PROJEKTY POPPORENÉ V 1. ROČNÍKU

Por.
č.

Predkladateľ

Názov projektu
Rozšírenie a vylepšenie lezeckej
steny vo volejbalovej hale v
Komárne a program lezenia na
stene pre účastníkov rómskeho
mentorského programu na ZŠ
Eötvösa v Komárne

Výška
Miesto realizácie
podpory
projektu
(€)
9 526 Komárno

Región
Západ

Anotácia
Klub Previs rozšíri a vylepší lezeckú stenu vo volejbalovej hale v Komárne. Zároveň
spopularizuje zdravý, športový životný štýl hlavne v okruhu detí a mladých, poskytne im
možnosť lezenia na tejto lezeckej stene. Po dokončení prác plánuje organizovať pravidelné
lezecké akcie pre integrovanú skupinu detí zo ZŠ na ulici Eötvösa, aj pre ďalšie školské
skupiny podľa nároku jednotlivých škôl.

1

Klub Previs

2

Občianské
Detské ihrisko na Čiernej Vode
združenie Vlna
Chorvátsky Grob

3

Obec Kuchyňa,
okres Malacky

Športovno - náučný chodník
Kuchyňa

9 485 Kuchyňa

Západ

Obec Kuchyňa vybuduje sieť troch športovo-náučných chodníkov v okolí vodnej nádrže v
Kuchyni. Po vytvorených chodníkoch bude možné obísť priehradu suchou nohou v jej
bezprostrednej blízkosti, takže bude môcť byť využívaný pre športovo – turistické aktivity
obyvateľov a návštevníkov obce (najmä triatlon, beh, orientačný beh a turistika).
Informačné tabule zároveň zvýšiť povedomie návštevníkov chodníka o faune a flóre
územia, na ktorom chodník leží ako aj o obci Kuchyňa a jej okolia.

4

Komunitné
centrum

...sa bavíme spoločne!!!

8 420 Nitra

Západ

Komunitné centrum zorganizuje a usporiada pre mladých ľudí zo sídliska Klokočina v Nitre
dlhodobú sériu kultúrnych aktivít a podujatí v priestoroch Komunitného centra - Hokaido
Hody (ochutnávka a výroba pochutín z tekvice hokaido), Bluegrass párty (prehliadka
hudobných bluegrassových amatérskych kapiel), Mandalamánia (výtvarné workshopy) a
ďalšie... Počas týchto podujatí oslovia mladých ľudí s dotazníkom prostredníctvom
ktorého získajú databázu kontaktov mladých ľudí, ktorí majú záujem realizovať sa na
sídlisku Klokočina, školiť sa a stať sa dobrovoľníkom v Komunitnom centre.

10 000 Chorvátsky Grob - Západ
Čierna Voda

Občianske združenie Vlna vybuduje detské ihriska pre deti bývajúce v lokalite
„spisovateľské ulice“ v obci Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Do vybudovania ihriska sa
zapoja aj miestni obyvatelia - materiálna, finančná pomoc a samozrejme aj fyzická pomoc
pri stavebných prácach.

1. ročník SPPoločne
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5

DOMKA Združenie
saleziánskej
mládeže,
stredisko
Bratislava Mamateyova

Stage vs. komerčná kultúra

6 300 Bratislava

Západ

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova chce zlepšiť
technickú kvalitu prebiehajúcich kultúrno-spoločenských podujatí pre mladých ľudí a
komunitu s priamym zapojením dobrovoľníkov do programovej a organizačnej podpory. S
novým vybavením zorganizujú ďalších 7 kultúrnych podujatí - multižánrových kultúrnych
večerov "Stage".

6

Mesto Šahy

Nádvorie mestského úradu ožíva...

6 269 Šahy

Západ

Mesto Šahy otvorí brány mestského úradu ako bývalého župného domu v prospech
občanov mesta a regiónu. V prvej fáze projektu dobrovoľníci nádvorie úradu upracú a
vysadia zeleň. V Ďalšej fáze zrealizujú workshop "Skvosty Hontianskeho regiónu" o
kultúrnych hodnotách regiónu, tri cyklotúry za poznaním kultúrnych hodnôt regiónu a
filmové letné noci na nádvorí Mestského úradu v Šahách s predstavovaním osobnosti
kultúrneho života regiónu Hont.

7

REVIAMalokarpatská
komunitná
nadácia
ZŠ Bernolákovo

PHO-Park hrania a oddychu

8 650 Modra

Západ

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia chce v Modre vybudovať Park hrania a oddychu,
ktorý v rámci verejného parku umožní miestnej mládeži zmysluplne tráviť voľný čas.

„Mozog potrebuje kyslík – pod
stromami nám to myslí.“

8 750 Bernolákovo

Západ

Základná škola v Bernolákove plánuje vybudovať v areály školy učebňu v prírode a tým
premeniť školský areál na príjemný a podnetný. Terénne úpravy zrealizujú svojpomocne za
pomoci starších žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Učebňa bude pozostávať z altánku,
skalky, záhradného krbu a v jej okolí vytvoria náučný chodník.

9

Speleoklub
Trnava

Dobudovanie a revitalizácia
náučného chodníka Smolenický
kras

5 200 Smolenice

Západ

10

Obec Horné
Semerovce

Stop čiernym skládkam

6 339 Horné Semerovce Západ

Speleoklub Trnava chce obnoviť a doplniť existujúci náučný chodník Smolenický Kras.
Staré panely, ktoré sú v zlom stave a v súčasnosti obsahovo, ani veľkosťou
nezodpovedajú aktuálnej situácií nahradia novými a chodník vyčistia. Okrem obnovy
chodníka plánujú túto unikántu oblasť propagovať aj formou prednášok na školách.
Obec Horné Semerovce plánuje zlikvidovať čiernu skládku v obci a na jej mieste vysadiť
zeleň a vybudovať detské ihrisko. Zároveň plánujú osloviť priamou osvetou všetkých
obyvateľov obce. Každý mesiac sa uskutoční v miestnej základnej škole prednáška na
témy separovanie, šetrenie energiou, stavebný odpad a pod.

8
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11

Rodinné centrum Krasňanský ZELOVOC
RÁČIK,
občianske
združenie

8 070 Bratislava

Západ

Rodinné centrum Ráčik vybuduje spoločnú záhradku pre 20 – 25 rodín so zdieľaným
zdrojom zavlažovania (z dažďovej vody) v pešej vzdialenosti od bytovky. Záhradka vznikne
skultivovaním opusteného objektu MC Rača na Hubeného ulici na Krasňanskom sídlisku v
Bratislave, kde sa momentálne zdržujú bezdomovci a rôzne indivíduá.

12

Materiálovotechn Bývalá Botanická záhrada v Trnave
ologická fakulta SSPoločne pre verejnosť
STU so sídlom v
Trnave

6 553 Trnava

Západ

13

Občianske
Zelený oddychový areál Vnútroblok
združenie
Slávia
Vnútroblok Slávia

6 438 Bratislava

Západ

14

Športový klub
FTVŠ UK
Lafranconi,
sekcia
plaveckých
športov

Plávame, svietime (a kúrime) s
SPP

6 666 Bratislava

Západ

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave chce zvýšiť atraktivity trnavskej
botanickej záhrady pre jej potenciálnych návštevníkov a sprístupniť ju záujemcov počas
vytvorených otváracích hodín (v súčasnosti je prístupná v čase prítomnosti záhradníka). V
záhrade plánujú sanovať jamu so zvyškami stavebného odpadu, vybudovať šlapáky chodníčky k jednotlivým drevinám, zrekonštruovať náučný chodník a vysadiť jednu
hodnotnejšiu drevinu.
Občianske združenie Vnútroblok Slávia chce obnoviť zeleň a tak vytvoriť príjemnú estetickú
zónu na oddych v revitalizovanom vnútrobloku na Šancovej ulici v Starom Meste v
Bratislave. V husto osídlenej oblasti tak vytvoria oddychový areál, kde sa ľuadia budú môcť
stretávať a posedieť si na lavičkách.
Športový klub FTVŠ UK Lafranconi, sekcia plaveckých športov chce sfunkčniť technológiu
cirkulácie vody a zrekonštruovať osvetlenie priestorov bazéna plavárne Lafranconi, čím sa
skvalitní pracovné prostredie pedagógov a trénerov, ozdraví tréningový priestor pre
športovcov a všetkých ostatných návštevníkov plavárne Lafranconi.

15

Hory Kysúc

Umelá horolezecká stena v
športovej hale

9 836 Čadca

Stred

Hory Kysúc postaví v Čadci umelú lezeckú stenu, ktorá bude slúžiť mládeži a širokej
verejnosti regiónu Kysúc. Postavenie umelej lezeckej steny pomôže rozvoju a propagácii
lezeckého športu, rozšíri možnosti športovania v regióne a tým aj o trochu zatraktívnenie
života v meste pre mladých ľudí.

16

Truc sphérique

S3 - GALÉRIA Z LODNÝCH
KONTAJNEROV

Stred

Truc sphérique pripravuje „stavbu“ tretieho priestoru kultúrneho centra Stanica ŽilinaZáriečie, ktoré sídli v priestore starej a stále funkčnej železničnej stanice. Galéria a ateliéry
S3 vznikne zo siedmich vyradených lodných kontajnerov a vytvorí tak nové príležitosti a
priestor pre kultúrne vyžitie pre verejnosť, rovnako aj pre tvorbu a sebarealizáciu sa
mladých ľudí a umelcov.

10 000 Žilina
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17

Hasičský zbor
Priekopa

Rekonštrukcia historického
exponátu hasičského auta Praga
RN

8 100 Martin

Stred

Hasičský zbor Priekopa z Martina chce zachrániť - zrekonštruovať hasičský automobil
Praga RN. Automobil slúžil v obci Paština Závada a v minulom roku bol zakúpený do
hasičského múzea. Auto potrebuje generálnu opravu motora, bŕzd a aj hrdzavejúcej
karosérie. Tento exponát sa používal v 50. a 60. rokoch minulého storočia a patrí medzi
najvzácnejšie kúsky múzea.

18

Občianske
združenie „SP“

Godzone tour 2012

8 600 Sliač

Stred

Občianske združenie „SP“ zrealizuje 6 koncertov, resp. celovečerných programov, v
rôznych mestách Slovenska, na ktorých príprave sa budú podieľať mladí aktívni ľudia ako
dobrovoľníci. Pôjde o výchovné koncerty najmä pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov,
ktorých náplňou bude povzbudiť mladých k aktívnemu životu, k dobrovoľníctvu a k tomu,
aby sa naučili zmysluplne využívať svoj voľný čas nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a
komunitu, v ktorej žijú. Pútavým spôsobom sa poukáže na dôležité hodnoty v spoločnosti a
názorným príkladom ukáže, že v každom mladom človeku je obrovský potenciál.

19

Obec Nezbudská Detské Ihrisko
Lúčka

10 000 Strečno

Stred

Obec Nezbudská Lúčka postaví chýbajúce detské ihrisko pozostávajúce z novej
preliezkovej zostavy so šmýkačkou, novými hojdačkami, šplhacej steny a detského
kolotoča. Súčasne sa opraví a vylepší pieskovisko, aby tvorilo s novými zariadeniami
komplex detského ihriska. Zhrdzavené ihrisko, ktoré sa momentálne podobá na šrotovisko,
sa premení na nové bezpečné ihrisko, ktoré bude slúžiť pre oddych a zábavu.

20

Harlekýn

Za horami, zadolami

3 464 Nižná

Stred

Harlekýn pripraví v Nižnej nový tanečno-hudobný program „Za horami, za dolami“ a
predstaví ho ľuďom na Orave, ktorí majú radi umenie a kultúru, ale z rôznych príčin im je
nedostupná. Tento program aktívne zapojí divákov do deja a tanca a naučí ich jednoduché
tanečné kroky. Sprístupní sa tak kultúra oravskej komunite a zlepší sa komunikácia v rámci
komunity.

21

Preles

Ekocentrum Lesopark v Žiline

10 000 Žilina

Stred

Občianske združenie Preles chce vytvoriť v lesoparku Chrasť v meste Žilina regionálne
ekocentrum, ktoré by verejnosti ponúkalo široké spektrum informácií o prírode, životnom
prostredí, jeho ohrozeniach, o dopadoch činnosti človeka a ako ich eliminovať. Ekocentrum
bude ponúkať netradičné výukové programy pre školy, ktoré prinesú nové inovatívne
spôsoby vzdelávania detí a mládeže z regiónu. V centre budú mať každodenne možnosť
objavovať čaro prírody, nepoznané informácie o životnom prostredí okolo nás, či ekológii.
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22

Poznaj a chráň

S odpadom spolu a efektívne

4 400 Zákamenné

Stred

OZ Poznaj a chráň chce zvýšiť environmentálne povedomie v problematike odpadov a
posilniť vzťah obyvateľov obce Zákamenné k hodnotám prostredia, v ktorom žijú. Tvorivé
dielne, práce v teréne, praktické ukážky, interaktívne výstavy a prezentácie a súťaže
zamerané na všetky vekové kategórie nadviažu medzigeneračnú komunikáciu a spoja
obyvateľov pre spoločný cieľ.
Obyvatelia obce si osvoja praktické aj teoretické poznatky o prírodných hodnotách územia
aj o minimalizovaní, nakladaní, separovaní odpadu a využívaní zdanlivo nepotrebných vecí.
Tieto poznatky prispejú k zvýšeniu environmentálneho povedomia a znížia environmentálne
riziká vyplývajúce z nezodpovedného správania ľudí. Prínosom pre obec bude odstránenie
nelegálnych skládok odpadu s osadením upozorňovacích tabúľ a inštaláciou fotopascí.

23

Občianske
združenie
BAKOMI

Malí chránia kúsok. Keď vyrastú,
ochránia kus. (aktívna a
integrovaná environmentálna
výchova pre prvákov)

4 480 Banská Štiavnica Stred

Občianske združenie BAKOMI chce v Súkromnej základnej škole v Banskej Štiavnici, ktorej
je zriaďovateľom vytvoriť a realizovať pre prvákov vzdelávací program environmentálnej
výchovy, ktorý bude priamo a úzko spojený s miestom, kde žijú. Deti sa budú sami podieľať
na čistení prírody, identifikovať odpadky a experimentovať s nimi. Cez zážitok objavia a
uvedomia si environmentálne riziká, ktoré odpadky v prírode so sebou prinášajú. Takýmto
spôsobom sa bude pestovať vzťah detí k okoliu, rozvíjať ich povedomie o životnom
prostredí, budú sa viesť k aktívnemu prístupu a aktívnej ochrane prírody od útleho veku.

24

Obec Buzitka

Hájik - Miesto pre oddych

10 000 Buzitka

Stred

Obec Buzitka sa rozhodla zrevitalizovať priestor hájika v Buzitke. Vytvorí priestor na
trávenie voľného času, ktorý komunitu spojí rôznymi aktivitami a prebudí záujem hlavne
mladej generácie o veci verejné. Taktiež ukáže, že každý jeden má zodpovednosť za to, v
akom životnom prostredí bude žiť a dobrovoľníckou prácou ukáže príklad pre ostatné
skupiny obyvateľstva. Zanedbané zelené priestranstvo sa zmení krásne upravené, čisté,
zdravé a zelené miesto na relax, oddych a pre deti na miesto bezpečné pre hru.

25

Občianska
cykloiniciatíva
Banská Bystrica
(OCIBB)

Nemotorová doprava, jej význam
pre mesto a jeho obyvateľov

10 000 Banská Bystrica

Stred

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica sa vo svojom projekte zameriava na oslovenie
obyvateľov mesta, ktorí využívajú motorové vozidlo na presun po meste na krátke
vzdialenosti, tiež mládeži a deťom, ktoré rodičia vozia do školy autom. Cieľom projektu je
efektívne, premyslenou kampaňou poukázať na užitočnosť využívania bicykla ako
každodenného dopravného prostriedku. Organizovaním podujatí získavanie podpory
verejnosti, organizácií a rôznych inštitúcií pre podporu nemotorovej dopravy v meste.
Vytvoriť platformu pre systematické vzdelávanie žiakov na základných a študentov na
stredných školách v oblasti dopravnej výchovy a vzťahu k životnému prostrediu.
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26

KST
TURISTICKÝ
ODDIEL KOS
Rimavská dolina

Za vôňami Voniacej s príchuťou
histórie

4 120 Tisovec

Stred

Turistický oddiel Kos z Tisovca plánuje vybudovať náučný chodník .Vybudovanie a
otvorenie nového náučného chodníka na Voniacu prispeje vo vysokej miere k väčšej
návštevnosti mesta Tisovca a spoznávaniu krás Muránskej planiny. V neposlednom rade je
to atraktívna ponuka trávenia voľného času v prekrásnej prírode, na čerstvom vzduchu
aktívnou turistikou aj pre rodiny. Pozitívnou stránkou projektu je ochota dobrovoľníkov z
mesta Tisovec, turistov a všetkých zainteresovaných podieľať sa na zviditeľnení danej
lokality Voniaca. Pri budovaní takýchto projektov sa vytvára prehlbovanie nových
medziľudských vzťahov, pretrváva hrdosť na dobre odvedenú prácu a tiež v každom zo
zúčastnených aj hrdosť na svoj rodný kraj, ktorý sa snažíme aj takýmto spôsobom
zviditeľniť.

27

Obec Uhorské

Zóny hier a oddychu

4 000 Uhorské

Stred

Obec Uhorské chce vybudovať dve oddychových zóny s detskými ihriskami a altánkom a
upraví jeho okolie. Prvú oddychovú zónu bude tvoriť jedno detské ihrisko pri obecnom
úrade a dvoch bytovkách a druhú zónu bude tvoriť druhé detské ihrisko, drevený altánok,
kamenné ohnisko a drevený mostík cez potôčik, premosťujúci cestu a oddychovú zónu.
Deti tak budú mať vytvorený priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, kde sa
súčasne stretnú aj ich rodičia. Skrášli sa verejný priestor a zveľadí sa životné prostredie
obce.

28

Mesto Banská
Bystrica

Prvé cyklostanovisko v Banskej
Bystrici

3 000 Banská Bystrica

Stred

Mesto Banská Bystrica čelí veľkému nárastu objemu individuálnej motorovej dopravy, čo
chce riešiť aj rozvojom cyklodopravy v meste. Chce nadizajnovať cyklostanovisko a
spracovať typovú projektovú dokumentáciu na vybudovanie cyklostanovísk v Banskej
Bystrici so zapojením širokej verejnosti pri výbere víťazného návrhu a tak pripraviť
podmienky pre vybudovanie pilotného cyklostanoviska na okraji historického centra
Banskej Bystrice, podľa vzoru ktorého bude možné budovať cyklostanoviská aj na ďalšom
území mesta.

29

Občianske
združenie
Vlkolínec

Rok UNESCO vo Vlkolínci

6 666 Vlkolínec

Stred

Občianske združenie Vlkolínec zorganizuje vo Vlkolínci sympóziá a vystúpenia umelcov a
vybuduje novú expozíciu, zameranú najmä na bačovstvo a ovčiarstvo, ktoré malo vo
Vlkolínci veľkú tradíciu. Projekt pomôže spropagovať Vlkolínec, jeho históriu a súčasnosť a
ozrejmiť návštevníkom tradície tohto miesta v úzkej súvislosti s poznaním každodenného
života a práce jeho obyvateľov, najmä v oblasti bačovstva a ovčiarstva.
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30

DOMKA S.O.S. - Sabinovská obnova
strediska
Združenie
saleziánskej
mládeže,
stredisko Sabinov

9 380 Sabinov

Východ

Domka - Združenie salziánskej mládeže zo Sabinova sa snaží o skvalitnenie priestorov pre
športové aktivity v ich centre. Prínosom tiež bude atraktívnejšie prostredie, ktoré dopomôže
k rozvoju kultúrno-spoločenských aktivít pre súčasných i eventuálnych návštevníkov.
Realizáciou projektu sa zvýši záujem o aktívne trávenie voľného času v tomto prostredí.
Všetky práce budú realizované svojpomocne, so zapojením dobrovoľníkov.

31

ZŠ s MŠ sv. Kríža Multifunkčné športové ihrisko
Kežmarok

9 526 Kežmarok

Východ

V meste Kežmarok je veľa ZŠ a MŠ. Avšak ani jedna z nich neponúka možnosť využívať
školský dvor pre širokú verejnosť. A preto sa v ZŠ s MŠ sv. Kríža rozhodli otvoriť školu,
ktorá bude prístupná dobrým ľuďom, deťom a ich rodičom a ponúkať im cielené aktivity.
Cieľom projektu je pritiahnuť verejnosť, deti, mládež a ich rodičov k športu. Pohybovať sa,
relaxovať a oddychovať aktívne, podporovať u rôznych vekových skupín zdravý životný štýl,
podporiť ich pohybové schopnosti a zručnosti, ako aj viesť ich k prevencii civilizačných
chorôb a pomôcť skvalitniť športový život a záujem o šport.

