Výročná správa Nadácie ZSE
za rok 2016

24.4.2017

Údaje o nadácii
Názov nadácie
Sídlo nadácie
IČO nadácie
Zakladateľ

Vznik nadácie

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42364248
Západoslovenská energetika, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 35823551.
Majetkový
vklad
zakladateľa
Západoslovenská energetika, a.s., ktorý
zakladateľ vložil do nadačného imania je
2.536.638,00
EUR
(dva
milióny
päťstotridsaťšesťtisíc
šesťstotridsaťosem
eur) tvorených peňažnými prostriedkami a
nepeňažným vkladom vytvárajúcimi nadačné
imanie nadácie.
Zápisom do Registra nadácií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pod číslom
203/Na-2002/1089

Orgány nadácie
Správna rada
Jochen Kley
Marian Rusko
Juraj Krajcár

Dozorná rada
Juraj Bayer
Boris Németh
Lucia Macaláková

Správca
Peter Bednár

Nadácia ZSE vznikla 4.8.2014 zápisom do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/Na-2002/1089. Nadácia vznikla za účelom podpory
verejnoprospešných účelov a to najmä:
a) podpora všestranného rozvoja úrovne obyvateľstva, najmä schopnosti talentovaných
ľudí z oblasti športu, kultúry i ostatných sfér života;
b) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt;
c) podpora informačnej a publikačnej činnosti v masovokomunikačných prostriedkoch,
týkajúca sa zachovania duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva;
d) podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských
programov a podujatí;
e) podpora ochrany práv detí a mládeže;
f) podpora zariadení pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže, vrátane školských a
predškolských zariadení;
g) podpora rozvoja vedy a vzdelania;

h) podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vedomostnej úrovne obyvateľstva, a to
najmä prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovných, kultúrnospoločenských aktivít;
i) podpora a vyvíjanie osvetovej a edukačnej činnosti;
j) podpora ochrany zdravia, vrátane podpory zdravotnej starostlivosti;
k) podpora rozvoja telovýchovy a športu;
l) podpora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných
hodnôt;
m) podpora ekologických aktivít a vzdelávacia a propagačná činnosť v environmentálnej
oblasti;
n) podpora cestovného ruchu a skvalitnenia životných podmienok obyvateľstva;
o) podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií;
p) podpora ochrany ľudských práv a iných humanitných osôb, ktoré sa ocitli v ohrození
života alebo zdravia, v sociálnej núdzi, prípadne ktorí potrebujú naliehavú pomoc pri
postihnutí živelnou pohromou.
Prehľad činností nadácie
Nadácia svoju činnosť v roku 2016 zamerala na podporu aktivít realizovaných v rámci
určených programových priorít nadácie: podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana
životného prostredia a komunitný rozvoj, ktoré sú v súlade s verejnoprospešným účelom
vymedzeným zákonom o nadáciách.
Oblasť podpory vzdelávania
Nadácia ZSE prispieva k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať,
a aby vznikol na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. V oblasti
vzdelávania podporila Nadácia ZSE dva projekty.
Príjemca: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Projekt: Zelená škola
Výška podpory: 35 000 €
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy,
ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v
ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a
rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického
myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a
hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu
medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.
Príjemca: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Projekt: Sokratov inštitút
Výška podpory: 20 000 €
Sokratov inštitút je akreditovaným štúdium pre elitných študentov VŠ, ktorého cieľom je
vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Sokratov inštitút prináša na Slovensko lektorov z
celého sveta, ktorí vo svojom odbore niečo dokázali. Na Slovensko prišli napríklad profesorka
Vanessu Andreotti z Brazílie. Medzi lektorov zo Slovenska patria: filmár divočiny Erik Baláž,
najznámejší slovenský facilitátor Dušan Ondrušek, právnička Zuzana Čaputová, novinár a

