúrovcami a Hlbočanmi. Mnoho 

rokov bolo toto miesto centrom odpočinku a stretávania sa tých, 

ktorí si chceli uctiť pamiatku J. M. Hurbana alebo si len oddýchnuť v 

lone prírody a načerpať nových síl.
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48
SPvR 

0262/2013

Občianske združenie 

RODOLESIE

Veľkomoravský 

archeoskanzen v obci 

Prestavlky

2 700,00 € Obec Prestavlky Banskobystrický

Občianske združenie Rodolesie sa podujalo na vybudovanie 

historicko – kultúrneho areálu, ktorý bude slúžiť ako zaujímavá a 

jedinečná turistická atrakcia. Priestor (archeo)skanzenu alebo 

"Open - Air Museum" je otvorený a voľne prístupný pre všetkých. 

Projekt má dlhodobý charakter a je rozdelený do piatich etáp. 

Zámerom projektu je pokračovanie v druhej etape budovania 

repliky ranostredovekého sídla z obdobia Veľkej Moravy. Jedná sa 

o hypotetický postup osídľovania a budovania takéhoto objektu 

Slovanmi, v danom historickom období. V druhej etape realizácie 

budú prebiehať rekonštrukčné, archeologické práce a oživovanie 

objektu v podobe workshopov orientovaných primárne na deti a 

historický festival. Vybudovanie skanzenu má slúžiť ako zaujímavá 

a jedinečná turistická atrakcia regiónu.

49
SPvR 

0268/2013
Milovníci čaju

Galéria zeleného 

umenia
2 000,00 € Hriňová Banskobystrický

Neformálna skupina Milovníci čaju, ktorá je skupinou umelecky 

nadaných ľudí v meste Hriňová pociťuje nedostatok priestoru na 

svoju realizáciu a následnú prezentáciu umenia. Projektom  si dali 

za úlohu skrášliť zanedbaný mestský pozemok. Dobrovoľníci 

vyčistia a následne vysadia trávu, kvety a okrasné dreviny. 

Vybudujú mini-galériu a mini-pódium, čím sa vytvorí priestor pre 

občanov a návštevníkov mesta, kde by mali možnosť stretávať sa s 

umením. V rámci projektu zorganizujú 6 samostatných kultúrno-

spoločenských podujatí (výstav, koncertov, prednášok a pod.). 

Očakáva sa, že realizáciou projektu sa zvýši kultúrne povedomie u 

občanov mesta Hriňová a pomôže rozvoju umenia a podpore 

mladých umelcov v regióne Podpoľanie.
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50
SPvR 

0273/2013
Krajina Karpaty

Vitajte v Čachtickej 

doline
2 360,00 € Čachtice Trenčiansky

Čachtická dolina je známou navštevovanou turistickou oblasťou. 

Táto dolina má 6 km a mnoho prírodných krás. Prístup k mnohým 

prírodným oblastiam je však ťažko prístupný, kvôli nedostatočným 

premosteniam cez potok. Najbližšie premostenia sú vzdialené 3 km 

a na mnohých miestach sa tvoria nebezpečné provizórne lávky. 

Zámerom projektu je sprístupniť dve najnavštevovanejšie lokality v 

doline vybudovaním unikátnych, vertikálne pohyblivých 

(zdvíhateľných) drevených lávok cez potok Jablonka, jedinečných 

svojou funkčnosťou i prevádzkou. Lávky zaistia bezpečné 

premostenie potoka a zároveň budú chránené pred ohrozovaním 

jarnou vysokou hladinou vody. Pravidelní ale i ostatní návštevníci 

tohto prekrásneho kúta Čachtických Karpát zanechajú svojou 

dobrovoľníckou prácou na diele jasný odkaz do budúcnosti. 

Autorstvo a atraktívny prírodný vzhľad doplnia svojimi maľbami na 

lávky miestne deti počas detského dňa, ktorý tvorí súčasť projektu.

51
SPvR 

0277/2013
PRO Čáčov

Nový život v starom 

mlyne
2 000,00 € Senica Trnavský

V 18. storočí boli v Čáčove 3 mlyny. V súčasnosti sa tu nachádza 

už len jeden pôvodný mlyn. Občianske združenie PRO Čáčov sa 

rozhodlo o zachovanie a obnovu historickej 3 poschodovej budovy 

čáčovského valcového mlyna s mimoriadne zachovaným 

technickým zariadením zo 40 rokov minulého storočia. Mlyn je 

poslednou dochovanou technickou pamiatkou v meste Senica, 

ktorého je Čáčov súčasťou. Projekt tvoria dve časti. Prvá časť rieši 

obnovu urbanistickej a technickej hodnoty pamiatky mlyna.  