32

Obec Jakubany

Železiareň v Jakubanoch (17601870)

3 200 Jakubany

Východ

Obec Jakubany sa snaží o vybudovanie areálu starého hámra, na mieste kde pred dvesto
päťdesiatimi rokmi stál a kde sa doteraz nachádza vysoká drevouhoľná pec. Obnovou
pece, vytvorením mlynského kolesa o priemere cca 3,5 metra, dobudovaním altánku a
kompletným skrášlením okolia chcú vytvoriť miesto príťažlivé pre občanov a všetkých
turistov, ako aj zabezpečiť bezpečné a vhodné miesto na kladenie ohňa v prírode.
Najväčším prínosom bude zlepšenie turistickej situácie a návštevnosti obce ako aj
vybudovanie miesta s bezpečným ohniskom, kde budú môcť ľudia relaxovať a oddychovať.
Vznikne tak zaujímavá atrakcia, ktorá v kombinácii s oddychovým priestorom pritiahne
turistov do obce a v symbióze s prírodou zabezpečí príjemnú atmosféru starého hámra.

33

Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže

Atraktívne multifunkčné ihrisko

9 055 Snina

Východ

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa svojim projektom snaží zatraktívniť
staršie športové ihrisko v Snine. Do prác sa pustia svojpomocne, zapoja dobrovoľníkov a
vznikne nové hokejbalové ihrisko. Zároveň pripravujú hokejbalový turnaj, ktorý priláka
ďalších mladých ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času.

1. ročník SPPoločne

Por.
č.

Predkladateľ

Názov projektu

34

Obec Široké

Športové dobrodružstvá Ferda
mravca a jeho kamarátov

35

Základná škola P. Fajnballom proti obezite
O. Hviezdoslava
Snina

36

Občianské
združenie
Priatelia zvierat

Koniec túlavým zvieratám v uliciach

Výška
Miesto realizácie
podpory
projektu
(€)

Región

Anotácia

9 990 Široké

Východ

Obec Široké sa chce pustiť do vybudovania detského ihriska a športoviska v areály
miestnej materskej školy. Cieľom projektu je vytvorenie vhodného, motivujúceho a
pútavého prostredia pre deti materskej školy, ako aj ostatné deti žijúce v obci Široké, ktoré
prispeje k rozvoju ich pohybových schopností a zručností. Projekt je taktiež zameraný pre
mamičky s deťmi, ktoré sú toho času na materskej dovolenke a ďalšie organizácie aktívne
v obci. V rámci projektu je naplánovaných aj veľké množstvo zaujímavých športových
súťaží pre deti, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Zaujímavými
podujatiami bude deti a všetkých zúčastnených sprevádzať rozprávková postava Ferda
mravca.

8 849 Snina

Východ

Základná škola v Snine chce rozvíjať nový, netradičný šport fajnball. Interiérová športová
hra Fajnball je loptová hra. Cieľom hráča je odrážaním lopty dlaňou dať vopred určený
počet gólov (10,15,20) protihráčom. Hráči sa pohybujú v dynamickom sedení, kľačmo,
ležmo (plazením) alebo kotúľmi vpred, vzad. Dynamické sedenie zabraňuje
jednostrannému zaťaženiu a udržuje a stimuluje prirodzené procesy tela. Cieľom projektu
je zriadením interiérového ihriska pre fajnball vytvoriť vhodné podmienky k:
znižovaniu obezity a nadváhy žiakov, mládeže i dospelých v regióne, prevencii obezity
zvýšením pohybových aktivít detí a mládeže, zatraktívneniu hodín telesnej a športovej
výchovy.

10 000 Prešov

Východ

Občianske združenie Priatelia zvierat chce v Prešove zrekonštruovať budovu, ktorú má v
prenájme od mesta, aby mohla slúžiť ako útulok pre opustené zvieratá a na činnosti a
realizáciu mladých. Plánujú prerobiť skleníky na výbehy, vyčistiť ich od suchej vysokej
trávy, pohrabať, odstrániť sklá, oplotiť. V miestnostiach oškrabať omietku, dať novú
omietku, namaľovať, vydlaždicovať a urobiť klietky. Útulok chcú sprevádzkovať ako
chránenú dielňu, kde by dali priestor na realizáciu postihnutým mladým občanom aby sa im
lepšie začleňovalo do spoločnosti.

1. ročník SPPoločne

Por.
č.

Predkladateľ

Názov projektu

37

Základná škola
Široké

Spoločne vstúpme do tajov
„Širokého enviro-sveta“

38

Združenie
mikroregiónu
Údolie smrti

Rekonštrukcia bojiska II. svetovej
vojny v území \"Údolie smrti\"

39

Park v Meste

Deň stromov v meste

40

Základná škola s Estetizácia okolia školského areálu
materskou
školou, Plavnica
244

41

Domka Košice

PRINESME ZELEŇ NA SÍDLISKO

Výška
Miesto realizácie
podpory
projektu
(€)

Región

Anotácia

Východ

Základná škola v obci Široké plánuje zaviesť Enviroprogram, ktorý zabezpečí aktivity v
rámci environmentálnej výchovy a ochrany, skvalitnenie i zveľaďovanie životného
prostredia v okolí, ako napr.: prácu priamo v teréne, čistenie lesa, školského parku,
vodného potoka, jazierka, výsadbu rastlín, drevín, kríkov, kvietkov, či výrobu kŕmidiel pre
zimné vtáky. Učitelia budú Enviroprogram realizovať so žiakmi školy počas výchovnovzdelávacieho procesu, i po jeho ukončení, v rámci školského klubu detí a záujmového
útvaru s názvom: Cyklo-bio-enviro. Pre okolie bude enviroprogram prínosom vďaka
konkrétnym environmentálnym aktivitám zameraných na ochranu životného prostredia.
teda pozorovanie celej prírody so zameraním na podporu pohybových aktivít spojených s
ochranou životného prostredia a citlivosťou pre okolie. Súčasťou enviroprogramu je tvorba
enviro-pohľadníc a plagátov.

7 350 Kružlová

Východ

Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrekonštruuje bojisko II. svetovej vojny pri obci
Kružlová. Areál prírodného vojenskom múzea doplnia o vkusné prvky drobnej architektúry,
vysadia zeleň a dreviny a celú oblasť zatraktívnia pre návštevníkov a turistov.

4 680 Bardejov

Východ

Organizácia Park v meste vysadí stromčeky na zveľadenie prostredia verejných
priestranstiev, škôl, parkov a oddychových zón v meste Bardejov. Mestu by radi vrátili
zeleň, ktorá ustupuje rozrastajúcej sa výstavbe, obchodným centrám a parkovacím
plochám. Plánujú spolupracovať so spoločnosťou Lesy a.s., lesnými škôlkami, záhradnými
centrami a mestom Bardejov.

6 811 Plavnica

Východ

Základná škola s materskou školou v Plavnici chce zmeniť okolie budovy školy a to: vstup
do budovy školy, okolie pomníka, okolie multifunkčného ihriska vkusnou výzdobou, živou
zeleňou, stromami, kríkmi, skalkami a náučným chodníkom a spríjemniť tak nielen žiakom,
ale aj širokej verejnosti chvíle prechádzok v okolí školy. Radi by priblížili krásu tejto záhrady
pre žiakov, ktorí tu budú pracovať na hodinách pracovného vyučovania, techniky a na
predmete svet práce a zároveň chcú potešiť pekným okolím aj obyvateľov obce, ktorý tu
chodia na prechádzky.

7 659 Košice

Východ

Domka Košice chce zlepšiť životné prostredie na sídlisku Terasa premenou nevyužívanej
zanedbanej plochy na oddychovo-rekreačnú trávnatú zónu v obytnej časti sídliska. Do
vybudovania zóny pre deti, mladých ľudí a rodiny zo sídliska zapoja Saleziánov dona
Bosca a dobrovoľníkov organizácie.

10 000 Široké

1. ročník SPPoločne

Por.
č.

Predkladateľ

Názov projektu

42

Mládežnícke
združenie
medzibodrožia

Revitalizácia starých grófskych
rybníkov v obci Biel

43

Detský klub
Prírodná záhrada – miesto pokoja,
zdravotne
harmónie a krásy v našej mestskej
postihnutých detí časti
a mládeže v
Košiciach

Výška
Miesto realizácie
podpory
projektu
(€)

Región

Anotácia

3 500 Biel

Východ

Mládežnícke združenie medzibodrožia obnoví a zrevitalizuje dva vodné ekosystémy v
katastrálnom území Biel. Obnova sa bude uskutočňovať vyčistením, odbahňovaním,
odstránením nežiaducich náletov a revitalizáciu tohto prírodného zdroja. Revitalizácia
zahŕňa jednak odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov rastlín a taktiež výsadbu
pôvodných druhov drevín, ktoré zvýšia biodiverzitu v riešenom území. Počas realizácie
projektu sa vytvoria 2-3 sezónne pracovné miesta pre miestnych obyvateľov z radu
nezamestnaných sociálne slabších obyvateľov obce.

6 666 Košice

Východ

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach pripraví výchovnovzdelávacie aktivity, v rámci ktorých sa vytvorí model prírodnej záhrady vhodnej pre
aplikáciu na pozemku obklopujúcom ich zariadenie. Skrášlením a skultivovaním okolia
účastníci aktivít zažijú „na vlastnej koži“ premenu neupraveného fádneho vonkajšieho
prostredia na živú, harmonicky aj esteticky pôsobiacu záhradu. Ekologické vzdelávacie
centrum SOSNA chce podporiť oživenie a budovanie prírodných záhrad v domácnostiach
aj na školách alebo obciach, podporiť návrat organického pestovania / pestovania bez
chémie tak, aby sa to stalo pre ľudí nielen atraktívnym, ale aj radostným a užitočným, ale
aby si uvedomili možnosť sebestačnosti pre rodinu a zdravie pre svojich blízkych. Okrem
realizácie prírodných záhrad bude prebiehať aj atraktívne, inovatívne interaktívne
vzdelávanie a zážitkové programy pre dospelých aj mládež (kurzy, výučbové programy,
metodické materiály, jarný a letný festival v prírodnej záhrade a pod......)

1. ročník SPPoločne

PROJEKTY POPPORENÉ V 2. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu
Zelená je tráva a nielen
futbal je hra.

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
8000 Dolné Dubové
Západ
Futbalové ihrisko nie je len miestom pre šport, ale je aj miestom, kde obec Dolné
Dubové realizuje kultúrne podujatia a rôzne aktivity pre deti, mládež, ale aj širokú
verejnosť. Taktiež je miestom, kde sa stretávajú dobrovoľní hasiči, žiaci základnej
školy, ale aj mamičky s deťmi či zaľúbené páry. Spoločnou myšlienkou
Dolnodubovčanov je realizácia chýbajúcej oddychovej zóny s detským ihriskom a
úprava trávnatej plochy v areáli futbalového ihriska.

1

Obec Dolné Dubové

2

Street Dance Academy UK Championships

6900 Bratislava

Západ

UK B-Boy Championships je tanečná súťaž, ktorá vznikla v roku 1996 a každoročne
sa finále koná vo Veľkej Británii. Je to jeden z prvých hiphopových (kultúrnych a
vzdelávacích) projektov, ktorý sa postupne stal jedným z najväčších a
najpopulárnejších na svete. Súčasťou tejto tanečnej súťaže sú aj tanečné lekcie,
vzdelávacie diskusie a semináre pod vedením najznámejších svetových tanečníkov.
Na Slovensku bude garantom projektu najznámejší slovenský tanečník Laci Strike.

3

Bike Club Kalnica

MTB kempy v Bikearku
Kálnica

7920 Bikepark Kálnica

Západ

Bike Club Kálnica usporiada počas prázdnin bezplatné MTB kempy horskej cyklistiky
a jazdenia v bike parku pre deti, mládež a širokú verejnosť. Účastníci získajú od
kvalifikovaných trénerov cyklistiky teoretické a praktické, vedomosti a zručnosti, jazdy
na horskom bicykli. Pomocou prednášok, názorných ukážok a vlastnej praktickej
skúsenosti si osvoja základy jazdy v horskom teréne, naučia a technicky správane
prekonávať prekážky rôznej náročnosti podľa stupňa pokročilosti jazdcov. K
dosiahnutiu tohto cieľa im pomôžu vybudované trate v Bikeparku Kálnica a budú im
zapožičané rôzne druhy horských bicyklov podľa aktuálnych potrieb pre výuku.

4

Lepšia Trnava

Trnava PowerPark

8000 Trnava

Západ

Cieľom projektu "Trnava PowerPark" je doplnenie existujúcej športovej infraštruktúry v
meste Trnava o outdoorové cvičisko pre tréning s vlastnou váhou. Cvičisko je
navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavy a kritériá pre funkčný tréning celého tela, ako aj
pre jeho stále populárnejšiu verziu - Crossfit. Cvičisko je dimenzované pre pohodlné
cvičenie jednotlivcov i skupín na rôznych stupňoch obtiažnosti. Na 200m2 otvorenej
plochy vznikne možnosť
prostredníctvom niekoľkých desiatok cvikov precvičiť všetky svalové partie. Umožní
cvičenie nielen širokej verejnosti, ale aj silovú a kondičnú prípravu športových klubov
v meste.

5

Obec Horné
Semerovce

Tradície a zvyklosti v
našej obci

8000 Horné Semerovce

Západ

Našim zámerom je obnoviť miestne tradície a zvyklosti, vytvoriť priestor a možnosti na
ich realizáciu. Týmto zámerom sledujeme oživenie dvoch slávností, ktorých prvky
máme aj v našom erbe (strapce hrozna a rydlo) - Dožinky a Vinobranie. Obe slávnosti
budú spojené
remeselníckymi trhmi, kde svoje umenie budú prezentovať domáci i cudzí
remeselníci.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

6

OZ Vlna Chorvátsky
Grob

A bude boulderingová
stena na Čiernej Vode

7

Občianska iniciatíva
GRINAVA

GrinGa - priestor pre
všetkých

8

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
7998 Chorvátsky Grob,
Západ
Projekt boulderingovej steny na Čiernej Vode zapadá do doterajších aktivít OZ Vlna
časť Čierna Voda,
Chorvátsky Grob v snahe o skvalitňovanie prostredia, v ktorom žijeme a chce
Hviezdoslavova ul.
ponúknuť bezpečné lezenie ako atraktívnu formu aktívneho trávenia voľného času
širokej vekovej skupine obyvateľov.
Západ

ROZŠÍRME SI SRDCE Komunita Kráľovnej
/O/ TVORENÍM
pokoja

5 000 Radošina

Projekt GrinGa je kultúrno-spoločenskou a verejnoprospešnou akciou dobrovoľníkov,
ktorí spoja sily, aby zmenili nevyužívanú starú budovu na multifunkčný a variabilný
priestor s detskou bibliotékou, reprezentačnou miestnosťou, tančiarňou, minimúzeom,
minigalériou, miestom pre klubovú činnosť, komunitné stretávanie sa a kreatívnu
tvorivú činnosť všetkých aktívnych ľudí.
Komunita Kráľovnej pokoja chce otvoriť brány kaštieľa v Močenku, kde pôsobí a
vytvorením tvorivých dielní a následnou sériou tvorivých workshopov a kultúrnospoločenských podujatí podnietiť vzájomné obohacovanie medzi klientmi Domova
sociálnych služieb a mládežou obce, ďalej medzi deťmi Detského domova a deťmi
obce, a v neposlednom rade medzi klientmi Zariadenia pre seniorov a seniormi z
obce.

9

Areál oddychu a športu Revitalizácia jazera a
pri jazere, Nová
vybudovanie detského
Dedinka
ihriska

7895 obec Nová Dedinka, Západ
okres Senec

Hlavným zámerom projektu je vyčistenie a revitalizácia jazera a jeho priľahlého okolia,
vybudovanie športovo-oddychového areálu s detským ihriskom na priľahlej ploche v
blízkosti jazera s cieľom podpory trávenia voľného času v prírode a následne podpora
a rozvoj aktivít smerujúcich k budovaniu pozitívneho vzťahu širokej verejnosti, detí a
mládeže k prírodným a kultúrnym hodnotám, ochrane prírody a životného prostredia.

10

Stredná odborná škola Hrajte streetball, buďte
Handlová
fit, v dnešnej dobe je to
hit

7997 Stredná odborná
škola v Handlovej

Západ

Stredná odborná škola v Handlovej chce vo svojom areáli vybudovať nové
streetballové ihrisko určené pre mládež a širokú verejnosť, a tým rozvíjať ich
hodnotový rebríček, v ktorom by prevládalo aktívne trávenie voľného času.
Streetballové ihrisko by mohlo zatraktívniť život v meste pre mladých ľudí, rozšíriť
možnosti športovania a ponuky pohybových aktivít.

11

Mesto Šahy

7990 Mesto Šahy

Západ

Športovať na čerstvom vzduchu je nielen zdravé, ale aj moderné... Mladí ľudia z
nášho mesta sa rozhodli, že podnietia všetky vekové kategórie v meste k zdravému
spôsobu života. Ústrednou myšlienkou projektu ako aj spôsobu života podľa zásad
„WORKOUT“ je prizvať mladých ľudí k modernému štýlu života – bez alkoholu, drog, s
pozitívnym vzťahom k športu a k svojmu okoliu. Naším cieľom je vybudovať nové
štýlové športovisko, ktoré by slúžilo viacerým generáciám. Časť ihriska by slúžila
našim najmenším a v bezprostrednej blízkosti by bolo „workout“ športovisko, kde by
staršia mládež a dospelí cvičili rôzne zostavy. V letných mesiacoch plánujeme sériu
skupinových cvičení určených predovšetkým mládeži. Na záver pripravíme akčný
workshop, kde sa zabavíme aj na videu nakrúteného z realizácie projektu... Projekt
bude realizovaný s aktívnou účasťou dobrovoľníkov.

WORKOUT - zdravé
šialenstvo pre všetkých
:-)

4500 Pezinok

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
projektu
(€)
7157 Areál ZŠ Gorazdova Západ
1319/6, Bánovce
nad Bebravou 957
04

12

Športovo herný a
outdoorový klub

Na plný plyn

13

Obec Bátorove Kosihy

Hrací a oddychový park
ktorý zbližuje generácie

7500 Bátorove Kosihy

Západ

14

Rodičovské združenie
pri Základnej škole s
materskou školou v
Liešťanoch

Záhrada zvedavých
mravčekov - záhrada
obnovy vzťahov

5920 Základná škola s
materskou školou
Liešťany

Západ

Anotácia
Celý projekt spočíva vo vybudovaní mládežníckeho komunitného centra a obnove
miestneho športového areálu. Pomocou série dobrovoľníckych podujatí vytvoríme
pozitívny priestor na zmysluplné trávenie voľného času mládeže. Tento komplex bude
bezplatne slúžiť deťom, mládeži aj širokej verejnosti. Centrum bude dlhodobo
podporovať výchovu a vzdelávanie mládeže, rozvíjať v meste neasociované športy a
rekreačný šport, bude organizátorom športových a kultúrnych podujatí, tematických
večerov a diskusií na rôznorodé témy. V centre bude pôsobiť environmentálny spolok
a mládežnícky parlament.
Obec Bátorove Kosihy v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami sa rozhodla
vybudovať hrací a oddychový park. Na tento účel je k dispozícii výborné, rozsiahle
priestranstvo v centre dediny. Plánujeme priestor vyčistiť, zarovnať a pripraviť ho k
umiestneniu detských hracích a športových zariadení a drobnej parkovej architektúry.
Prínosom projektu by bol okrem kultúrnej a bezpečnej zábavy mladej generácie
napomôcť aj k zbližovaniu generácií – detí, rodičov a starých rodičov - vytvorením
príjemného životného prostredia.
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa rozhodlo upraviť nevyužívaný priestor
školskej záhrady a zmeniť ho na miesto, kde sa deti formou hry naučia ohľaduplnému
chovaniu k prírode, pochopia premenlivosť rastlín v priebehu ročných období a
získajú prvú skúsenosť s pestovaním a starostlivosťou o ne. Podstatné je, že deti
samé rozhodnú o tom, ako bude ich záhrada vyzerať a budú sa podieľať aj na jej
údržbe. V záhrade obsiahnutý edukačný program rozšíri pozorovacie schopnosti detí,
ich zmyslové vnímanie, reakcie na prijímané podnety a vnemy a napomôže
nahliadnuť do problematiky životného prostredia optikou detských očí. Vytvorený
priestor bude slúžiť na výučbu pod holým nebom, voľnočasové aktivity, posilňovanie
sociálnych väzieb v rámci stretnutí rodičov či návštevníkov školy, mamičiek na
materskej dovolenke s deťmi a pod. Do prác budú zapojení dobrovoľníci z rádov
rodičov a organizácii, čím sa posilní spolupráca a vzťahy medzi nimi. Na záver bude
záhrada slávnostne otvorená a jej otvorenie medializované.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

15

Rodičovské združenie
Hodžováčik

16

Oázy zelene pri
Mesto Šaľa
artézskych studniach v
Šali

Zelený hrad – materská
škola plná zelene

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
4500 Materská škola
Západ
Rodičovské združenie Hodžováčik sa podieľa na rôznych aktivitách MŠ Hodžova 40 v
Hodžova 40, Trnava
Trnave. V súčasnosti chce aktívne prispieť a spolupodieľať sa na realizácii úpravy a
zveľadenia školského dvora materskej školy. Zámerom projektu je skvalitniť
environmentálnu výchovu u detí, rozvíjať ich vzťah k prírode, ochrane prírody a
životného prostredia. Cieľom projektu je vybudovanie „Zeleného hradu“, súčasťou
ktorého bude učebňa v prírode, osadená altánkom s lavičkami a tabuľou. Podpora
vzťahu detí k prírode a okoliu, idú ruka v ruke aj s kvalitou prostredia, v ktorom deti
trávia väčšinu svojho času. K zveľadeniu prostredia MŠ chceme prispieť výsadbou tují
ako akéhosi živého plota, pôsobiaceho ako „zelené hradby“, ktoré by plnili nielen
ekologickú, ale aj bezpečnostnú úlohu, v snahe zamedziť kontaktu detí s neznámymi
osobami. „Zelené hradby“ vysadné okolo kovového plota areálu MŠ zvýrazníme
vysadením nového trávnika, a tým sa vytvorí „Zelené nádvorie“, doplnené o kvetinovozeleninovú záhradku, na ktorej si deti samé dopestujú vlastnú zeleninu a kvety.
V záujme vedenia detí k pozitívnemu postoju k svojmu zdraviu, je našim zámerom
obnoviť a doplniť detské ihrisko novými ekologickými a bezpečnostné normy
spĺňajúcimi preliezkami.
5 000 Šaľa

Mesto Šaľa so svojimi aktívnymi dobrovoľníkmi plánuje v rámci projektu skrášliť a
zrevitalizovať okolie 5 funkčných artézskych studní a vytvoriť pri nich oázy trvalej
zelene s možnosťou oddychu pre širokú verejnosť. Vysadia stromy, kríky, zmes
trvaliek, cibuľovín, tráv. V každej lokalite doplnia levanduľu, ktorá je typická pre okolie
mesta, kde sa pestuje na poliach, no málokto o tom vie. Okolie studní upravia, osadia
lavičky, koše a informačné tabule, kde budú umiestnené výsledky vždy posledných
aktuálnych rozborov vody, informácie o studniach, ich histórii a o vysadených
rastlinách v okolí artézskych studní. Prechádza spájajúca jednotlivé studne sa stane
trochu netradičným náučno-relaxačným chodníčkom mestom, kde sa mladí aj starší
budú môcť nielen rozhýbať a občerstviť sviežou vodou z artézskych studní, ale aj
oddýchnuť pri nich a poučiť sa o cenných prírodných zdrojoch, ktorými sú voda a
zeleň.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
8000 Záhrada
Stred
Interiér budovy nášho zariadenia je nepostačujúci na aktivity pre našich klientov, preto
Organizácie sme sa rozhodli využiť neudržiavaný priestor záhrady. V útulnom exteriéri chceme
exteriér
klientom v letnom období ponúknuť denne nielen stravu, ale počas víkendu aj
kultúrne a vzdelávacie programy (premietanie rôznych dokumentov, filmov,
prednášok, ktoré majú morálny prínos a formovanie), deťom z rodín v sociálnej a
hmotnej núdzi dáme možnosť rozvíjať a prezentovať svoj talent (hudba, tanec,
športové hry, prednes poézie, prózy, šach, dáma a i.)
Priestor záhrady bude využívaný na stretnutia s inými organizáciami, alebo sponzormi
na premietanie prezentácie organizácie, o postupnom budovaní a rozširovaní služieb,
ale tiež na besedy s predstaviteľmi podobných organizácií, ktoré budú zamerané na
výmenu skúseností, vzájomné spoznávanie sa, budovanie dobrých vzťahov,
spolupráce a pod.
Núdznym ponúkneme jednoduché remeselné kurzy zručnosti (napr. kurzy
košikárstva, ručných prác, tkania ...), aby si prípadne mohli po ich absolvovaní
finančne prilepšiť k rodinnému rozpočtu.
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MARTA - pomoc
núdznym n.o.

Oáza pre chudobných,
núdznych a
bezdomovcov

18

Občianske združenie
Budúcnosť je zdravý
život

Vykročme spolu za
zdravím

3750 Lučenec

Stred

Súčasná doba je poznamenaná obrovským rozmachom technológií vrátane internetu
a elektroniky. Negatívnym dopadom toho je pokles pohybových aktivít mládeže čo
vedie k zhoršeniu fyzickej kondície i celkového zdravotného stavu. Náš projekt je
zameraný na podporu zdravej a zmysluplnej formy trávenia voľného času formou
nordic walking pre mládež, rodiny s deťmi ale i širokú verejnosť.
Čiastočnou úpravou chodníkov v lučeneckom lese sa vytýči trasa v dĺžke 3 km pre
nordic walking. Následne sa realizuje prvá „Nordic walking súťaž“ v Lučenci.
Projektový tím cez vzťah k športu chce motivovať obyvateľov, hlavne mladých k
aktivite, ponúknuť im inšpirácie na zveľaďovanie prostredia v ktorom žijú a prebudiť
ich k aktívnemu tráveniu voľného času. V rámci projektu cieľová skupina absolvuje
krátky výcvik s inštruktormi nordic walkingu, aby si osvojili správnu techniku tohto
nenáročného športu.

19

Klub Milovníkov
Autentického Folklóru

Dobrá Východná

8000 obec Východná areál Amfiteátra a
okolie

Stred

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 vytvorenie a uskutočnenie nových podujatí, realizovateľných z
dlhodobého hľadiska. Na rok 2013 pripravujeme:
- workshop ZDRAVASVET- (Staroslovanské liečiteľstvo, udržateľnosť pevného
zdravia a základné princípy harmonického života podľa starých slovanov), TANEČNÝ TÁBOR VÝCHODNÁ - (letný tanečno-umelecký tábor určený pre deti vo
veku 7 – 16 rokov), - TATRY V KROJI (výstup na Kriváň v kroji), - prvé neoficiálne
dedinské MAJSTROVSTVÁ V RUČNOM KOSENÍ TRÁVY, - BABAFEST (festival
tradičných ľudových, ale aj netradičných jedál zo zemiakov), - FOTKY V KROJI
(návštevník areálu DOBRÁ Východná bude mať celoročne možnosť obliecť sa do
pôvodného kroja, v ktorom ho zamestnanec areálu za poplatok odfotí), - HRAJNOHA
(celoslovenský folklórny futbalový turnaj) a ďalšie.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu
V zdravom tele zdravý
duch

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
8000 Banská Bystrica
Stred
OZ chce v rámci komplexnej úpravy mestského parku nazvanej Aréna New Faces
vybudovať atraktívne miesto, ktoré by v jednotlivých etapách zahŕňalo výstavbu
detského ihriska, obnovu zelene spolu s osadením informačných tabúľ o životnom
prostredí, vybudovania vonkajšieho fitnes, športového areálu a miesta pre aktívne
trávenie času ľudí všetkých vekových kategórií. Predkladaná žiadosť sa týka
vybudovania vonkajšieho fitnes,ktoré by navrátilo ľudí k aktívnemu tráveniu voľného
času v prírodnom prostredí a k športovaniu a zároveň by pomáhalo rozvíjaniu
sociálnych zručností v zmysle tvrdenia V zdravom tele zdravý duch. Fitnes by mohli
využívať aj zdravotne postihnutí, nakoľko stroje budú určené aj im a poskytne sa im
priestor pre stretávanie sa v príjemnom prostredí a získajú možnosť spoznávania
nových ľudí.
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OZ NOVÉ
TVÁRE/NEW FACES

21

Martinský klub
Martinský cestovateľský
priaznivcov cestovania festival

4650 Martin

Stred

Martinský cestovateľský festival chce ponúknuť ľudom alternatívu v trávení voľného
času, umožniť výmenu skúseností, oboznamovať verejnosť s prírodnými a kultúrnymi
krásami v jednotlivých regiónoch sveta, približovať tradície, ktoré vnímajú ľudia pri
potulkách svetom, inšpirovať mládež.

22

Občianske združenie
Chrabromil

7510 Staškov

Stred

Našim projektom chceme vybudovať viacúčelové miesto na športovo-pohybové
aktivity – zakúpiť zostavu s prvkami na rozvoj pohybových schopností a športové
náradie na realizovanie rekreačného futbalu, volejbalu, basketbalu, bedmintonu a
vytvoriť tak priestor na šport a hru pre ťažko zdravotne znevýhodnené deti, mládež a
dospelých. Pre našu cieľovú skupinu – ťažko zdravotne znevýhodnených sú pohybové
a športové aktivity veľmi dôležité a prinášajú im radosť a spokojnosť. Bohužiaľ sú
často tieto aktivity pre nich nedostupné v dôsledku ich zdravotných a sociálnych
obmedzení, preto chce Občianske združenie Chrabromil vybudovať viacúčelové
miesto na športovo-pohybové aktivity so zostavou na rozvoj pohybových schopností a
zakúpiť športové náradie na športové účely pre znevýhodnené deti, mládež a
dospelých. Naša cieľová skupina má pozitívny vzťah k pohybu, táto ich potreba nie je
dostatočne uspokojená, pretože nám chýba priestor na realizovanie pohybových a
športových aktivít, preto chceme vytvoriť na Staškove špeciálny, viacúčelový priestor
pre ich pohybové a športové vyžitie a venovanie sa športovým a pohybovým aktivitám.
Cieľom projektu je rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti ťažko zdravotne
znevýhodnených, zlepšovať ich fyzické a psychické zdravie a bojovať aj proti obezite.
Chceme obohatiť ich voľný čas o potrebný pohyb a šport na čerstvom vzduchu v
krásnom prostredí prírody v Staškove.Pozitívny vplyv prírody a pohybu na psychiku
človeka bude mať pre našu cieľovú skupinu terapeutický vplyv. Taktiež túto
viacúčelovú zónu pre pohyb a šport budú využívať aj rodinní príslušníci ťažko
zdravotne znevýhodnených, dobrovoľníci a pracovníci, ktorí sa starajú o ťažko
zdravotne znevýhodnených a práve cez kontakt s prírodou a rekreačné športové
aktivity budú môcť načerpávať energiu a nové sily pre ich náročnú a dôležitú prácu.

Pohyb a šport v prírode
má terapeutické účinky

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

23

Obec Vysoká nad
Kysucou

Medzinárodné stretnutie
hasičov - veteránov

24

Usilovné včielky detské ihrisko a letné
kino

Obecný úrad Liptovské
Kľačany

25

Materská škola - Óvoda Revitalizácia
Slniečkového školského
dvora

26

Mesto Turzovka

27

Spojená škola-Stredná Areál zdravia
odborná škola Ľudovíta
Greinera

Samospráva deťom

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
4500 Vysoká nad
Stred
7. ročník medzinárodné stretnutie hasičov – veteránov vo Vysokej nad Kysucou sa
Kysuocu
bude konať 12.10.2013 za účasti Dobrovoľných hasičských zborov – veteránov zo
susedných českých Veľkých Karlovíc a Horní Bečvy, z Makova a dva domáce DHZ z
Vysokej nad Kysucou a z Horného Kelčova. Hasiči veteráni sú tí, ktorí už majú za
sebou viac ako 30 rokov aktívnej služby. Družobné hasičské zbory z okolia sa
zúčastnia na tomto podujatí, ktoré vzdá hold práci našich dobrovoľných hasičských
zborov. Súčasťou stretnutia bude bohatý kultúrny program, ocenenie zaslúžilých
dobrovoľných hasičov a prehliadka veteránskej hasičskej techniky.
5000 Liptovské Kľačany

Stred

Projekt Usilovné včielky je určený pre najmenších občanov v našej malej obci, ktorí v
súčasnosti nemajú v našej obci verejný priestor určený pre hravú formu trávenia
voľného času akým je detské ihrisko. Detské ihrisko bude v lete kombinované s
letným kinom, ktoré plánujeme vybudovať v rámci projektu Usilovné včielky.

8000 Školský dvor
materskej školy na
sídlisku

Stred

V rámci projektu chceme vytvoriť športovú zónu,revitalizovaním zastaralých,
nebezpečných, kovových preliezok. Nahradíme ich novými certifikovanými zostavami
so šmýkačkou, lezeckou a šplhacou stenou, s pohyblivým mostom. Všetky prvky sú
vyrobené z ekologicky nezávadných materiálov a spĺňajú požiadavky EN1176. V
blízkosti sa nachádzajú funkčné pieskoviská,kde je naplánovaná výmena piesku a tak
vytvoríme nový komplex detskej športovej zóny.V altánku a jeho okolí vznikne oáza
relaxu enviro centra - kde vytvoríme a upevníme informačno - náučné tabule z ríše
rastlín, húb a vtáctva z nášho regiónu. Na relaxačné chvíle pri aktivitách osadíme
domčeky a uzemníme nádobu na zachytávanie dažďovej vody z altánku, ktorá umožní
rôzne druhy pozorovania, experimentovania a využitia. Areál MŠ doplníme o ovocné
stromy, kríky a kvety, ktoré oživia a skvalitnia naše životné prostredie.

8000 Nízkoprahové
cenné centrum
Dúha v Turzovke

Stred

Ideou tohto projektu je využitie Nízkoprahového denného centra Dúha v prospech
širšej verejnosti, prostredníctvom rozširovania o ďalšie aktivity, ktoré prispejú k
rozvoju športového vyžitia pre rodiny s deťmi v danom regióne. Nízkoprahové denné
centrum sa stalo centrom zábavy a dobrej nálady pre mnoho detí. Okrem tvorivých
dielní a športového ihriska, ktoré boli vybudované pre rodiny s deťmi v roku 2009,
nemá centrum žiadne iné atrakcie pre tých najmenších. Preto sa samospráva mesta
rozhodla zamerať sa na najmenšie deti, pre ktorých nie je vytvorené žiadne miesto,
kde by sa mohli zahrať a pobaviť sa. Projektom by sme chceli riešiť zveľadenie
športového ihriska o preliezačky, detský hrad, hojdačky, trampolínu, kolísadlá na
pružine, ktoré by vyčarili úsmevy na tvárach detí. Súčasťou projektu budú aj
dobrovoľnícke práce na umiestnenie atrakcií, ktorých sa zúčastnia občania mesta a
zamestnanci samosprávy.

8000 Banská Štiavnica- Stred
Areál Spojenej školy
a budúceho
Gymnázia

Spojená škola v B.Štiavnici má záujem revitalizovať areál bývalého SOU lesníckeho s
doplnením prvkov, ktoré by mali posúžiť na rekreáciu,oddych a trávenie voľného času
pre študentov štiavnckých škôl a širokej verejnosti.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu
Multifunkčné ihrisko

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
8000 na obecnom
Stred
Naša obec Čerenčany je 4000 krokov vzdialená od Rim. Soboty. Rozlohou 506 ha a
futbalovom ihrisku v
548 obyv.,-sme malá obec. Máme tu úžasných dobrovoľných hasičov.Ženy 4x
obci Čerenčany
majsterkami Banskobyst kraja, 2xdruhé a 2xštvrté na Slovensku. Dorastenci v r.2011
prví na Slovensku.Chceme deti, oteckov a mamičky "vyhnať" športovať na čerstvý
vzduch.Sme aktívni, plní energie, no veľmi nám chýba ihrisko :)
7000 Kláštor pod
Stred
Hlavnou myšlienkou projektu Záhrada v škole – škola v záhrade je vytvorenie miesta
Znievom
pre environmentálnu výchovu detí, športové vyžitie a spoločné stretávanie detí aj
dospelých v Kláštore pod Znievom. Projekt sa priestorovo vzťahuje na verejne
dostupný areál základnej školy.
Zámerom projektu je revitalizácia školskej záhrady a jej následné pretvorenie na
relaxačno – zábavno – vzdelávaciu zónu pre rôzne vekové skupiny s využitím zásad
participatívneho plánovania verejného priestoru.
Zapojením mladých ľudí pri zveľaďovaní plochy, kultivácii zelene, úpravách terénu,
výsadbe drevín a kvetov či do iných pridružených činností má projekt ambíciu vytvoriť
miesto, ktoré bude komunita akceptovať, vyhľadávať, dobre sa v ňom cítiť a chrániť
ho pred poškodením.
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ČERIENKA

29

Základná škola
Záhrada v škole – škola
Františka Hrušovského v záhrade

30

Občianske združenie
Vlkolínec

Obnova náučných
chodníkov a senníkov v
okolí Vlkolínca.

8000 Náučné chodníky: Stred
1) Trlenská dolina –
Hôrka – Vlkolínec –
Krkavá skala
2) Vlkolínec – Laz –
Trlenská dolina a
ich bezprostredné
okolie

Oprava a obnova poškodených informačných tabúľ, lavičiek, studničiek a turistických
odpočívadiel, úplna obnova a opravy senníkov, odstránenie náletových drevín a
úprava okolia kosením
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Mesto Martin

Mladí majú radi zdravý
pohyb v prírode

4500 Martin, mestská
časť Košúty

Nový športový kondičný areál bude miesto, ktoré chcú deti a mládež využiť na zdravý
pohyb v prírode. Vzniká z podnetu základných škôl, občanov sídliska Košúty a
Mládežníckeho parlamentu Martin a na základe iniciovanej mestskej štúdie športovooddychovej zóny. Osadená je pozdĺž sídlisk v prírode s výskytom vzácnej fauny a
flóry, biotopov národného a európskeho významu. Mladí si tak budú popri želanom
pohybe nenútene rozvíjať pozitívny vzťah k tomuto kúsku prírody a k jeho ochrane.
Šetrne k životnému prostrediu si spoločne upravíme obľúbený priestor a vyberieme
zostavu náradia vhodnú pre vonkajšie kondičné cvičenie. Okolie upravíme tak, aby
sme pripojili areál ako stanovisko ku športovo-oddychovej a zároveň náučnej trase
Chodník zdravia. Umiestnime informačné ceduľky o možnostiach cvičení na
osadenom športovom mobiliári a tabuľky smerujúce k chodníku, kde sa o
vzácnostiach okolitej prírody a jej ochrane dozvedia viac. Pri slávnostnom otvorení
budú deti a mládež prezentovať vlastné zostavy cvičení, ktoré si vytvoria počas
projektu.

Stred

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu
Obec Dobroč

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
5000 Dobroč
Stred
Obec Dobroč plánuje vybudovať športovo-relaxačný areál na okraji obce pre
zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže i celých rodín.Cieľom je skultúrniť
priestor obce,vzbudiť záujem o športy v prírode a podporovať vzájomnú
súdržnosť.Bude vybudované ihrisko s asfaltovým povrchom na minifutbal a ľadový
hokej, oddychová zóna s altánkom, posedením,ohniskom a parkovými lavičkami.

32

Športovo - relaxačný
areál

33

Žipovská Novta 2013 - Obec Nižný Žipov
9. ročník

5500 Obec Nižný Žipov kultúrný dom

Východ

Hľadanie, šírenie a uchovávanie kultúrneho bohatstva predkov, čo je hlavným
poslaním organizátorov a folklórnej skupiny "Žipovčan". Čerpaním z pôvodných
miestnych a regionálnych tradícií, tieto oživiť a kultúrno - umeleckým stvárnením
priblížiť aj mladšej vekovej skupine obyvateľov.

34

Oddychová a športová
zóna pre deti v Centre
Liberta

TIMI, n.o.

7020 Centrum Liberta,
Košice

Východ

Zámerom projektu je vytvorenie oddychovej a športovej zóny v centre Liberta v
Košiciach, predovšetkým pre hendikepované deti. Na dvore centra bude vytvorená
oddychová zóna, pozostávajúca z detského ihriska a posedenia. V interiéri bude k
dispozícii špeciálne pohybové zariadenie, nahrádzajúce u postihnutých detí aktívny
pohyb.

35

PO:CITY PARK

Wheels of Art o.z.