Rozobratie, vyčistenie a ošetrenie technického strojového zázemia. 

Druhá časť je zameraná na tvorbu stálej expozície o histórii Čáčova 

a dejinách mlynárstva v Senici a jej priľahlých mestských častiach 

/Kunov, Čáčov, Sotina/. Prostredníctvom projektu by chceli 

realizátori prinavrátiť mlynu štatút miesta spoločenských a 

kultúrnych stretnutí .
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52
SPvR 

0289/2013

Občianske združenie 

Kontext
Intervencie 2013 2 000 € Trebišov Košický

Intervencie 2013 je „mikrofestival“ umeleckých zásahov v meste 

Trebišov, ktorý formou dočasných, ale i trvalých výtvarných 

umeleckých zásahov vo verejnom priestore a sprievodných podujatí 

aktualizuje podobu verejného priestoru, a obnovuje funkciu 

umeleckých diel, ktoré ho dotvárajú. Projekt vytvára priestor pre 

mladých umelcov, aby prezentovali svoje umelecké vízie a vytvárali 

umenie, ktoré je špecificky určené pre verejný priestor. Intervencie 

2013 prinášajú súčasné umelecké trendy priamo k ľuďom do ulíc a 

na námestia, aby umelecky zhodnotili životné prostredie.

53
SPvR 

0292/2013

Horolezecký klub 

Slaňák

Ukážeme Ti svet z 

výšky
2 500,00 €

Vranov nad 

Topľou
Prešovský

Projekt Ukážeme Ti svet z výšky  realizuje Občianske združenie 

Horolezecký klub Slaňák Vranov nad Topľou, ktorý sa venuje 

horolezeckej činnosti. Cieľom projektu je postaviť celoročne 

využívanú lezeckú stenu. V zmysle dohody s vedením CVČ Vranov 

nad Topľou, bude realizovaná v priebehu roka 2013 v jeho hlavnej 

sále. Lezecká stena je určená prednostne pre školákov a 

stredoškolákov z regiónu a samozrejme aj pre širokú verejnosť, 

ktorej táto aktivita podľa prieskumov chýba a je o ňu záujem.

54
SPvR 

0301/2013
Ján Šulej

Poďme do prírody 

obdivovať čaro vody
300,00 € Pohorelá Banskobystrický

V roku 2009 bol k Vodopádu pod Orlovou vyznačený žltý turistický 

chodník z obce Pohorelá s návratom do obce po tej istej trase. Po 

jeho vyznačení sa podstatne zvýšila návštevnosť vodopádu 

turistami z

regiónu Horehronia i celého Slovenska. Neformálna skupina 

občanov z Pohorelej vytvorí turistický okruh s návratom do obce po 

inej trase, na ktorej sú veľmi pekné výhľady na pohoria Nízkych 

Tatier a Muránskej planiny, čím by sa túra k vodopádu stala 

zaujímavejšou. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu obce pre jej 

návštevníkov využívať návštevu vodopádu žiakmi najmä okolitých 

základných škôl pri vychádzkach v rámci vyučovania vlastivedy a 

zemepisu.
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55
SPvR 

0311/2013

Nezisková organizácia 

Urbanika
Urban oasis 1 500,00 € Prešov Prešovský

V centre mesta Prešov sa nachádza pozemok, ktorý je zanedbaný, 

plný odpadkov, neudržiavaný. Ponad neho prechádza pešia lávka a 

denne tadiaľ prejde množstvo obyvateľov Prešova. Naviac sa pri 

pozemku nachádza unikátny objekt - historická pamiatka bývalej 1. 

prešovskej (vodnej) elektrárne a (dnes už zasypaný) mlynský 

náhon, ktorý v minulosti plnil výraznú funkciu. Zásadným cieľom 

Urbanika, n.o. je revitalizácia zanedbaného mestského pozemku v 

centre Prešova na zelenú oázu a usporiadanie 2 verejných podujatí 

z cyklu Ignite show. Vytvorí sa oddychová voľnočasová zóna pre 

obyvateľov a návštevníkov mesta a verejné diskusie, ktoré budú 

propagovať kultúrne a umelecké pamiatky mesta Prešov, ako aj 

inšpirovať podnetnými príbehmi úspešných ľudí k väčšej kreativite v 

myslení a tvorení komunity v regióne.

100 000,00 €