8000 Prešov

Východ

Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný priestor v zanedbanej časti mesta Prešov,
formou revitalizácie.Priestor bude slúžiť širšej verejnosti vďaka variabilite častí parku a
komunitnému centru a športovým komunitám (skate, bike, inline, parkour)
skateparkom. Projektom sa snažíme o vytvorenie voľnočasového priestoru na báze
obnovy bývalého skateparku a integráciu komunít i širšej verejnosti.Cieľom je
zaktivizovať komunity k spolupráci pri tvorbe priestoru formou workshopov na
výstavbu prekážok a revitalizácii potencionálneho multifukčného parku.

36

Fitnes centrum pre
seniorov

Súcit n.o., Veľké
Kapušany

8000 Veľké Kapušany

Východ

37

Buď lepší, buď FIT

Druhá šanca na život

6400 Fitness Centrum
IRON GYM ,
Hollého 5879/60,
Michalovce

Východ

38

Ukážeme Ti svet z
výšky

Horolezecký klub
SLAŇÁK

3500 Centrum voľného
času Vranov nad
Topľou

Východ

Našou hlavnou prioritou je starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, aby mohli viesť
dôstojný a plnohodnotnejší život. Do tejto starostlivosti spadá aj starostlivosť o fyzickú
kondíciu. Aktívny životný štýl je pre seniorov a chorých veľmi dôležitý. Cvičením v
prírode môžeme spestriť ich život v zariadení.
Zámerom projektu je vytvorenie zábavnej formy cvičenia pre deti postihnuté obezitou
v regióne. Spolu s prednáškami o správnych stravovacích návykoch na ktorých sa
zúčastnia aj rodičia vytvoriť systém pomoci týmto deťom. Výsledkom by malo byť
plynulé, nenásilné a prirodzené chudnutie detí, ktoré im nespôsobí poruchu v trávení
a ani nepreťaží ich organizmus cvičením.
Projekt Ukážeme Ti svet z výšky realizuje OZ Horolezecký klub Slaňák Vranov n.T.,
ktorý sa venuje horolezeckej činnosti. Cieľom projektu je postaviť celoročne využívanú
lezeckú stenu. V zmysle dohody s vedením CVČ Vranov n.T, bude realizovaná v
priebehu roka 2013 v jeho hlavnej sále. Lezecká stena je určená prednostne pre
školákov z regiónu a samozrejme aj pre širokú verejnosť, ktorej táto aktivita podľa
prieskumov chýba a je o ňu záujem.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
4500 Rožňava
Východ
Naše občianske združenie Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava (ďalej len
KGB 2010 Rožňava) chce vytvoriť možnosť pravidelne a aktívne hrať bedminton v
Rožňave a okolí. Primárnou cieľovou skupinou sú hlavne deti od 6-15 rokov.
Sekundárnou cieľovou skupinou je mládež od 15-18 rokov aj dospelí (hlavne rodičia).
Bedminton je najrýchlejší raketový šport (rýchlosť košíka pri smeči je bežne nad 300
km/h maximálne namerané až 421 km/h), počas zápasu sa nabehá aj niekoľko km a
je potrebné maximálne sústredenie počas celého zápasu. Bedminton rozvíja fyzicky
(rýchlosť, vytrvalosť) aj psychicky (koncentrácia, výber optimálneho riešenia,
analytické schopnosti, stratégia).
V súčasnej dobe tieto naše aktivity vykonávame v OKC v Rožňave (experimentálna
sála) v nevyhovujúcich podmienkach a chceli by sme ich zabezpečiť v mestskej
športovej hale.

39

Bedminton s KGB nová šanca pre mladé
talenty z Gemera

Klub gemerských
bedmintonistov 2010
Rožňava (ďalej len KGB
2010 Rožňava)

40

Kultúrne leto na hrade
Šariš

Kultúrno - informačné
centrum Veľký Šariš

5000 Veľký Šariš

Východ

Cieľom projektu Kultúrno-informačného centra Veľký Šariš "Kultúrne leto na hrade
Šariš" je kultúrnymi podujatiami oživiť počas leta hradný vrch hradu Šariš a ponúknuť
obyvateľom Veľkého Šariša, Prešova a priľahlých miest viac možností na strávenie
voľného času. Zámerom je tiež spopularizovať miestne tradície a zvyky a ponúknuť
pridanú hodnotu podujatiam s dlhoročnou históriou - Filmová noc na hrade a Šarišské
hradné hry.

41

Aby si oddýchol každý

Náš Bardejov

8000 Bardejov, areál
františkánskeho
kláštora na ulici
Františkánov

Východ

Priamo v centre historického Bardejova, ukrytý pred zrakom sveta a nachádza
Františkánsky kláštor s úžasným areálom, ktorý pomaličky za kamennými múrmi
chátral. S nadšencami a dobrovoľníkmi sme sa pustili do obnovy a oživenia tohto
klenotu a jeho pretvorenie na nádherný verejný park pre matky s deťmi, mladých,
seniorov i návštevníkov. Celý areál kláštora máme v prenájme na 35 rokov a
pretvárame ho pod dohľadom pamiatkárov. Vypracovali sme štúdiu budúcej
oddychovej zóny, brigádnicky sme celý areál vyčistili, uskutočnili sme tam historické
prieskumy a prostredníctvom projektov a dobrovoľníckych aktivít tam postupne vzniká
nádherný park, po ktorom Bardejovčania tak túžili a za vznik ktorého tak bojovali. S
Vašou pomocou tam chceme dobudovať integrované detské ihrisko pre zdravé deti i
deti s telesným postihom. Toto ihrisko bude významnou súčasťou celej oddychovej
zóny.

42

Ihrisko pre deti

Obec Vyšná Olšava

7800 Vyšná Olšava

Východ

43

Moderné a bezpečné
ihrisko pre naše deti

Základná škola v
Giraltovciach

8000 Základná škola v
Giraltovciach

Východ

Obec Vyšná Olšava v spolupráci so ZŠ Vyšná Olšava chce v tomto roku vybudovať a
zrevitalizovať nevyužitý verejný priestor pri ZŠ V.Olšava. Vytvorí sa tým atraktívne
miesto na aktívne trávenie voľného času naších detí, pričom sa pri realizácií tohto
projektu zjednotia a prehlbia medziľudské vzťahy našej komunity.
V Giraltovciach nie je priestor,v ktorom by sa dalo športovať aj tráviť aktívne čas s
malými deťmi.Chceme do športovania spolu s otcami a mamami zapojiť aj ich
polovičky, ktoré v čase športových aktivít partnera väčšinou zostávajú doma s
deťmi.Plánujeme vybudovať v blízkosti športovísk moderné bezpečné detské ihrisko
pre všetky deti z Giraltoviec a okolia.

2. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto realizácie
podpory
Región
Anotácia
projektu
(€)
8000 J. Švermu 6,
Východ
V poslednom období sa čoraz viac rozpráva o negatívnych vplyvoch vysedávania detí
Michalovce
pred monitorom počítača či televíznou obrazovkou. Dostať deti von je veľký problém
už aj z toho dôvodu, že verejné priestranstvá na sídliskách neponúkajú hodnotnú
alternatívu. Aby sme deťom, ktoré bývajú na sídlisku, ale i tým, ktoré dochádzajú do
školy (zo všetkých lokalít Michaloviec a 53 obcí) takúto alternatívu ponúkli, rozhodli
sme sa vybudovať oplotené detské ihrisko (chránené pred zvieratami a vandalmi) pre
menšie deti pozostávajúce z hernej zostavy (preliezky, šmykľavka, hojkačka ...),
lavičiek, pieskoviska, altánku, „šachovnice“ z bezpečnostných dopadových štvorcov,
ktorá by slúžila na „živý“ šach, dámu, skákanie gumy ...
V dopoludňajších hodinách by ihrisko využívali predovšetkým deti nižších ročníkov v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a mamičky s deťmi na materskej dovolenke, v
popoludňajších hodinách školský klub detí, deti čakajúce na autobus či vlak, v ďalších
hodinách verejnosť, rovnako ako aj počas víkendov a voľných dní.

44

Poďme spolu von

Základná škola, J.
Švermu 6, 071 01
Michalovce

45

Slnečné ihrisko

Naša Ľubovňa, o.z.

6675 Stará Ľubovňa

Východ

Zámerom projektu s názvom Slnečné ihrisko je svojpomocná obnova a rekonštrukcia
detského ihriska v centre najväčšieho sídliska v Starej Ľubovni. Za účasti miestnych
obyvateľov a dobrovoľníkov chceme vytvoriť miesto pre bezpečené detské hry a
stretávanie.

46

Zóna pre mamičky s
deťmi

Mesto Spišské Vlachy

7915 Spišské Vlachy

Východ

Pred cca 2 rokmi sa nám podarilo vytvoriť areál, ktorý je oplotený, čím úspešne
chránime hodnoty pred vandalmi a znečisťovaním. V areáli nám veľmi chýba niečo
pre najmenších, prípadne pre mamičky. Príjemne prostredie mimo ciest a pod 100
ročnými stromami nás vedie k vybudovaniu detského ihriska s oddychovou zónou pre
rodičov.

47

Dobrovoľníci
Klub vojenskej histórie
zachraňujú najväčší
Beskydy
vojnový cintorín z prvej
svetovej vojny

4500 Vekrop

Východ

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop je najväčším vojnovým
cintorínom z prvej svetovej vojny na území súčasnej Slovenskej republiky. Na jeho
ploche je pochovaných 6882 - 10700 zväčša neznámych vojakov. Tento cintorín
napriek svojmu významu dlhé roky chátral. Obnova tejto kultúrno-historickej pamiatky
nie je jednoduchá a to z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o obrovskú plochu, ktorá
bola dlhé roky zanedbávaná. Dobrovoľníci zo Slovenska, ale aj zahraničia už
zrekonštruovali takmer polovicu vojnového cintorína. V práci budú pokračovať aj v
tomto roku. Cieľom projektu je získať financie na stavebný materiál.

48

Čarovný svet pohybu

5 000 Spišská Nová Ves

Východ

Usilujeme o revitalizáciu šk. dvora, tak aby bol pre deti v prvom rade bezpečným
miestom ale aj miestom, plným farieb, zaujímavých centier pohybu,zábavy i
oddychových zón. Chceme stimulovať u detí záujem o pohyb, evokovať pocity radosti
z pohybu na čerstvom vzduchu a odvádzať ich nadmernú pozornosť od vysedávania
pri moderných digitálnych zariadeniach.Zároveň by revitalizovaný šk.dvor mal slúžiť
na bezpečnú hru detí sídliska, ktoré ešte MŠ z rôznych dôvodov nenavštevujú. Areál
hier a zábavy v objekte MŠ by bol sprístupnený aj pre tieto deti a ich rodičov, nakoľko
v okolí ich bydliska je málo vhodného a bezpečného priestoru pre pohybovú zábavu
detí v predškolskom veku.

Rodičovské združenie
pri MŠ Jilemnického 2,
SNV

2. ročník SPPoločne

PROJEKTY POPPORENÉ V 3. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

ŠKB CEDENT Vranov
n.o.

Kultúra bez hraníc na
Domaši 0. ročník - Zvýšme
si kultúrne občianske
povedomie

2

Obec Konská

Pohyb pre deti

3

OZ OPPIDUM

Medzinárodný divadelný
a filmový festival UmUm´14

4

Martinský klub priaznivcov Mosty
cestovania

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
6 000 Domaša

Región

Anotácia

Východ

Projekt je zameraný na prezentáciu kultúry v dnešnej uponáhľanej dobe, na priblíženie
dostupnosti ľudovo umeleckej činnosti daných národnosti, nielen pre občanov
národnostných menšín, ale pre každého, kto prejavuje záujem kultúrne a spoločensky
žiť. Cieľom projektu je dať priestor ľuďom nadviazať medzi národnostné priateľstvá a
väzby, ktorých spoločným záujmom bude kultúrno-spoločenský život. Jedná sa o
pilotný projekt , teda ide o 0. ročník prehliadky kultúry národnostných menšín, kde je
silný predpoklad rastu záujmu o spoznávanie jednotlivých kultúr. Opakovaním takýchto
prehliadok každoročne, máme záujem vytvoriť a postupne obnoviť tradíciu s názvom
Kultúra bez hraníc na Domaši, ktorá by dosiahl nadregionálny ako aj medzinárodný
charakter.

6 000 Konská

Stred

V areáli MŠ a ZŠ v obci Konská terénnymi úpravami, osadením mobiliáru, hracích
prvkov, ako aj výsadbou zelene skrášlia nielen prostredie, v ktorom trávia väčšinu
svojho času deti, ale zároveň realizáciou detského ihriska umožnia vyššiu návštevnosť
tohto areálu. Projekt je určený všetkým deťom, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Konskej, ale
aj ostatným deťom, rodičom, či starým rodičom žijúcim v našej obci a v okolí.

4 000 Stará Ľubovňa

Východ

Medzinárodný festival UmUm´14 umožní obyvateľom Starej Ľubovne sa kultúrne vyžiť
priamo vo svojom meste. Organizátori prinesú súčasné tendencie v umení do malého
mesta, podporia medzigeneračný dialóg vytvorením rozmanitého programu, zapoja ľudí
z mesta k tvorbe festivalu a tiež ich chcú inšpirovať k tvorbe ďalšieho kultúrneho života
v meste. Na festival budú pozvané divadelné a tanečné súbory z Európy, filmoví
režiséri, hudobní interpreti, vybraní hostia k prezentáciám, videomappingu,
videoinštaláciám a workshopom. Prostredníctvom festivalu chcú mesto zviditeľniť a
pritiahnuť doň ľudí z celého Slovenska, ale i zo zahraničia a vytvoriť v na tri dni
atmosféru kultúry väčších miest.

6 000 Martin

Stred

Projekt s názvom Mosty ponúka mládeži, ako i širokej verejnosti inovovaný a tematicky
špecifikovaný program festivalovej ponuky v rozšírenej obsahovej podobe s hlavnou
myšlienkou presadzovania tolerancie medzi ľuďmi prostredníctvom poznania kultúr a
ich špecifík. Umožňuje výmenu skúseností, približuje tradície, vnímané na potulkách
Slovenskom i svetom, inšpiruje mládež k ľudskosti a tolerancii. Snahou organizátorov je
tiež poskytnúť príležitosť najmä mladým domácim tvorcom.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

5

Stredná odborná škola
drevárska a stavebná

Krasňanské studničky voda pre život

6

Obec Vyšná Olšava

Florbalové ihrisko

7

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
3 360 Krásno nad
Kysucou

Región

Anotácia

Stred

Cieľom projektu je vytvoriť oddychové minizóny v zanedbaných lokalitách mesta Krásno
nad Kysucou v osadách pri prameňoch studničiek. Studničky budú vyčistené,
zrenovované a poslúžia ako zdroj pramenitej vody - najvzácnejšej tekutiny na Zemi.
Novovytvorené oddychové minizóny budú slúžiť obyvateľom mesta, osadníkom a
turistom, nakoľko studničky sa nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov.

6 000 Vyšná Olšava

Východ

Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný priestor v nevyužitej časti školského areálu,
formou revitalizácie. V obci Vyšná Olšava využijú miesto, skrášlia priestranstvo a
hlavne budú môcť organizovať florbalové turnaje, čím prispejú k zdravému životnému
štýlu svojich občanov. Moderným spôsobom rozšíria možnosti k športovým aktivitám.

Občianske združenie DSS FITpark pre seniorov
Turie

6 000 Turie

Stred

Seniori v obci Turie si vďaka občianskemu združeniu DSS Turie budú môcť zašportovať
v outdorovom fit parku. Budovanie ihrísk pre deti i mladých ľudí už nie je v dnešnej
dobe problém, ale seniori, sú v týchto aktivitách viac obmedzení a akoby z týchto aktivít
vylúčení. Ihrisko pre seniorov je výbornou príležitosťou ako skvalitniť a zlepšiť život
seniorov a predchádzať tým ich telesnému a duševnému úpadku.

8

Obec Zatín

Šanca pre zatínske deti

5 000 Zatín

Východ

Obec Zatín v spolupráci s neziskovými organizáciami a združeniami rodičov chce
vybudovať detské ihrisko v centre obce v blízkosti futbalového ihriska. V obci sa
nenachádza žiadne ihrisko pre deti. Park bude na to najideálnejšie miesto.

9

Obec Blatné

Zveľadenie multifunkčného
športovo - kultúrneho areálu
obce Blatné

5 000 Blatné

Západ

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní outdoorového fitnes ihriska v rámci
existujúceho multifunkčného športového areálu v priestoroch dvora Základnej školy,
Obecného úradu a Materskej školy. Stroje svojím vzhľadom i funkčnosťou oslovia
takmer každú vekovú skupinu a motivujú k pohybu. Projekt bude slúžiť pre voľnočasové
aktivity občanov, pre tréningové procesy športovcov a pre žiakov ZŠ a MŠ. Zámerom
projektu je podporovať prevenciu pred nedostatkom pohybu, motiváciu a záujem širokej
verejnosti pre športový vývoj. Zároveň umožní nadväzovanie a upevňovanie kontaktov
a medziľudských vzťahov obyvateľov.

10

Základná škola

Trieda v prírode s
relaxačným priestorom

3 200 Kremnica

Stred

V Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici vznikne trieda v prírode, ktorá bude
slúžiť na vyučovanie počas horúcich jarných a letných dní. Vybudujú tu relaxačný
priestor s trampolínou, šmýkačkou a jednoduchým preliezacím zariadením z dreva, kde
by deti nachádzali radosť z pohybu a zo schopnosti prekonávať prekážky. Bude to
miesto zbližovania detí, rodičov, starých rodičov, učiteľov a vychovávateľov zo ZŠ, ŠKD
a CVČ, ale aj náhodných prechádzajúcich.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
6 000 Bernolákovo

Región

Anotácia

Západ

Cieľom základnej školy v Bernolákove je priniesť kúsok prírody priamo do školy a
vybudovať pestrú záhradu z rozmanitých plodov prírody (stromy, kríky, okrasné kvety,
úžitkové rastliny, bylinky). Hlavným zámerom projektu je vybudovať prírodovedné
prostredie, v ktorom žiaci budú pozorovať, skúmať, tvoriť, pestovať a tak pomaly
nadobudnú vlastné splynutie s prírodou. Vybudovaním školskej záhradky sa prepojí
teória s praxou a sprístupni sa žiakom učenie, v ktorom môžu zapojiť všetky svoje
zmysly. Rôznorodosť školskej záhradky poskytne žiakom priestor, v ktorom hladina
poznatkov o prírode bude stále stúpať.

5 000 Brezno

Stred

Hronská ulica v meste Brezne ponúka zaujímavý priestor na trávenie voľného času pre
deti aj dospelých. S cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre rozvoj fyzických
zdatností a zručností detí, ich osobnostný a sociálny rast, spoločné trávenie voľného
času rodičov s deťmi a zvýšenie záujmu o trávenie voľného času vonku má mesto
Brezno záujem vybudovať detské ihrisko pri Hrone.

Športujeme spoločne

4 670 Sučany

Stred

ZŠ SNP Sučany zorganizuje športové stretnutia pre žiakov, ich súrodencov a rodičov,
prípadne starých rodičov. Zúčastniť sa môže aj široká verejnosť obce. Na športovanie
využijú priestory telocvične a multifunkčné ihrisko. Športové aktivity budú zamerané na
precvičenie tela, očistu duše a reset mysle.

Obec Košické Olšany

Pohyb - zdravie - zábava

4 114 Košické Olšany Východ

Cieľom projektu je otvoriť školu, vybudovať bezpečné centrum športovo-pohybových
aktivít v areáli materskej školy, využívať moderné a nápadité náčinie, ktorým by malo
byť multifunkčné detské ihrisko. Areál školy sa stane miestom stretnutí rodín s deťmi vo
veku od 2-7 rokov denne v popoludňajších hodinách, deti sa zabavia, odbúrajú
prebytočnú energiu a dostatok pohybu zvýši ich celkovú odolnosť. Projekt umožní
vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v miestnej komunite.

Bežecký klub Vajnory

FITNESS PARK JURSKÁ
CESTA - VAJNORY

5 866 Bratislava

Cieľom projektu je rozvoj rekreačno športového areálu Jurská cesta vo Vajnoroch
osadením fitness prvkov na športové využitie a aktívne trávenie voľného času. Jurská
cesta je 2,4 km dlhá komunikácia masovo využívaná na rekreačný šport a pravidelné
športové akcie. Pre efektívnejšie využívanie cesty chýbajú zariadenia na fyzické a
silové cvičenie popri vykonávaných aeróbnych aktivitách, tiež vhodné na rozcvičku.
Pozdĺž cesty sa preto osadia viaceré fitness prvky na cvičenie ako doplnok k behu,
chôdzi, cyklistike či korčuľovaniu.
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Základná škola,
Komenského 3, 900 27
Bernolákovo

Malý zázrak semienok pre
všetky zmysly

12

Mesto Brezno

Šport pri Hrone nás baví

13

ZŠ SNP Sučany

14

15

Západ

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

16

OZ Detské centrum Úlik

Vymeň nudu za pohyb

17

Stredná odborná škola
technická

Vybudovanie eko zóny

18

Obec Kapušany

19

Mesto Púchov

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
5 867 Veľké Úľany

Región

Anotácia

Západ

Pohyb vymeniť za nudu je nie len zdravé, ale aj nutné. OZ Detské centrum Úlik sa
projektom „Vymeň nudu za pohyb“ pri príležitosti Svetového dňa srdca, snaží podnietiť
širokú verejnosť k pohybu, ktorý absentuje hlavne u mladých ľudí a k zdravému
spôsobu života. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť záujem - motiváciu detí,
mládeže, rodičov o pohyb, športovanie, aby prešli od virtuálneho života k aktívnemu a
zmysluplne trávili voľný čas. Zámerom projektu je zorganizovanie, celodenného
športovo-spoločenského súťažného podujatia a zabezpečenie adekvátneho športového
náčinia a náradia, ktoré by slúžilo pre všetkých rodičov, deti a mládež v obci Veľké
Úľany.

6 000 Námestovo

Stred

V areáli Strednej odbornej školy technickej v Námestove vznikne „zelená oáza“, ktorá
pozostáva z rekonštrukcie altánku, vybudovania prístupových chodníčkov, osadenia
lavičiek, vytvorení skalky a výsadby zelene. Projekt vzišiel z iniciatívy žiakov, aby sa
vyriešila potreba vybudovať oddychovú zónu, ktorá by slúžila žiakom školy počas
teoretického a praktického vyučovania, ale i zamestnancom školy a obyvateľom
miestneho sídliska na relax. Prostredníctvom tohto projektu, v ktorom sa budú žiaci a
dobrovoľníci spolupodieľať na úprave a zveľadení školského dvora strednej školy, žiaci
získajú pracovné návyky, rozvinú si tvorivosť a naučia sa vážiť si dielo, ktoré si vytvoria.

Ako v rozprávke

5 000 Kapušany

Východ

Chcete sa cítiť ako v rozprávke? V Kapušanoch usporiadajú rezbársky plenér, ktorého
výsledkom budú sochy na tému Slovenských ľudových rozprávok s úžitkovou funkciou
(lavička, hojdačka, kvetináč...), prístrešok v tvare perníkovej chalúpky. Vytvoria tiež
chodník „Po stopách obra“ na prevenciu plochých nôh, záhradku babky bylinkárky s
liečivým rastlinami. Existujúce ihrisko doplnia o bezbariérovú hojdačku. Keďže myslia
ekologicky, drevo bude použité z popadaných stromov a vytvoríme aj dielka z použitých
pneumatík a plastových nádob. Vzniknuté dielka upútajú mnohých, keďže park je živým
strediskom kultúrnych podujatí a nachádza sa tu aj Základná škola s materskou školou
a možno inšpirujú aj k vytvoreniu tradície nedeľných rodinných piknikov v krásnom
prostredí.

Street Workout Park

6 000 Púchov

Západ

Mesto Púchov chce pomocou projektu vyplniť medzeru vo vybavenosti mestských
verejne prístupných plôch. V meste sa postupne tvoria aktívne skupiny mladých
chlapcov, ktorí cvičia street workout na čom sa dá. Projektom by sa naplnili ich
očakávania, vybudovať v meste plochu na posilňovanie priamo na ulici, tréningový
street workoutový park. K dobre vybaveným detským ihriskám, či posedeniam pre
starších ľudí, sa teda vytvorí aj jedno street workoutové ihrisko, park, pre mladých ľudí,
ktorí už dnes posilňujú priamo na ulici.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

20

Priatelia Znieva občianske združenie

Zelená oáza v Lazanoch založenie komunitnej
záhrady

21

Stredná odborná škola
drevárska

Futbalová miniliga majstrov

22

Materská škola
Ovčiarsko, č. 31

23

24

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
3 470 Kláštor pod
Znievom

Región

Anotácia

Stred

Projekt je zameraný na revitalizáciu a úpravu zelenej plochy v okolí dvojice kultúrnych
pamiatok (kaplnka sv. Jozefa a súsošie Kalvárie) v Lazanoch, miestnej časti obce
Kláštor pod Znievom, ktorá bude upravená na komunitnú záhradu. Vznikom záhrady
dôjde k úprave jedinej verejnej zelenej plochy tejto časti obce, k skvalitneniu života
miestnej komunity ako aj k zviditeľneniu miesta v rámci regiónu, nakoľko dôjde k
úprave okolia národných kultúrnych pamiatok pamiatok, ktorých vznik je spojený s
menom významného miestneho rodu Országh.

6 000 Vranov nad
Topľou

Východ

Projekt je zameraný na obnovu minifutbalového ihriska v areáli SOŠ drevárskej medzi
dvoma sídliskami vo Vranove nad Topľou. Výmenou potrhaných sietí, upevňovacích
prvkov, položením novej umelej trávy a úpravou okolia vznikne priestor pre aktívne
zapojenie mladých ľudí - žiakov ZŠ a SŠ do športových aktivít a na futbal.

Záhradná studňa - zdroj
vody, zdravia, poznania

5 000 Ovčiarsko

Stred

Projekt vychádza z potreby ozdraviť životné prostredie materskej školy, zveľadiť
centrum obce a zvyšovať environmentálne povedomie detí i občanov obce. Zámerom
projektu je revitalizácia studne a areálu záhrady tak, aby dnes nevyužívaný priestor so
studňou spĺňal viacero požiadaviek. Záhradníckymi úpravami vzniknú nové možnosti na
zážitkové učenie detí - pestovateľské aktivity. Vodu zo studne využívať ako úžitkovú pre
potreby MŠ i obce. Prínosom projektu bude šetrenie pitnou vodou, vytvorenie zelenej
oázy v centre obce, eliminácia prašnosti prostredia a vytvorenie neformálneho priestoru
pre spoluprácu školy s miestnou komunitou.

Obec Malženice

Revitalizácia skládky na
Oddychovú zónu - Park

6 000 Malženice

Západ

Novovzniknutý park má vzniknúť v okrajovej časti obce Malženice. Hlavnou funkciou
parku má byť zabezpečenie voľno-časových aktivít pre všetky vekové kategórie
občanov. Uvedené priestranstvo bolo donedávna v dezolátnom stave, keďže bolo roky
využívané ako nelegálna skládka odpadu. Momentálne je už vypracovaná štúdia a bolo
vyvezených zhruba 700 ton inertného odpadu. Do projektu sa zapoja dobrovoľníci z
radov občanov, detí zo Základnej školy ako aj členov Dobrovoľného hasičského zboru
obce Malženice, ktorí zároveň po realizácii projektu prevezmú zodpovednosť za
starostlivosť a údržbu, oddychovej zóny. Zveľadené územie bude prístupné širokej
verejnosti bez obmedzenia.

Obec Dolné Dubové

Po stopách prvého
slovenského románu

6 000 Dolné Dubové

Západ

Myšlienkou projektu je zriadenie parčíku v historickom centre obce, ktorého súčasťou
bude oddychová zóna s pamätným kameňom, ktorý bude venovaný J.I. Bajzovi. Jozef
Ignác Bajza bol národný buditeľ, spisovateľ a kňaz. Napísal prvý slovenský román a
ako prvý sa snažil kodifikovať slovenčinu za spisovný jazyk. Vytvorením parčíku
vznikne nezmazateľná stopa, ktorá bude pripomínať dielo a život tohto velikána
slovenskej literatúry. Súčasťou parku bude aj priestor vyčlenený na realizáciu rôznych
kultúrnych podujatí, ako sú festivaly, vianočné trhy atď.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
4 880 Snina

Východ

Na školskom dvore Základnej školy na Komenského ulici v Snine chcú vybudovať
Relaxačno-náučný poznávací dopravný chodník, na ktorom budú umiestnené panely s
históriou a krásou regiónu a oddychová zóna s lavičkami a hojdačkami. Veľká časť
žiakov má priamych potomkov zo zátopovej oblasti Starina. A práve aj prostredníctvom
týchto panelov by chceli priblížiť krásu tunajšej prírody (NP Poloniny, CHKO Vihorlat), v
ktorej žili a vyrastali ich predkovia, históriu a krásu mesta a regiónu. Tu si žiaci
prakticky– naživo overia poznatky, ktoré sa učia v škole a strávia príjemne voľný čas.
Tento chodník by slúžil aj ako dopravná cestička pre kolobežkárov a bicyklistov s
vyznačeným dopravným značením, aby si žiaci overovali pravidlá cestnej premávky.
Chodník chcú sprístupniť aj deťom a žiakom z materských a základných škôl v meste
alebo aj blízkym dedinským školám.

Región

Anotácia

25

Základná škola

Relaxačno – náučno –
poznávací dopravný
chodníček

26

Domka - Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko BratislavaMamateyova

Naša čajovňa

6 000 Bratislava

Západ

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Mamateyova chce podporiť
zlepšenie medziľudských vzťahov v Petržalke. Vytvorí sa priestor na budovanie
otvorenej a rodinnej komunity, prelamovanie múrov anonymity a vzájomné spoznávanie
sa. „Naša čajovňa“ bude miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, miesto oddychu,
stretávania a posedenia s kultúrnym a gastronomickým zážitkom. Cieľom projektu je
teda podpora komunity a znižovanie anonymity cez vytvorenie prostredia čajovne, kde
sa budú môcť mladí a rodiny neformálne stretávať za účelom posedenia a rozhovoru
alebo pri organizovaných kultúrnych podujatiach.

27

GJFR Alumni

Smrekovica

5 985 Smrekovica,
vrch pohoria
Branisko

Východ

Projekt Smrekovica je prepojením dvoch kategórií - vzdelávanie a životné prostredie.
Hlavným cieľom projektu je podnietiť študentov, aby v prírode trávili viac voľného času,
vybudovať ich pozitívny vzťah ku prírode a k ochrane nášho prírodného dedičstva.
Projektom a jeho aktivitami chcú zviditeľniť menej známe pútnické miesto na
najvyššom vrchu Braniska, kde sa v septembri koná sv. omša na sviatok Povýšenia sv.
Kríža (14. septembra).
Plánujú obnoviť turistický chodník na Smrekovicu, doplniť ho informačnými tabuľami,
spropagovať turistický chodník ľuďom zo širšieho okolia a pod Smrekovicou vytvoriť a
na Smrekovici obnoviť odpočívadlo.
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Obec Doľany

Arborétum Doľany

5 000 Doľany

Západ

Pred 12 mil. rokov, na pobreží vtedajšieho mora, sa vytvárali sedimenty označované
ako dolianske vrstvy, ktoré vytvorili kopček, dnes pútnické miesto Kostolík. V areáli
Kostolíka sa nachádzajú dreviny a byliny zo slovenskej flóry zväčša pôvodné druhy.
Nachádzajú sa tu unikátne lipy, ktoré rastú na skale. Zámerom je zviditeľniť a
pomenovať jednotlivé dreviny a rastliny za účelom vzdelávania žiakov a verejnosti.
Cieľom projektu je zlepšiť u širokej verejnosti environmentálne povedomie a zvýšiť
vnímavosť detí a dospelých k rozmanitosti živých foriem. Tiež ich naučiť poznávať
jednotlivé druhy domácich drevín, pochopiť ich význam v prírode a vytvárať a rozvíjať
praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

29

Mesto Kráľovský Chlmec

Rekonštrukcia športového
ihriska v meste Kráľovský
Chlmec

30

Základná škola s
materskou školou
Rakovec nad Ondavou

Žime aktívne

31

TRIPTYCH o.z.

32

33

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
6 000 Kráľovský
Chlmec

Región

Anotácia

Východ

V meste Kráľovský Chlmec sa nachádzajú tri športové ihriská, ktoré sú v dezolátnom a
nebezpečnom stave. Snahou mesta je rekonštruovať jedno z týchto ihrísk na
multifunkčné ihrisko. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozšírenie podmienok pre
najviac druhov športových aktivít počas celého roka, pričom ihrisko bude prístupné a
dostupné pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia spočíva v odstránení starého oplotenia,
opravy poškodenej hracej plochy, vybudovanie mantinelov a malej tribúny,
vyčiarkovania jednotlivých druhov ihrísk a namontovanie nových hracích zariadení.

5 744 Rakovec nad
Ondavou

Východ

Mikroregión Poondavie zahŕňa niekoľko obcí ležiacich na Východoslovenskej nížine v
okolí rieky Ondava. Cieľom projektu je pritiahnuť mládež, ale i dospelých ku športovým
aktivitám. Tak, ako všade, tak aj tu sa prejavuje celosvetový trend odklonu ľudí od
pohybových aktivít smerom trávenia voľného času pred televíznymi obrazovkami,
počítačom, potulovaním a skúšaním návykových látok. Radi by žiakom, študentom i
širokej verejnosti regiónu ponúkli zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času a
pritiahli ich k pohybovým aktivitám.

Hidepark - viac priestoru pre
kultúru v Nitre

6 000 Nitra

Západ

Hidepark je kultúrne centrum, ktoré vzniklo na opustenom mieste bývalej skládky
odpadov. Po štyroch rokoch sa toto miesto stáva kultúrnym centrom pre nezávislú
kultúru, alternatívne športy, ekológiu a vzdelanie. Ľudia tu jazdia na skate-och,
snowboardoch, cvičia na rebrinách, pestujú zeleninu v komunitnej záhradke, hrajú
pétanque, grilujú, navštevujú hudobné festivaly, alebo si len tak čítajú knihu, venčia
psov či sledujú včely. Na Hidepark by sa vďaka projektu dokončila mobilná galéria,
miestnosť pre dobrovoľníkov, zastreší sa pódium, vytvoria sa kryté priestory pre
najmenších v komunitnej záhradke a doplní sa drobný mobiliár a technické
zabezpečenie.

Regeneracia generacie,
o.z.

Horsky park Challenge
2014

6 000 Bratislava

Západ

Chránený areál Horský park sa nachádza v srdci Bratislavy a predstavuje miesto
relaxu, športových aktivít i kultúrnych podujatí. Kopcovitý terén má za príčinu rozsiahlu
eróziu, ktorá sa vzhľadom na jeho 4. stupeň ochrany dá riešiť len stavaním prírodných
antieróznych opatrení z napadaných konárov. Areál je tiež vystavený odpadu, ktorý sa
obtiažne odstraňuje. Občianske združenie Regenerácia generácie chce preto prispieť k
udržiavaniu čistoty v areáli a motivovať tak návštevníkov k zodpovednejšiemu prístupu
a správaniu sa v prírode. 2. ročník verejnoprospešného podujatia, bude v sebe zahŕňať
čistenie chráneného areálu od odpadkov, stavanie antieróznych opatrení, rodinnú
štafetu a tvorivé dielne pre menšie deti. Podujatie podporí hudobným vystúpením
Marián Čekovský.

Obec Mýto pod
Ďumbierom

400 rokov obce Mýto pod
Ďumbierom

5 000 Mýto pod
Ďumbierom

Stred

Pri príležitosti 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci sa v Mýte pod Ďumbierom
uskutočnia oslavy. Počas kultúrno-spoločenskej akcie pre občanov i návštevníkov obce
si pripomenú históriu obce, ocenenia občanov, ktorí prispeli k rozvoju obce, usporiadajú
kultúrny program a stretnutie občanov s rodákmi, turistami a zástupcami partnerských
obcí z Maďarska a Česka.

3. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

34

Stredná odborná škola

Miesto, kde to žije

35

"SP"

"Zlomení"

36

Obec Moravany

Deti bezpečne na kolesách

37

Materská škola, Dukelská Mama, otec, sestra, brat,
977, Považská Bystrica
prídi s nami športovať

Výška
Miesto
podpory
realizacie
(€)
projektu
6 000 Handlová

Región

Anotácia

Západ

Ústrednou myšlienkou projektu je renovovanie hľadiska okolo futbalového ihriska a
zároveň posilnenie environmentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce v prospech
širokej verejnosti, mládeže, športových nadšencov a priaznivcov spoločenských
podujatí. Vynovené hľadisko by zatraktívnilo život v meste, posilnilo by spoločenský
život a zároveň prinieslo miesto oddychu. Umožnilo by organizovať zo strany školy ale
aj mesta podujatia pod holým nebom, pri ktorých by nebol problém s miestom na
sedenie.

5 750 Sliač

Stred

„Zlomení“ – to je názov 5 kultúrnych podujatí, ktoré budú realizované prostredníctvom
občianskeho združenia „SP“ a určené pre širokú verejnosť. Na svoje si prídu rodiny s
deťmi i zástupcovia mládeže. Podujatie ponúka atraktívny program s hudobnou zložkou
ako i hovoreným slovom. Cieľom je oživiť komunitný a tiež kultúrny život v meste Sliač
a jeho okolí prostredníctvom budovania vzťahov a spájania staršej generácie s tou
mladšou. Program je realizovaný za pomoci dobrovoľníckej práce, čím motivuje
účastníkov k aktívnemu zapájaniu sa do diania vo svojom meste. K dispozícii je tiež
detský kútik pre najmenších, občerstvenie, maľovanie a iné off-stage aktivity.

5 970 Moravany

Východ

Zámerom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko v novovzniknutom parku Zuzana, ktorý
vznikol po rekultivácii zanedbaného pozemku v centre obce v tesnej blízkosti materskej
školy, a poskytnúť tým deťom priestor na vzdelávanie a príjemné trávenie chvíľ vo
voľnom čase.

6 000 Považská
Bystrica

Stred

V Materskej škole na Dukelskej ulici v Považskej Bystrici vznikne na mieste starého
nevyužívaného a nebezpečného bazéna malé športovisko, ktoré budú môcť využívať
deti zo škôlky i blízkej základnej školy na cvičenie.

3. ročník SPPoločne

PROJEKTY PODPORENÉ V 4. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

1

Materská škola Veľké Orvište

2

Názov projektu

Šport nás spája

Výška
podpory (€)

Miesto realizácie
projektu

Región

Anotácia

5 000 Blaciny

Západ

Materská škola vo Veľkom Orvišti vybuduje multifunkčné ihrisko, nakoľko materská a ani
základná škola telocvičňu nemajú. Vznikne tak centrum športu. Zlepšia sa pohybové
schopnosti a celková kondícia občanov. Športové aktivity budú prebiehať 5 dní a budú do
nich zapojené deti, mládež a obyvatelia obce Veľké Orvište. Zámerom projektu Šport nás
spája je, aby sa týchto 5 dní, počas ktorých budú prebiehať športové súťaže, niesli v
príjemnej športovej atmosfére, aby mali deti i dospelí radosť z pohybu a zo športu.

Občianske združenie Centrum Čas radostného očakávania mladých aktívnych pre úspešné Advent
Slovensko

4 500 Tešedíkovo

Západ

Projekt zahŕňa program počas 4 adventných nedieľ a bude realizovaný zapojením detí
materskej a základnej školy, členov Klubu dôchodcov a v spolupráci s ďalšími občianskymi
združeniami. Programy sú určené pre širokú verejnosť, s cieľom spojenia všetkých generácií
obce. Podujatie ponúka atraktívny a rôznorodý program s hudobnou zložkou, divadelným
predstavením, adventným jarmokom, remeselníckymi tvorivými dielňami, ktoré budú
zamerané na oživenie lokálnych ľudových tradícií a zvykov.

3

Športový klub KAJAK

Pomôžme telesne
postihnutým deťom v
integrácii medzi malých
športovcov

5 950 Sĺňava

Západ

Športový klub Kajak chce prispieť k integrácii telesne postihnutých detí, bez rozdielu
postihnutia medzi zdravé deti a tiež terapiou pri poúrazových stavoch formou športových
aktivít s detskými pretekármi v rýchlostnej kanoistike. Telesne postihnuté deti si budú môcť
pomocou špeciálne upraveného bezbariérového móla vyskúšať jazdu na upravenom kajaku
či kanoe, pod vedením skúsených inštruktorov. Projekt pomôže všetkým deťom s telesným či
iným hendikepom. Keďže realizácia projektu je na priehrade Sĺňava, v blízkosti kúpeľného
mesta Piešťany, projekt má veľmi široké uplatnenie pre všetky deti, ktoré v Piešťanoch
bývajú alebo do nich pravidelne chodia na liečenia.

4

Občianske združenie Pre náš
Tomášov

Športová výbava na florbal

5 766 Tomášov

Západ

Obec Tomášov zakúpi kompletnú výbavu na florbal - mantinely, bránky, hokejky, výstroj pre
brankára a loptičky pre žiakov svojich dvoch škôl. O tento šport je v obci veľký záujem. Ľudia
milujú pohyb a súťaženie hravou formou. Takýto projekt určite zaujme široké spektrum
obyvateľov a predovšetkým mládež. Takáto výbava v obci a okolí chýba, čo by bola veľmi
atraktívna novinka pre všetkých, ktorých pohyb v kolektíve zaujíma.

4. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory (€)

Miesto realizácie
projektu

Región

Anotácia

5

Obec Dojč

Freestylové ihrisko

3 500 Dojč

Západ

Obec Dojč vytvorí freestylové ihrisko, ktoré bude v budúcnosti súčasťou športovo
oddychového areálu v obci. V súčasnosti priestor nie je dostatočne využívaný, pričom s
návrhom realizácie projektu prišli mládežníci z obce, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu a
podieľať sa na jeho vybudovaní. Radi by tento rozsiahly priestor skultúrnili a využili pre
bezpečnú hru detí a mládeže, vytvorili miesto na stretávanie sa a športovanie. Ihrisko má
poskytnúť bezpečný priestor na jazdu na kolobežkách a bicykloch a na zmysluplné prežívanie
voľného času športovými aktivitami.

6

Agility klub SKIPER Bratislava

Športovo-oddychový areál pre
priateľov psov

4 221 Dunajská Lužná

Západ

Snom Agility klubu je vytvorenie lokality pre rekreačné vyžitie ľudí a ich štvornohých
priateľov. Pre tento účel vznikne unikátny priestor, ktorého súčasťou bude voľné
priestranstvo pre prechádzky a hry so psom a športový areál pre disciplíny, ktoré sú založené
na spolupráci psa a jeho majiteľa, od základného výcviku poslušnosti až po vrcholové súťaže
v Agility. Priestor a všetky aktivity v ňom budú určené pre ľudí všetkých vekových kategórií a
všetkých psov. Tento projekt pokrýva plán činností, ktoré z dnes nevyužitého pozemku
bývalej skládky vytvorí centrum stretávania sa priateľov psov. Realizácia si vyžiada vyčistenie
priestoru od odpadkov, úpravu terénu a porastu, výsadbu stromov a vysiatie trávy,
vytvorenie chodníkov, herných a oddychových zón, ako aj inštalovanie prekážkových dráh a
oplotenia pre športové disciplíny.

7

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Komárno

Európske nádvorie, symbol
našej filozofie

6 000 € Komárno

Západ

Vzhľadom na skutočnosť, že pluralizmus je typický pre prostredie mesta, projekt Strednej
odbornej školy obohatí kultúrny život v Komárne. Prepojí princíp multikulturalizmu do
výchovy ako vzdelávacieho prvku, prispeje k povzneseniu kultúry a vzdelanosti, tolerancie,
znášanlivosti, ľudskej kultivovanosti i celkovému spoločenskému rozvoju nielen mesta, ale i
Slovenska. Stredná odborná škola zorganizuje trojdňový mládežnícky festival kultúry a
umenia, určený nielen pre mladých, ale aj pre širokú verejnosť Komárna a jeho okolia. Spojí
všetky generácie obyvateľstva na národnostne zmiešanom území, vytvorí priestor na
prezentáciu tradícií, výtvarného, divadelného i hudobného umenia. Nádvorie Európy bude
symbolicky centrom spojenia národov a národností regiónu.

8

Centrum voľného času JUNIOR Zelený svet pre naše deti
Bojnice

3 354 Bojnice

Západ

Centrum voľného času v Bojniciach chce upraviť a skrášliť svoj areál. Nový priestor bude
slúžiť všetkým návštevníkom CVČ. Do centra chodia pravidelne mamičky s deťmi, tiež deti zo
Špeciálnej základnej školy internátnej a aj telesne a mentálne postihnuté deti z
neinvestičného fondu LIVKA. Súčasný priestor nevyhovuje normám. Týmto by sa skvalitnilo
deťom trávenie voľného času v peknom zelenom prostredí.

4. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory (€)

Miesto realizácie
projektu

Región

Anotácia

9

RAFAEL dom n.o.

Zóna oddychu v lesoparku
Petržalky

6 000 Bratislava - Petržalka Západ

Cieľom projektu je zrevitalizovať a upraviť časť lesoparku pri Kutlíkovej ulici v Petržalke a
vytvoriť kultivovaný a bezpečný priestor uprostred zelene pre obyvateľov z okolia, pacientov
sociálneho a zdravotníckeho zariadenia Dom RAFAEL a pre širšiu verejnosť. V danej lokalite
sa nachádza vyše 200 vzrastlých, ale prestarlých a zanedbaných stromov. Zlý stav porastu
spolu s odpadom, ktorý sa tu nachádza, znehodnocujú životné prostredie. Vzniknutý park
bude integrujúcim priestorom medzi Domom RAFAEL a okolostojacimi obytnými domami. Do
projektu sa zapoja aj obyvatelia z okolia. Spoločné práce umožnia spoznať a zblížiť sa a
vytvoriť si do budúcnosti vzťah dôvery a spolupráce.

10

Základná škola s materskou
školou v Červenom Hrádku

Rehabilitácia školského parku
a jeho využitie pre
environmentálnu výchovu

6 000 Červený Hrádok

Západ

Cieľom projektu je renovácia parku pri základnej a materskej škole. Park bol založený v roku
1964 na výmere 2,4 ha s viac ako 50 druhmi drevín. Park však nebol udržiavaný a niektoré
dreviny sú poškodené, pritom je park významným nadregionálnym prvkom ekologickej
stability. V rámci projektu sa ošetria, prípadne odstránia, poškodené dreviny, vyčistí sa celý
areál a zrekonštruuje sa chodník od budovy škôlky do parku. Betónová plocha niekdajšej
dielne sa zmení na pódium pre exteriérovú triedu na ekologickú výchovu, ktorá sa vybaví
drevenými lavicami so stolmi.

11

Materská škola, Šaštín - Stráže Učíme sa s prírodou a v
prírode

6 000 Šaštín - Stráže

Západ

Materská škola vytvorí miesto pre výchovu a vzdelávanie detí v duchu environmentálnej
výchovy, priamo v prírodnom teréne. V novovybudovanom altánku - ,,učebňa“, vznikne
priestor pre pokojné aktivity detí, prepojený bude so zónami pre športové a relaxačné
aktivity. Zhotovením druhého altánku nad funkčným pieskoviskom vznikne pre deti tienisté
miesto pre aktivity zamerané na poznávanie neživej prírody. Naplánovaná je výsadba
stromov a kríkov, pomocnú ruku podajú nielen deti a rodičia, ale aj mestský úrad, podniky a
podnikatelia v meste. Spoločne tak vznikne priestor pre najmenších, kde získajú základy
environmentálneho cítenia a do budúcnosti si vytvoria kladný vzťah k životnému prostrediu.

12

Bilingválne gymnázium C. S.
Lewisa

6 000 Bratislava - Petržalka Západ

Študenti, absolventi Harvardu,
King's college, Karlovej
univerzity, obyvatelia sídliska
zveľaďujú športovisko

4. ročník SPPoločne

Projekt je zameraný na revitalizáciu priestoru so športoviskom, ktorý bol 6 rokov opustený.
Jeho skrášlenie bude prínosom pre ľudí žijúcich na okolitom sídlisku a študentov dvoch
gymnázií. Obnova sa bude realizovať, pokiaľ to bude možné, vlastnými silami. Keďže škola
prichádza na toto nové miesto, proces obnovy športoviska a okolia je príležitosťou pre
vytvorenie dobrých susedských vzťahov a vytvorenie spoločného diela s miestnymi
obyvateľmi, študentmi, alumni, učiteľmi a rodičmi. Súčasťou projektu bude aj organizácia
sprievodných tvorivých a športových podujatí pre miestne deti a obyvateľov, v rámci ktorého
zároveň odprezentujú služby študentmi založeným START-UPom.

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

13

Občianske združenie Detský
klub Lesnou cestičkou

Rok v prírode: Podpora
rozvoja lesnej pedagogiky pre
deti v pezinskom regióne

14

Občianske združenie
Archeopark Liptov

Archeopark Liptovia - Projekt
živej pravekej osady na úpätí
Nízkych Tatier

15

16

Výška
podpory (€)

Miesto realizácie
projektu

Anotácia

Západ

Projekt umožní rozvoj vzdelávacieho programu občianskeho združenia Lesnou cestičkou a
rozšírenie originálnych skúseností a metód lesnej pedagogiky medzi pedagógov materských,
resp. základných škôl v pezinskom regióne. Pedagógovia metodicky spracujú a následne
zrealizujú s deťmi vzdelávacie aktivity zamerané na spoznávanie prírody a života v lese. Podľa
zásad lesnej pedagogiky budú pri spracovaní tém klásť dôraz na kreatívnu prácu s prírodnými
materiálmi, zážitkové formy vzdelávania v prostredí lesa, či využívanie vhodných
vzdelávacích pomôcok. Jednotlivé témy budú odrážať prirodzený životný cyklus v prírode a s
tým spojenú ľudskú aktivitu. Témy z oblasti prírodovedy budú teda úzko prepojené so
spoznávaním ľudových zvykov a sviatkov a ich pôvodného významu pre našich predkov.

6 000 € Partizánska Ľupča

Stred

Občianske združenie Archeopark Liptov vybuduje živú pravekú osadu, s objektmi
rekonštruovanými na základe reálnych archeologických nálezov z územia Slovenska. V areáli
budú obytné a hospodárske objekty, ktoré budú prierezovo mapovať naše najstaršie dejiny
od doby kamennej až po príchod slovanských kmeňov. Súčasťou bude aj funkčná kováčska
vyhňa, mincovňa, hrnčiarska dielňa a tkáčska dielňa, rekonštruované dobové dopravné
prostriedky, obory pre zvieratá, políčka na pestovanie pôvodných plodín, detský areál a
rekonštrukcia mohyly z doby bronzovej, v ktorej bude expozícia praveku. Archeopark bude
celoročne usporadúvať rôzne podujatia a festivaly zamerané na prezentáciu archeologického
kultúrneho dedičstva Slovenska.

Občianske združenie Slovenská STREET WORKOUT PARK asociácia kondičných trénerov miesto pre každého

6 000 € Banská Bystrica

Stred

Občianske združenie Slovenská asociácia kondičných trénerov okrem vzdelávacích aktivít v
oblasti športu a zdravého životného štýlu realizuje a podporuje množstvo
verejnoprospešných športových podujatí. Jedným z nich bude vybudovanie workout ihriska v
športovom areáli UMB. Športový areál tak umožní študentom, ale aj širokej verejnosti, pre
ktorú je areál voľne dostupný, okrem aeróbnych cviční rozvíjať aj silové schopnosti.
Workoutové ihrisko je ideálny, ľahko udržateľný prostriedok na cvičenie, ale aj na rozvíjanie
pohybovej výkonnosti a s doplnením odborného mentoringu získa pridanú hodnotu.

Stredná odborná škola služieb
a lesníctva, Banská Štiavnica

6 000 € Banská Štiavnica

Stred

Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici chce vytvoriť Špecializovanú
polyfunkčnú učebňu - Galériu moderného umenia, ktorá by mala slúžiť ako multifunkčná
učebňa nielen pre žiakov základných a stredných škôl v Banskej Štiavnici, ale aj ostatným
záujemcom a nadšencom moderného umenia zo širokého okolia. Škola má záujem, aby sa
žiaci a študenti vychovávali v duchu "Vzdelávanie a výchova umením - umením k poznaniu".

Špecializovaná polyfunkčná
učebňa - Galéria moderného
umenia

3 076 Limbach

Región

4. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory (€)

Miesto realizácie
projektu

Región

Anotácia

17

Občianske združenie V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže

Naplno

6 000 € Trstená

Stred

Cieľom projektu je inovatívnymi kvalitnými kultúrno-vzdelávacími podujatiami s pozitívnym
posolstvom inšpirovať ľudí z regiónu Oravy, ako hľadať viac riešenia "ako sa to dá" ako
dôvody "prečo sa to nedá". Najlepšou cestou je ukázať konkrétne príklady dobrej praxe.
Projekt prispeje k tomu, aby miestni obyvatelia objavili svoj potenciál i bohatstvo kraja, v
ktorom žijú a dokázali ho naplno využiť. Pripravené budú pre nich tri zaujímavé debaty, jedna
inšpiratívna konferencia K.R.O.K., štyri videá O pokladoch Oravy a štyri workshopy Naplno.
Zároveň budú ocenení tí, ktorí majú Srdce na dlani.

18

Občianske združenie Harlekýn

Ako na to

6 000 € Nižná

Stred

Občianske združenie Harlekýn umožní ľuďom so záujmom o kultúru z Hornej Oravy rozvíjať
svoj spevácky, hudobný a tanečný talent pod vedením odborných lektorov a následne ho
prezentovať. Workshopy budú zamerané najmä na menej tradičné a známe umelecké štýly.
Následne zorganizuje 7 kultúrnych prehliadok, na ktorých budú môcť odprezentovať to, čo
sa na workshopoch naučili. Príležitosť predstaviť sa dostanú na prehliadkach aj začínajúci
umelci z regiónu Oravy.

19

Základná škola Kremnica

Zelená učebňa

3 712 € Kremnica

Stred

Základná škola v Kremnici vybuduje zelenú interaktívnu učebňu. Zrenovuje okolie
zrekonštruovanej budovy školy a vytvorí edukatívne prvky environmentálnej výchovy
vhodné pre školské vzdelávanie v rámci biologických predmetov. Vybudovaná zelená učebňa
bude využitá aj ako oddychová zóna pre rodiny žiakov škôl. Realizácia projektu zahŕňa
spoluprácu komunít mesta, a to Slovenského zväzu záhradkárov v Kremnici, mestských
organizácií Mestská zeleň a Mestské lesy, žiakov školy, ich rodinných príslušníkov a
zamestnancov školy.

20

Obec Hronsek

Bola raz jedna záhrada, v tej
záhrade strom a na strome
dom

4 995 € Hronsek

Stred

Projekt je zameraný na obnovu záhrady kaštieľa v obci Hronsek, ktorá je jednou z dominánt
obce. Začiatkom 20. storočia bola ešte záhradou s dlhou alejou stromov. Práve toto
stromoradie, postupne odstránené z dôvodu vysokého veku drevín, bude v záhrade
obnovené. Doplnením lavičiek, rekonštrukciou studne a úpravou okolia sa tak vytvorí zóna
oddychu pre domácich či turistov. Výsadbu líp a zelene zabezpečia občania a na záver
umiestnia spolu s deťmi na stromy vtáčie domčeky, ktoré zostali zabudnuté v opustenom
sklade kaštieľa.

21

Obec Lieskovec

Celá obec poďme cvičiť

5 800 € Lieskovec

Stred

Obec Lieskovec osadí exteriérové fit stroje v športovom areáli v obci. Fit stroje sú potrebné
pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti, predovšetkým detí, mládeže, ale aj dospelých
obyvateľov. Obec doposiaľ poskytovala len málo možností aktívneho odpočinku a
športového vyžitia obyvateľov. Projekt zvýši atraktivitu obce. Fitpark bude exteriérovou
vizitkou i pre návštevníkov z iných obcí pri futbalových zápasoch alebo rôznych kultúrnospoločenských podujatiach konaných na území športového areálu v obci Lieskovec.

4. ročník SPPoločne
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22

Gymnázium Jozefa Lettricha,
Martin

Žiaci v prírode, príroda v
žiakoch

5 800 € Martin

Stred

Gymnázium Jozefa Lettricha vybuduje v tieni listnatých stromov v areáli školy prírodnú
multifunkčnú učebňu, určenú na podporu praktickej environmentálnej výchovy,
kooperatívne vyučovanie a výučbu praktických cvičení z prírodovedných predmetov. Učebňa
v prírode bude slúžiť aj na rozvoj zážitkového skupinového vyučovania cudzích jazykov či
výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy. Plánuje sa využiť aj na kultúrne, vzdelávacie a
relaxačné aktivity organizované školou pre žiakov, rodičov či verejnosť.

23

Dobrá Východná

Detský košiarik

6 000 € Východná

Stred

Vo Východnej plánujú dobudovať a obnoviť detské ihrisko - Košiarik priamo v areáli
amfiteátra vo Východnej. Ihrisko sa doplní o drevené hojdačky, preliezačky, šmýkačky,
kolotoče, ako aj iné funkčné drevené hračky. Budú tiež rozostavané drevené sochy domácich
i divo žijúcich zvieratiek, spolu s ceduľkami obsahujúcimi informácie o danom zvierati. Ihrisko
sa doplní o drevené lavičky a stolíky. Súčasťou projektu bude aj obnova oplotenia detského
košiarika vyrezávaným dreveným plotom.

24

Stredná odborná škola
drevárska a stavebná, Krásno
nad Kysucou

Oddych pri cyklotrase

5 550 € Krásno nad Kysucou

Stred

Cieľom projektu je vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína
cyklotrasa, oddychovo-náučnú zónu - altán, ohnisko, náučný chodník, informačné tabule.
Vybudovaním tejto zóny sa zamedzí znečisťovaniu okolia cyklotrasy. Zapojením žiakov na
výsadbe náučného chodníka a úprave okolia sa vytvorí u mladej generácie pozitívny vzťah k
životnému prostrediu. Návštevníci areálu sa oboznámia s históriou mesta, cyklotrasou,
faunou a flórou v jej okolí, spoznajú dreviny vyskytujúce sa na Kysuciach na náučnom
chodníku, môžu si zašportovať v športovom areáli a potom si môžu oddýchnuť pri varení
guláša, či pri opekaní špekačiek.

25

Základná škola Bytča

Prírodu vnímame všetkými
zmyslami

5 850 € Bytča

Stred

Základná škola v Bytči vybuduje EKO altánok v areáli školy s lavicami, tabuľou a hlavne s
chuťou "Spoznať prírodu všetkými zmyslami". Radi by v spolupráci s rodičmi i verejnosťou
taktiež vybudovali minizáhradky pre výsadbu hospodárskych plodín, bylinkovú skalku a záhon
s liečivými rastlinami. Okrem toho, žiaci a široká verejnosť získajú množstvo cenných rád od
odborníkov - pestovateľov prostredníctvom rôznych prednášok. Žiaci a ich rodiny sa budú
môcť venovať pestovaniu rôznych druhov úžitkových rastlín. Zároveň si vyskúšajú netradičné
využitie dopestovanej úrody v kozmetike, kuchyni či alternatívnej medicíne. V rámci
tvorivých dielní sa naučia vytvárať zaujímavé obaly na uskladnenie úrody, drobné pomôcky
do záhrady, ručne vyrábané mydlá, sviečky a iné úžitkové predmety spojené s bylinkami.

4. ročník SPPoločne
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26

Základná škola s materskou
školou Hôrky

Záhrada, ktorá učí

6 000 € Hôrky

Stred

Základná škola zrekonštruuje školskú záhradnú chatku za účelom výuky prírodovedných
predmetov v letnom období, spolu s vybudovaním letnej triedy pre žiakov a učiteľov slúžiacej
k pozorovaniu a praktickým činnostiam. Vznikne tak "Záhrada, ktorá učí", vybudujú sa
úžitkové záhony, osadia sa vyučovacie pomôcky, náučný chodník a upraví sa okolie záhrady.

27

Gymnázium sv. Tomáša
Akvinského

School Culture Fest Košice

4 030 € Košice

Východ

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského predstaví kultúry tých národov, ktorých jazyky sa
štandardne vyučujú na slovenských stredných školách: ruskú, francúzsku, anglickú,
španielsku, taliansku a nemeckú. Súčasťou festivalu bude ochutnávka tradičných jedál
daných národov, spojená s prezentáciou a históriou daných jedál. Program festivalu vytvoria
tanečné a spevácke vystúpenia a divadelné predstavenia v cudzích jazykoch. Program budú
dopĺňať sprievodné workshopy ako kresba a maľba podľa vzoru francúzskych maliarov,
tvorba neapolskej keramiky, tanec flamenga, módne návrhárstvo, a iné. Pri vytváraní
programu a príprave workshopov pôjde o študentskú produkciu. Cieľom projektu je v
historických priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v centre Košíc vytvoriť atmosféru
študentského multikultúrneho mestečka, ktoré môže navštíviť každý okoloidúci.

28

Mesto Spišská Nová Ves

Dni humoru na Spiši

5 900 € Spišská Nová Ves

Východ

Projekt sa bude realizovať v centre v Spišskej Novej Vsi v mestskom parku a v tunajších
divadlách a kultúrnych inštitúciách. Výsledkom bude východoslovenský festival humoru a
zábavy s názvom Dni humoru na Spiši. Cieľom je priniesť návštevníkom i občanom mesta
pestrý program zameraný na humor a dobrú náladu. Prelínať sa budú divadelné
predstavenia, ľudoví zabávači, humorne ladené hudobné skupiny, veselé animácie, tvorivé
dielne - napr. výroba klaunovských nosov a predstavenia pre deti.

29

Obec Veľká Tŕňa

Radujme sa, veseľme sa vo
Veľkej Tŕni

4 800 € Veľká Tŕňa

Východ

Obec Veľká Tŕňa zorganizuje dve spoločenské podujatia pre obyvateľov obce a blízkeho
okolia, ktoré pomôžu komunitnému rozvoju a zlepšovaniu vzťahov. Doposiaľ sa tieto
podujatia organizovali v zúženej forme z prostriedkov obce a obyvateľov. Obec zorganizuje
predvianočnú akciu "Advent na Tokaji" a v júni Deň rodiny, kedy oslávi Deň matiek, Deň detí
aj Deň otcov veľkým rodinným piknikom s rôznymi atrakciami.

30

Cirkevná základná škola sv.
Juraja

Sv. Juraj otvára svoje brány
pre všetkých

6 000 € Svidník

Východ

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku od leta 2012 pravidelne otvára areál školy pre
rodiny s deťmi, mládež a širokú verejnosť. Škola ponúka krásny areál plný zelene, drevený
altánok a športové ihriská. Podporuje ľudí, aby mali možnosť stretávať sa, oddýchnuť si v
pokojnom a tichom prostredí. Škola chce daný priestor zrevitalizovať, postaviť
miniamfiteáter s lavičkami a terasou. Vynovený priestor bude okrem spomínaných aktivít
slúžiť aj na kultúrne a spoločenské podujatia.
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31

Mestské kultúrne stredisko,
Sabinov

DivadielKORZO

3 000 € Sabinov

Východ

Mestské kultúrne stredisko bude aj naďalej pokračovať v už začatých aktivitách Klubu
tvorivých žien a využívať ich na výrobu bábok, kulís, scény a realizovaní bábkových
divadelných predstavení. Zriadením stálej bábkovej scény zvýši úroveň divadelných
predstavení pre deti. Umožní rodinám s malými deťmi stretávať sa na tvorivých podujatiach a
obohatí ich o nové zážitky. Zároveň ukáže obyvateľom mesta a blízkeho okolia možnosti
kultúrneho vyžitia netradičnými formami.

32

Rodičovské združenie Materská škola, Michalovce

Dopraváčik

6 000 € Michalovce

Východ

V materskej škole v Michalovciach sa vybuduje na školskom dvore nové, moderné dopravné
ihrisko. Rekonštrukciou a znovuoživením ihriska, vznikne pre deti materskej školy, ale aj pre
deti na území mesta, priestor pre dopravnú výchovu a prevenciu. Zabezpečená bude aj
estetizácia bezprostredného okolia a novovzniknuté ihrisko upozorní na dôležitosť dopravnej
výchovy pre najmenšie deti, z dôvodu, že práve oni sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej
premávky a prevencia je podstatnejšia i lacnejšia ako odstraňovanie možných následkov.

33

Občianske združenie Detská
železnica Košice

Záchrana rušňového depa
detskej železnice

6 000 € Košice

Východ

Košická detská historická železnica je unikátnou historickou úzkorozchodnou železnicou,
jedinou z pôvodných pionierskych železníc v celom bývalom Československu. Po rokoch
stagnácie ju už piaty rok prevádzkuje občianske združenie Detská železnica Košice. Na
železničke pravidelne premáva 131-ročná parná lokomotíva Katka, najstaršia v strednej
Európe. Katka je deponovaná priamo v stanici železničky v malom plechovom rušňovom
depe, ktoré je v havarijnom stave. Cieľom projektu je prepláštenie ohyzdného plechového
depa modernými estetickými zateplenými panelmi a jeho otvorenie do strany stanice. To
zabezpečí požadovanú ochranu pamiatkovo chránenej parnej lokomotívy, estetizáciu
nástupnej stanice železničky a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť.

34

Rodičovský klub, Michalovce

Tráva je koberec pod nohy
detí ...

6 000 € Michalovce

Východ

Rodičovský klub v Michalovciach vytvorí pre deti a ich rodiny vhodné prostredie na to, aby sa
rozvíjali ich sociálne a osobné kompetencie pri vzájomných stretnutiach, zároveň vytvorí pre
deti priestor, kde by mali možnosť získavať nové vedomosti priamo v kontakte s prírodou a
zároveň si ich upevňovať priamou pracovnou činnosťou. Deti sa naučia praktickou činnosťou
nielen ako získať z prírody jej produkty, ale hlavne, ako sa o ňu starať, ochraňovať a
zveľaďovať ju.
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35

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov

Buďme fit na Furči

6 000 € Košice - Dargovských Východ
hrdinov

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa rozhodla za pomoci dobrovoľníkov vyčistiť a
upraviť terén voľnej plochy v centrálnom parku a vybudovať na nej outdoorové fitness, ktoré
podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov mestskej časti. Zrevitalizuje sa
tak verejný priestor so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v
rekreačno-oddychovej zóne v centre mestskej časti.

36

Základná škola Ľudovíta Fullu,
Košice

Školská komunitná záhrada

4 000 € Košice

Východ

Základná škola Ľudovíta Fullu má rozsiahly školský areál. Postupne bude upravený tak, aby
slúžil nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Vytvorená bude školská komunitná záhrada a v
nej bude vybudovaný "školtánok" - prírodná učebňa/altánok, kde sa budú realizovať
vyučovacie hodiny, školské akcie a podujatia pre verejnosť. Sú tu už novovysadené stromy,
naplánovaná je výsadba a vytvorenie vyvýšených záhonov z paliet na pestovanie byliniek,
kvetov a zeleniny.

37

Občianske združenie pri ZŠ v
Plavnici

Detské ihrisko

6 000 € Plavnica

Východ

Občianske združenie v Plavnici vybuduje oddychové miesto pre školský klub detí a žiakov 1.
stupňa základnej školy. Vo voľnom čase bude tento areál sprístupnený pre mamičky s deťmi
a pre deti z materskej školy. V areáli, v časti, kde bude postavený drevený altánok, bude
prebiehať výučba biológie, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a ekológie.

38

OZ Kameň Kamienka

Vkladáme život krajinke

5 800 € Kamienka

Východ

OZ Kameň Kamienka oživí krásnu lokalitu brehu potoka Riečka na vyšnom konci obce
Kamienka. Ide o vybudovanie prírodnej relaxačno-vzdelávacej zóny, ktorej súčasťou budú
altánky, lavičky, detské preliezky a šmýkačky, prírodná studnička, lávky cez potok a
informačné tabule, keďže obec Kamienka je vstupnou bránou do Pieninského národného
parku. Projektom sa oživí lokalita, ktorá zíva prázdnotou a je neudržiavaná. Rozšírená bude
zóna športu a oddychu, keďže neďaleko sa nachádza kultúrno-športový areál.

39

Základná škola Moldava nad
Bodvou

Beží a športuje celá rodina

3 890 € Moldava nad Bodvou Východ

4. ročník SPPoločne

Cieľom projektu je estetizácia nevyužitého prostredia a skrášlenie areálu Základnej školy v
Moldave nad Bodvou, vytvorením detského ihriska, ktoré bude otvoreným centrom športu a
pohybových aktivít pre deti predškolského veku a školopovinných detí dvoch základných
škôl, ktoré sa nachádzajú v areáli. Estetizácia prostredia spočíva vo výstavbe bezpečného a
originálneho detského ihriska a vo svojpomocnom skrášlení okolia výsadbou zelene a
osadením lavičiek. Športuchtivé rodiny z mesta a okolia tak získajú možnosť športového
vyžitia na jednom mieste.

PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU
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6 000 Dolné Dubové

Región

Anotácia

Západ

V roku 2014 bol v obci Dolné Dubové pri výkopových prácach objavený ohradový múr, ktorý
bol podrobený archeologickému výskumu. Ten odokryl vzácnu historickú stavbu. Cieľom
projektu je prezentácia tejto stavby, ktorá bude pozostávať z vymurovania múra nad
úrovňou terénu a prezentáciou stavby na informačnej tabuli. Zohľadnia jej historickokultúrny význam a odkaz ďalším generáciám. Ďalším krokom bude záchrana najstaršej
kamennej stavby v obci sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v blízkosti múru.
Obnovením múra a záchranou najstaršej sochy sa obec vráti v krokoch minulosti do obdobia
14. a 18. storočia.

1

Obec Dolné Dubové

V krokoch minulosti

2

Domka – Združenie
saleziánskej mládeže,
Stredisko Bratislava –
Mamateyova

Chodník kultúry

6 000 Bratislava-Petržalka

Západ

Domka – Združenie saleziánskej mládeže vníma šancu ponúknuť kultúru množstvu ľudí, ktorí
si každý deň skracujú cestu sídliskom. Ľudia v súčasnej hektickej dobe často nemajú čas na
kultúrne vyžitie. Keď oni nemôžu ísť za kultúrou, chcú aby kultúra v nevtieravej forme prišla
za nimi. Zároveň by radi priniesli nový formát aktivít pre niekoľko stoviek detí, mladých ľudí,
rodín s deťmi a seniorov, ktorí každý týždeň prichádzajú do strediska, prostredníctvom
multižánrových otvorených kultúrnych aktivít uskutočnených v revitalizovaných vonkajších
priestoroch. V týchto priestoroch, otvorených počas celého dňa chcú ponúkať krásu a
kultúru, čo najširšiemu okruhu ľudí.

3

Hudbou k srdcu

Umením prekonávame
bariéry

6 000 Bratislava

Západ

Umenie má potenciál prekonávať bariéry medzi ľuďmi aj bariéry v ľuďoch samotných v ich
odbornom a osobnostnom raste. Ambíciou tohto projektu je pomôcť prekonávať bariéry
medzi zdravými a hendikepovanými deťmi realizovaním spoločných výtvarných a hudobnotanečných dielní pre zdravé a postihnuté deti. Tým prispejú k spolupráci a vzájomnému
porozumeniu medzi týmito komunitami a k zvýšeniu kvality života hendikepovaných detí.
Druhou ambíciou je prekonávať hranice schopností mladých hudobníkov za pomoci
organizácie interpretačných kurzov pod vedením renomovaných umelcov. Zvýši sa tým
kvalita slovenského umenia i miestneho kultúrneho života.

4

Nadácia Cvernovka

Komunitný priestor v
Kreatívnom centre

6 000 Bratislava

Západ

Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho
potenciálu, ktorý vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke, počas
posledných 7 rokov. Po ukončení rokovaní o vybudovaní Kreatívneho centra v budove
Pradiarne (NKP) v Cvernovke s novým majiteľom areálu, sa nadácia rozhodla nájsť vhodný
priestor pre pôsobenie všetkých jednotlivcov a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu
na inom mieste v Bratislave. Primárnym cieľom je udržanie a rozšírenie existujúceho
ekosystému umelcov, kreatívcov, inovátorov a vývojárov, ktorý vznikol v Cvernovke, na
novom mieste a pod jednou „strechou”. Celkovým cieľom je transformácia areálu na
Račianskej ulici na kreatívne, kultúrne a spoločenské centrum nadmestského významu, tzv.
Kreatívne centrum, tvorba kultúrneho, spoločenského a športového programu a oživenie
priľahlého parku, ktorý je už niekoľko rokov neudržiavaný, so sprístupnením verejnosti.
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6 000 Bratislava-Petržalka

Región

Anotácia

Západ

Zámerom organizácie Viac ako vzdelanie je vytvoriť v škole komunitný priestor plný
atmosféry slobody myslenia. Projekt predstavuje 4 výnimočné inovatívne aktivity. Sú určené
pre mladých ľudí a miestnu komunitu s cieľom inšpirovať ich pre dobro, veľké veci, rozvíjať
ich potenciál, charakter a zbližovať ich s miestnymi seniormi. Aktivity projektu budú: 30
WICKs - 30 stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi, séria 24 trojminútových videí, ktoré budú
predstavovať 12 hádaniek + 12 riešení, nad ktorými sa dá lámať hlava aj niekoľko dní a
inšpirujú k premýšľaniu. Zorganizujú divadelný klub pre mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov,
sériu koncertných posedení pri jazzovej a klasickej hudbe a koláčikoch vyrobených
študentmi, čaji a smoothie. Štvrtou aktivitou projektu bude odpracovanie cca 4 000
dobrovoľníckych hodín v miestnej komunite a na Slovensku.

5

Viac ako vzdelanie

30 inšpiratívnych WICKs,
divadlo a budúci Henry
Macini v Eagle & Child na
Haanovej 28

6

HENKYHO JAZDCI - HENKY
Riders

BIKE CENTRUM HENKY
Riders

2 600 Bratislava

Západ

Občianske združenie HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders buduje v obci Dunajská Lužná BIKE
CENTRUM HENKY Riders. Bude sa v ňom nachádzať BMX trať s BMX areálom pre BMX, MTB
Dirt park, Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých, Cyklotrial park, klubovňa,
občerstvenie, sociálne zariadenie, šatňa, parkovacia plocha a reklamná plocha. Poslaním
HENKY Riders je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov aj
ostatnej verejnosti, v oblasti telesnej výchovy, športu a v iných oblastiach spoločenského
života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností.
Vybudovaním BIKE CENTRUM HENKY Riders prispejú k rozvoju športových centier na
Slovensku a sústredia v ňom viac športových aktivít, ktoré využije široká verejnosť. Budú
propagovať olympijský šport BMX a realizovať prípravy reprezentácie. Plánujú aj
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií.

7

Základná umelecká škola
Zlaté Moravce

Výchovné koncerty pre
materské a základné školy v
našom okrese

3 629 Zlaté Moravce

Západ

Základná umelecká škola prináša prostredníctvom projektu Výchovné koncerty pre materské
a základné školy v okrese Zlaté Moravce. Vzdelávanie detí v tejto oblasti je nesmierne
dôležité a v tejto modernej ére by nemalo upadnúť do zabudnutia. Cieľom projektu je
zvyšovanie záujmu detí a mladých ľudí o vzdelanie, kultúru, umenie a tradície a zvyšovanie
kvality vzdelávania žiakov (výučba, súťaže, koncertná činnosť). Ďalším cieľom je výchova
hudobne nadaných mladých ľudí a tým správne formovanie ich osobnosti. Do samotnej
realizácie sa zapoja žiaci a pedagógovia ZUŠ so základnými a materskými školami.

5. ročník SPPoločne

PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
6 000 Bratislava

Región

Anotácia

Západ

Projekt Nadácie Novohradská zahŕňa vybudovanie bežeckého okruhu 300 m priamej dráhy
na šprinty, doskočiska, multifunkčného ihriska pre basketbal, volejbal, florbal, ihriska pre
mladšie deti s preliezkami, workout ihriska pre mládež, prírodnej posilňovne, pódia pre
vonkajšie vyučovacie aktivity alebo spoločenské akcie komunity a parkovej úpravy (stromy,
zeleň, lavičky). Prínosom projektu je vybudovanie kvalitného športoviska v centre Bratislavy,
ktoré bude spĺňať všetky moderné a bezpečnostné štandardy pre šport. Športový a
voľnočasový areál poskytne priestor pre komunitu žiakov školy, rodičov a obyvateľov
priľahlej mestskej časti na stretávanie sa vo voľnom čase.

8

Nadácia Novohradská

Modernizácia športového
areálu Novohradská

9

Obec Vinosady

Relaxačný park

6 000 Vinosady

Západ

Obec Vinosady obnoví miestny park, osadí preliezky, hojdačky a kreatívne hry pre deti.
Vybuduje tak oddychovú zónu so záhradným nábytkom a tabuľami s propagačným
materiálom o zaujímavostiach obce a blízkeho okolia. Do realizácie projektu sa v rámci
spolupráce zapoja aj miestne komunity ako futbalový klub a mnohí dobrovoľníci.

10

Obec Petrova Ves

Odlož tablet, poď sa hrať
von!

6 000 Petrova Ves

Západ

Obec Petrova Ves plánuje vybudovať areál aktívneho trávenia voľného času pre deti a
teenagerov. Realizáciou projektu získajú vysnívané miesto zábavy, pohybu, relaxu. Priestor,
ktorý je momentálne málo udržiavanou trávnatou plochou sa úpravou terénu, kvalitnejším
zatrávnením, vysadením živého plota, zelene a osadením prvkov parkovej architektúry zmení
na estetické a príjemné miesto. Inštalácia preliezačkovej zostavy, street workout prvkov,
šmykľavky, hojdačiek, pieskoviska a ďalších hracích doplnkov bude motivovať deti a mladých
ľudí k pobytu vonku, cvičeniu, ako aj k stretnutiam a spoločnému tráveniu voľného času.

11

OZ Rodičovské združenie
pri ZŠ kpt. J. Nálepku v
Stupave

DOBRÁ DRUŽINA

6 000 Stupava

Západ

Cieľom projektu DOBRÁ DRUŽINA je vybudovanie školského dvora pri starej škole. Vznikne
tak nové ihrisko, športovisko, miesto na vzdelávanie a oddychovú zónu. Priestory budú
denne využívať pedagógovia, žiaci školy, športovci a ŠKD, ktorý momentálne navštevuje 500
detí. Nový školský dvor im a ostatným občanom Stupavy poskytne miesto na zmysluplné a
aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové skupiny. Zvýši motiváciu a záujem o šport,
skvalitní vonkajšie priestory školy, prispeje k zdravšiemu životnému štýlu návštevníkov a
umožní nadväzovanie nových sociálnych kontaktov. Pre záujemcov bude k dispozícii počas
celého týždňa.

5. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
6 000 Šahy

Región

Anotácia

Západ

Mesto Šahy vybuduje fitpark. Myšlienka sa zrodila na podnet obyvateľov mesta. Zámerom je
v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami premeniť zanedbané verejné
priestranstvo na sídlisku Tabán na aktívnu oddychovú zónu pre športové vyžitie všetkých
generácií. Neformálne združenie nadšencov športu pod názvom Spartan Race Training Group
zo Šiah bude zastrešovať adrenalínové športové aktivity vo fitparku orientované na
dospelých, deti, ale aj seniorov. Predstavia mnohé osobnosti fitness z ich regiónu. Spoločne s
obyvateľmi sídliska, seniormi a rodičmi z MC Smejko vysadia zeleň, opravia lavičky a
pieskovisko a zorganizujú viaceré športové popoludnia.

12

Mesto Šahy

FITpark Tabán – aktívny
relax pre všetky generácie

13

Obec Pravotice

Oddychový park s detským
ihriskom

2 600 Pravotice

Západ

Obec Pravotice sa v spolupráci s miestnym občianskym združením TJ Sokol Pravotice
rozhodla vybudovať oddychový park s detským ihriskom, ktorý bude miestom aktívneho
oddychu pre mladé rodiny s deťmi a seniorov. Na tento účel zužitkujú nevyužité
priestranstvo v centre obce. Plánujú priestor vyčistiť, zarovnať a pripraviť ho k umiestneniu
detských hracích a športových zariadení a drobnej parkovej architektúry. Prínosom projektu
bude okrem bezpečnej zábavy detí aj vytvorenie oddychovej zóny pre mladé rodiny a
seniorov. Napomôžu tak k zbližovaniu generácií – detí, rodičov a starých rodičov - za pomoci
príjemného životného prostredia.

14

Obec Hlboké

Multifunkčné ihrisko J. M.
Hurbana

2 600 Hlboké

Západ

Obec Hlboké sa do národnej histórie zapísala viacerými historickými udalosťami. Je kolískou
spisovnej slovenčiny a pamätníkom zrodu jej literárnej podoby. Problémom v obci je však
absencia športu. Vybudovanie multifunkčného ihriska poskytne jej obyvateľom oveľa viac
možností ako využiť voľný čas prostredníctvom športových aktivít. Ihrisko uspôsobia na hru
futbalu, tenisu, basketbalu a volejbalu. Do prác pri budovaní ihriska zapoja všetky
organizácie v obci, pracovníkov a dobrovoľníkov. Ihrisko plánujú otvoriť pri príležitosti osláv
200. narodenia Jozefa Miloslava Hurbana za prítomnosti širokej verejnosti.

5. ročník SPPoločne

PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
6 000 Žilina

Stred

Workout Team Žilina zorganizuje 1.ročník medzinárodnej súťaže v street workoute. Street
workout je cvičenie s vlastnou váhou tela na otvorenom priestranstve s jasnými pravidlami a
na špecializovanom workoutovom ihrisku. Na majstrovstvách budú súťažiť dve kategórie,
ženy aj muži. Hlavná súťažná disciplína je freestyle, ďalšie silové disciplíny sú zhyby na hrazde
a kľuky na bradlách s pridanou váhou, ktoré budú vyhodnotené troma víťaznými miestami:
zlatý, strieborný a bronzový. Očakávaný je veľký záujem, pretože pozvanie na súťaž prijalo
veľké množstvo celosvetovo známych, domácich aj zahraničných hostí a vystúpia zároveň i
zaujímaví hudobní hostia.

Región

Anotácia

15

WORKOUT TEAM ŽILINA

Street workout
International competition

16

LukostrelecBB

Kamarát luk

6 000 Banská Bystrica

Stred

Športové zariadenie LukostrelecBB zvýši povedomie ľudí o prístupnosti a priaznivých
účinkoch lukostreľby. Samotná činnosť tohto športu veľmi aktívne rozvíja svalovú stabilitu
chrbtice. Lukostreľba tiež rozvíja schopnosť sústredenia. To mladým ľuďom v značnej miere
pomáha pri učení. Na dospelých, nutnosť sústredenia pôsobí ako relaxačná činnosť, ktorou
sa odtrhnú od denných povinností. Telesne znevýhodneným a obéznejším ponúka
plnohodnotnú športovú realizáciu. Ako prostriedok prezentácie sa použijú ukážky počas
telesnej výchovy na základných a stredných školách, zorganizované spolu s komunitnými
centrami, v spolupráci s národným rehabilitačným centrom v Kováčovej. Súčasťou projektu
bude aj organizácia streleckého dňa pre telesne znevýhodnených a banskobystrická
lukostrelecká liga zakončená Majstrovstvami Slovenska zdravých spolu s telesne
znevýhodnenými.

17

V.I.A.C. - Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže

Aktívna Orava

6 000 Trstená-Nové Ústie

Stred

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozšíri ponuku športových podujatí na Orave o
netradičné športové aktivity, ktoré postavia mladých ľudí pred výzvu vystúpiť zo svojej
komfortnej zóny, vyskúšať si nové netradičné aktivity, naučiť sa prekonávať svoje limity.
Zorganizujú dve veľké športové podujatia, Adrenalin Race – adrenalínový beh s prekážkami a
Festival netradičných športov, kde ľuďom z miestnej komunity predstavia netradičné
športové aktivity. V športovej časti centra sa vybudujú pre miestnu komunitu vonkajšie
prekážky pre kondičnú a silovú prípravu a vonkajšie informačné tabule s cvičeniami.

5. ročník SPPoločne

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

18

ZŠ Eliáša Lániho Bytča

Tancuj, hýb sa, bav sa alias
Pódium plné vysmiatych
tvárí

19

eRko - HKSD, Územie Orava- Dobrovoľníci deťom
Liptov

20

Miestny odbor Matice
slovenskej

Autobus dobrej vôle

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
5 820 Bytča

Región

Anotácia

Stred

Základná škola na ulici Eliáša Lániho v Bytči zorganizuje športové podujatie „Tancuj, hýb sa,
bav sa alias Pódium plné vysmiatych tvárí“. Po odštartovaní novej éry tanca a pohybu s
názvom „Tancuje celá škola“ pokračuje svojimi akčnými, pestrými a zábavnými pohybmi,
ktorými roztancuje všetky ruky a nohy bytčianskeho okresu. Zriadením nového
viacúčelového mobilného pódia a ozvučenia sa zvýši kvalita celého podujatia. Stane sa
výsadou škôl miestneho regiónu a všetkých „stage-on“ aktivít. Zúčastnia sa ho žiaci, učitelia,
rodičia a priatelia škôl v rôznej fyzickej kondícií, ktorých spája chuť sa hýbať.

6 000 Liptovský MikulášPodbreziny

Stred

2 100 Hrušov

Stred

Cieľom organizácie eRko je podporiť mladých ľudí - povzbudiť ich k dobrovoľníctvu, k
nezištnej aktivite pre komunitu a k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Organizácia
osloví širšiu skupinu animátorov a mladých ľudí z obcí v celom Žilinskom kraji. Cez
vzdelávanie a podporné stretnutia v nich prebudí, resp. obnoví ich motiváciu pre pravidelné
stretávanie sa s deťmi. V niektorých animátoroch vzbudí aj nadšenie pre zorganizovanie
väčších otvorených podujatí pre deti v obciach.
Projekt AUTOBUS DOBREJ VÔLE prispieva k spríjemneniu prežitia vianočných sviatkov
ľuďom, ktorí nemôžu prežiť život v kruhu svojej rodiny. Už 20 rokov sa o to snažia
organizátori v spolupráci s prispievateľmi, občanmi obce, ktorí prostredníctvom detí z
Detskej folklórnej skupiny Ragačinka po celom Slovensku rozdávajú radosť a dobrú vôľu
všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Deti s vedúcimi pripravia program zložený z vianočných
kolied, ľudových zvykov. Zozbierajú najmä pre deti v detských domovoch hračky, školské
potreby a iné darčeky, ktoré potom v rámci neformálnych stretnutí odovzdajú.

5. ročník SPPoločne

PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

21

Základná škola Ivana
Branislava Zocha

Pohyb nás spája

22

Odborné učilište internátne ESPÉPÁČIK VZDELÁVA
Lučenec
EKOLOGICKY

23

Základná škola, Angyalova
ulica 401/26, Kremnica

24

25

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
6 000 Revúca

Región

Anotácia

Stred

Pravidelný pohyb a starostlivosť o telo ovplyvňuje duševnú a sociálnu rovnováhu a pohodu.
V mnohých vyspelých krajinách sa cvičenie v exteriérových fitparkoch stáva bežnou súčasťou
relaxu ľudského života, ktorý je v dnešných časoch potrebný pre všetkých. V meste Revúca sa
takýto fitpark však nenachádza. Fitpark sa vybuduje v areáli Základnej školy Ivana Branislava
Zocha. Vybudovaný fitpark bude kombináciou cvičenia, zábavy a spoločne aktívne tráveného
času detí, mládeže, rodičov a starých rodičov.

5 500 Lučenec

Stred

Odborné učilište internátne v Lučenci zorganizuje workshopy, prezentácie a pripraví zároveň
edukačný materiál na tému: ,,Šetrenie energiami", v novej multimediálnej učebni s audiovideo podporou pre environmentálne vzdelávanie žiakov, aj iných škôl, priateľov a širšiu
verejnosť. Učebňa sa zariadi interaktívnou tabuľou, multimediálnym príslušenstvom, nakúpia
sa stoly, na ktoré sa natrie špeciálny náter. Náter sa použije aj na časť stien. Špeciálny náter
premení stenu a stoly na hladký povrch, po ktorom sa dá písať fixkami. Vzniknú tak
podmienky na netradičné, multimediálne vzdelávanie a spoluprácu medzi školami a
verejnosťou.

Rozhýb svoje telo

4 731 Kremnica

Stred

V priestoroch areálu Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici vznikne nové exteriérové
športovisko. Novým športoviskom sa dosiahne väčší záber športových aktivít a možností v
regióne. Zapojí sa mládež, ktorá bude rozvíjať svoje pohybové, koordinačné, rovnovážne a
silové zručnosti. Tieto aktivity zabezpečia pravidelnosť a radosť, aké poskytuje tento
netradičný pohyb. Prilákaním ďalších ľudí sa zvýši koordinačná a silová zdatnosť každého
jedinca. Určený priestor bude lepšie využívaný na rozvoj športových talentov a rekreačných
športovcov.

Základná škola Hruštín

Park: Srdce Priateľom a
Prírode

6 000 Hruštín

Stred

Základná škola v Hruštíne v spolupráci so zamestnancami školy a obce, s rodičmi žiakov, s
nadšenými lokálpatriotmi a priateľmi školy vybuduje miestny park, ktorý skrášli centrum
obce, ale tiež poslúži ako učebňa prírodovedných predmetov, miesto pozorovania hmyzu a
vtáctva, ako miesto vzájomných stretnutí pre osamelých dôchodcov a mamičky s kočíkmi,
oáza pre pokojné rozjímanie. Zároveň bude slúžiť ako galéria, v ktorej budú umiestnené
zaujímavé výtvory žiakov, prípadne miestnych umelcov, ako miesto, ktoré bude svojou
výzdobou navodzovať sviatočnú náladu počas Vianoc a Veľkej noci.

Gymnázium Jozefa
Lettricha v Martine

Fitko v strede sídliska

6 000 Martin

Stred

Gymnázium Jozefa Lettricha vybuduje uprostred najväčšieho mestského sídliska vo svojom
areáli outdorové fitness, ktoré podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov
miestnej časti. Zrevitalizuje sa tak verejne prístupný priestor so spoločenským významom pre
miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v blízkosti multifunkčného ihriska v miestnej časti
Ľadoveň.

5. ročník SPPoločne

Por. č.
26

Predkladateľ
Mesto Sliač

Názov projektu
Revitalizácia parku na
Cikkerovej ulici na Sliači pilotná etapa

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
2 600 Sliač

Región
Stred

Anotácia
Mesto Sliač oživí park uprostred typického panelákového sídliska z éry socializmu. Rozloha
parku je 2400 m2. Za uplynulé roky sa obyvatelia okolo parku omladili a park už neplní
funkcie zodpovedajúce potrebám súčasnej populácie. Predstavy súčasných detí, mládeže,
seniorov, širokej verejnosti a návštevníkov mesta o oddychu v parku sú dnes odlišné a
náročnejšie. Na revitalizácii parku sa budú podieľať občania sídliska, ktorí spoločne priložia
ruku k dielu. Revitalizáciou parku sa zvýši úroveň životného prostredia a kvalita života pre
obyvateľov sídliska, širokej verejnosti a návštevníkov mesta.

5. ročník SPPoločne

PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU

Por. č.

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
5 970 Rakovec nad Ondavou

Región

Anotácia

Východ

Základná škola s materskou školou vytvorí regionálnu izbu. Škola chce tak názorne priblížiť
život starých rodičov, v jednoduchej výstave. Plánuje vytvoriť priestor, na uchovávanie
zvykov a tradícii. Súčasťou histórie je aj známe Sedmohradské knieža, šarišský župan a vodca
najväčšieho protihabsburského stavovského odboja v Uhorsku - "Rákoczi". Spomínaná izba
sa nachádza v tesnej blízkosti knižnice, ktorá je prínosom poznávania. Priblíženie zvykov a
tradícii sa uskutoční vo forme besedy, tancov, piesní, remesiel a jedál. Cieľom projektu je
stretávanie sa mladších a starších generácií na rôznych akciách školy a spoznávanie histórie
obce Rakovec nad Ondavou.

Návrat „Haničky" pod
Spišský hrad

6 000 Spišské Podhradie

Východ

FFace club – zážitok,
inšpirácia, rast

5 650 Spišská Belá

Východ

Mesto Spišské Podhradie opraví a spropaguje znovuobnovenie prevádzky vlakového
motorového vozňa 810 „Haničky" na trati 187 Spišské Podhradie -Spišské Vlachy počas
obdobia letnej turistickej sezóny v rámci podpory cestovného ruchu v Spišskom Podhradí a
jeho okolí, ktoré je bohaté na kultúrne pamiatky UNESCO. Za týmto účelom mesto Spišské
Podhradie zakúpilo osobný motorový vozeň 810, ktorý pred uvedením do prevádzky
vyžaduje čiastočnú opravu a renováciu.
Občianske združenie Expression chce inovatívnymi a kvalitnými akciami inšpirovať mladých
ľudí z podtatranskej oblasti, ako vystúpiť zo zóny komfortu a žiť život, ktorý je inšpiráciou pre
druhých i pre spoločnosť. Najlepšou cestou je ukázať konkrétne príklady dobrej praxe.
Projekt prispeje k tomu, aby mladí objavili svoj potenciál i bohatstvo regiónu, v ktorom žijú a
dokázali ho naplno využiť. Pripravené budú pre nich štyri zážitkové akcie, jedna inšpiratívna
konferencia MladíMladým, štyri workshopy s úspešnými mladými ľuďmi a jedno školenie pre
dobrovoľníkov. Projekt chce prispieť k aktívnej participácii mladých z regiónu na živote
spoločnosti.

Cirkevná základná škola sv. Kyslíková cesta pre malých i
Juraja
veľkých

6 000 Svidník

Východ

Prešovská univerzita v
Prešove, Fakulta športu

5 850 Prešov

Východ

Predkladateľ

Názov projektu

27

ZŠ s MŠ Rakovec nad
Ondavou 2

Po stopách Rákocziho

28

Mesto Spišské Podhradie

29

Expression o. z.

30

31

Kráčame za zdravím

Zdravie, pohyb, príroda, oddych a kultúra, to všetko na jednom mieste. Cirkevná základná
škola sv. Juraja vybuduje kyslíkovú cestu priamo v areáli školy. Škola ponúka bezpečný areál
plný zelene, mini amfiteáter pre kultúrne podujatia, drevený altánok s krbom a staršie
športové ihriská. V areáli tak vznikne kyslíková cesta s cvičebnými prvkami, lavičkami a
náučným chodníkom s informačnými tabuľami. Škola tak zatraktívni priestor, vznikne tak
jeho ďalšie využitie na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, ale i na zavedenie
inovatívnych postupov do vyučovania.
Prešovská univerzita zapojí seniorov a ich príbuzných do realizácie pohybového programu
Nordic walking. Zrealizuje semináre a workshopy pre seniorskú populáciu mesta Prešov a
rozšíri túto myšlienky zdravého starnutia. Realizácia pohybových aktivít má v seniorskom
veku veľký význam. Pomáha seniorom upraviť telesnú hmotnosť, úroveň svalovej sily a
vytrvalosti, čoho výsledkom je aj lepšia starostlivosť seniora o seba a zvládanie bežných
činností každého dňa.
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Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

32

Dieťa v nemocnici n.o.

Revitalizácia haly návštev

33

Základná škola s materskou Jumping - zdravie, krása,
školou Harichovce
pohoda

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
2 600 Košice

1 600 Harichovce

Región

Anotácia

Východ

Projekt plánuje zútulnenie prostredia v hale návštev pre pobyt detí s rodinami. Zlepšia
podmienky detí na hru počas obdobia stráveného v nemocnici, a to vzdelávaním, zábavnými
aktivitami, či rozšírením možností spoločného trávenia času s rodinou. Vytvoria komunikačný
priestor pre komunitné prednášky so zdravotnou tématikou. Zrevitalizujú priestor haly
návštev, umiestnenia do nej sedací nábytok, herné zariadenia pre deti a upravia priestorové
členenie. Zabezpečia kultúrne a rodinné prostredie počas návštev v hale, priestorovo
vyčlenia spoločnú časť s priestorom na hry a interaktívne aktivity malých detí do 5 rokov ako
aj adolescentov.

Východ

Základná škola s materskou školou v Harichovciach zavedie cvičenie jumping na
trampolínach počas vyučovacích hodín, krúžkov a tiež pre verejnosť vo večerných hodinách v
priaznivom počasí na ploche multifunkčného ihriska, počas nepriaznivých období na školskej
chodbe. Jumping pritiahne do školy viac rodičov a občanov, aby škola žila nielen dopoludnia,
ale aj večer. Zvýši motiváciu detí, mládeže a dospelých k pohybu spojenému so zábavou, k
udržaniu rovnováhy nielen vo fyzickej, ale aj v psychickej rovine a zlepšovaniu medziľudských
vzťahov. Cvičením dôjde k zvyšovaniu sebavedomia cvičiacich, ktorí si nájdu čas pre seba,
zredukujú stres, budú si udržiavať ohybnosť organizmu, ich kardiovaskulárny systém bude na
dobrej úrovni, upraví sa ich svalový tonus, zvýši sa energia a výkonnosť a získajú tak dobrý
pocit po cvičení a zároveň dôjde k redukcii ich hmotnosti.
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PROJEKTY PODPORENÉ V 5. ROČNÍKU

Por. č.

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
6 000 Moldava nad Bodvou

Východ

Projekt Základnej školy zahŕňa skrášlenie a sfunkčnenie nevyužitého prostredia areálu
záhrady školy a vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny v areáli Základnej školy,
Severná 21, v Moldave nad Bodvou. V areáli prebehnú terénne úpravy, osadenie hracích
prvkov, lavičiek a výsadba zelene. Skrášlia prostredie, v ktorom deti trávia väčšinu svojho
času. Vybudovaním detského ihriska umožnia vyššiu návštevnosť tohto areálu rodinám s
deťmi žijúcimi v okolí školy. Projekt je určený deťom navštevujúcim základnú školu, aj
ostatným deťom, rodičom, či starým rodičom žijúcim v okolí školy.
Projekt Organizácie Prameň radosti spočíva vo vytvorení športového multifunkčného ihriska
pre ľudí z obce Vysoká nad Uhom, priľahlých obcí a pre mladých ľudí z celého Slovenska,
ktorí na toto miesto prichádzajú niekoľkokrát do roka. V rámci projektu vybudujú ihrisko s
oplotením, reštrukturalizujú okolie, vytvoria oddychovú zónu, nainštalujú trampolínu,
hojdačky, futbalové bránky, basketbalové koše, volejbalovú sieť. Zabezpečia tiež pomôcky a
náčinie na vykonávanie športových aktivít. Realizácia projektu v sebe nesie spoluprácu s
organizáciami, obcou a dobrovoľníkmi.
Zámerom projektu Gymnázia Šrobárová je premena nevyužitého murovaného plota na
boulderingovú stenu a doplnenie už existujúceho vonkajšieho športoviska o outdoorový
posilňovací prístroj a lavičky na cvičenie. Umelá lezecká stena pomôže propagácii a rozvoju
lezeckého športu v regióne. Exteriérové fitness ponúkne atraktívnu formu precvičenia
všetkých svalových skupín s vlastnou váhou pre žiakov gymnázia aj pre širokú verejnosť.
Športovci si tak harmonicky precvičia celé telo.
Cieľom projektu je vybudovať Zelené detské ihrisko, prostredníctvom ktorého sa bude u detí
rozvíjať enviromentálne a ekologické cítenie, pohybové schopnosti a vzťah k prírode. Deti
získajú počiatočné vedomosti prírodovednej gramotnosti, zážitkovým učením budú skúmať
rôznorodosť prírody a naučia sa ju chrániť a starať sa o ňu. Snom Cirkevnej materskej školy je
realizácia Zeleného detského ihriska v areáli materskej školy. Vybudované ihrisko využijú aj
ako oddychovú zónu pre deti a rodiny. Realizácia projektu zahŕňa spoluprácu rodín z
materskej školy, zamestnancov školy, obyvateľov mesta, zástupcov Lesov mesta aj
ochranárov prírody.

Región

34

Základná škola, Severná 21, DETSKÝ SVET – POHYBOM
Moldava nad Bodvou
KU ZDRAVIU

35

Prameň radosti

Domček – športové
multifunkčné ihrisko

6 000 Vysoká nad Uhom

Východ

36

Gymnázium Šrobárova 1

Šrobárska bouldrovka a
outdoorové posilňovanie

6 000 Košice

Východ

37

Cirkevná materská škola

Zelené detské ihrisko

5 550 Spišská Nová Ves

Východ

38

Základná škola Júlie
Bilčíkovej

(TO) CIVIŠ – cítime, vidíme
a športujeme

6 000 Budkovce

Východ

Anotácia

Projekt „(TO) CIVIŠ – cítime, vidíme a športujeme“ má dve hlavné priority, environmentálnu
a športovú. Prvou prioritou je pokračovať v environmentálnom vzdelávacom programe
školy. V areáli školy vybudujú záhradu, v ktorej budú mať žiaci možnosť pozorovať, skúmať,
tvoriť a pestovať. Tým sa žiakom sprístupní zmyslové učenie a vytvorí sa priestor na
spoluprácu so širokou komunitou. Druhou prioritou je vytvorenie exteriérového fitness
ihriska v rámci už existujúceho multifunkčného športového areálu. Fitness stroje sú potrebné
pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti každej vekovej kategórie.

5. ročník SPPoločne

Por. č.
39

Predkladateľ
O.Z. Oriešky

Názov projektu
SPPoločne pod jednou
strechou

Výška
podpory
Miesto realizácie
(€)
2 600 Lieskovany

Región
Východ

Anotácia
Občianské združenie Oriešky vybuduje v malej obci s veľkým srdcom pod menom Lieskovany
spoločenský prístrešok s pódiom, ktorý bude určený všetkým obyvateľom obce. Jeho
výstavba prispeje k pohode a príjemnej atmosfére aj v nepríjemnom počasí. Umožní
obyvateľom častejšie sa stretávať "SPPoločne pod jednou strechou" a poskytne priestor pre
rôzne podujatia napr. Lezecké súťaže (Lieskovanská karabína, Foršting race), Lieskovanský
parobek, hokejbalové turnaje, hasičské podujatia, vystúpenia detí z materskej školy,
Stretnutia rodákov, olympiády na deň detí, zábavy a besedy.
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