spisovateľ Martin M. Šimečka a ďalší. Sokratov inštitút je štúdium pre prax. Študenti tu
pracujú vo svojich komunitách na tzv. mikroprojektoch a Sokratov inštitút absolvuje len ten,
kto v reálnom svete dokázal niečo realizovať.
Oblasť rozvoja inovácií
Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému
rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy – trvalá
udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a podporu inovatívnych postupov
v tejto téme.
Príjemca: HUBBA, o.z
Projekt: Inštitucionálna podpora aktivít Impact Hub Bratislava
Výška podpory: 20 000 €
Kľúčovým partnerom v oblasti rozvoja inovácií sa stal Impact Hub Bratislava, ktorý je
súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája
jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo
svete. Vytvára jedinečný ekosystém zdrojov a inšpirácie, ktoré prakticky a dlhodobo
podporujú prospešné projekty a rozvoj udržateľnejšej budúcnosti. Vďaka projektu sa
zrealizovalo viacero jednorazových startup a social innovation eventov a komunitnonetworkingových aktivít, ktoré by sa bez podpory buď vôbec neuskutočnili alebo boli
realizované len vo veľmi obmedzenej a nedostatočnej miere. Hlavným cieľom projektu bolo
podporiť a rozvíjať startup a social innovation ekosystém v podmienkach slovenského trhu a
vytvoriť profesionálne podmienky pre tieto aktivity.
Komunitný rozvoj
Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k
tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je
podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.
Nadácia ZSE preto vyhlásila prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime
regióny, ktorého zámerom bolo podporiť komunitný a kultúrny život v obciach. V programe
sa podporili nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce
spestrenie a zábavu do našich obcí. Cieľom programu bolo podporiť lokálne podujatia, ktoré
prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.
V programe Rozprúdime regióny sa celkovo prerozdelilo 120 000 EUR a podporilo sa 158
projektov. Zoznam podporených projektov v programe Rozprúdime regióny tvorí Prílohu č.1.
Elektrárňa Piešťany
Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia.,
ktorej vlastníkom je Nadácia ZSE. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných
kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru,
spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií. Zámerom Nadácie je podporovať
rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie trvalo
udržateľný rozvoj, energetické inovácie tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne,
viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie. Primárnou funkciou budovy je vytvárať
priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou a technikou pre
širokú verejnosť.

Nadácia ZSE uzavrela strategické partnerstvo s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré bude
dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvorí
centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia V rámci partnerstva
poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a
nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích
aktivít vo výške 90 000 EUR. .
Prehľad o darcoch
Zoznam prijatých darovacích zmlúv 2016
darca
E.ON Slovensko, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
ZSE Development, s.r.o.
ZSE Energia, a.s.
ZSE Energy Solutions, s.r.o.
ZSE MVE, s.r.o.

suma
15,00 €
75 360,00 €
5,00 €
15 884,00 €
15,00 €
23,00 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie
V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie.
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
V roku 2016 nebola správcovi nadácie ani členovi správnej alebo dozornej rady nadácie
poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie.
Nadačné fondy
V roku 2016 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.
Ďalšie údaje
Správna rada neurčila žiadne údaje mimo platných právnych predpisov, ktoré by mali byť
súčasťou výročnej správy.

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Popis
Bankové úroky - zdanené zrážkou
Prijaté prísp. od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Tržby z prenájmu
Celkom výnosy:

suma
11,11 €
178 529,27 €
195 000,00 €
1 211,00 €
374 751,38 €

Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje o výške

prijatého podielu dane z príjmov a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím
finančného daru ako aj príspevku dane z príjmov sa hodnota použitých finančných
prostriedkov zúčtováva do výnosov.
Celková výška prijatých darov a príspevkov v roku 2016 bola 494 906,88 eur (v roku 2015: 158
480,28 eur). Z toho bolo vyčerpaných 373 529,27 eur (v roku 2015: 58 683,36 eur). Zvyšok
nevyčerpaných prostriedkov z prijatých darov a príspevkov vo výške 221 174,53 eur (v roku
2015: 99 796,92 eur) bol preúčtovaný na účet časového rozlíšenia 384 – Výnosy budúcich
období.
Prehľad príjmov
Popis
Prijaté dary
Príjem z podielu zaplatenej dane
Príjmy z prenájmu
Úroky
Spolu príjmy

suma
91 302,00 €
403 604,88 €
1 211,00 €
11,11 €
496 128,99 €

Celkové náklady nadácie
Percentuálny
Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činností
pomer z
nadácie:
príjmov
Osobitné náklady - Elektrárňa Piešťany
84 321,34 €
Poskytnuté dary KC Nitra
45 000,00 €
Poskytnuté dary
195 000,00 €
Bežné účtovné
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby
obdobie
623,36 €
Audit
4 304,60 €
Správa nadácie
169,20 €
Právne služby
42 960,20 €
Reklama, propagácia
1 159,60 €
Náklady na posudzovanie projektov
49 216,96 €
9,92%
Spolu
Celkom náklady
373 538 ,30 €
Správna rada Nadácie ZSE v súlade s § 28 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení
neskorších predpisov určila na svojom zasadnutí zo dňa 15.10.2015, že výška výdavkov
(nákladov) na správu nadácie na rok 2016 nesmie prekročiť 10% z celkových príjmov Nadácie
ZSE za rok 2016. V súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších
predpisov správna rada určila zo sumy príjmov na rok 2016 na:
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie ................................................. 0 €
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie..................................... 0 €
prevádzku nadácie.............................................................................................. do 10 % z príjmov
odmenu za výkon funkcie správcu .............................................................. 0 €
náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách................ 0 €
mzdové náklady................................................................................................... 0 €
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie .....0 €

Rámcový rozpočet nadácie na rok 2017
Správna rada Nadácie ZSE na svojom zasadnutí dňa 15.11.2016 schválila rozpočet nadácie na
rok 2017 a zároveň, v súlade s § 28 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších
predpisov, určila na svojom zasadnutí, že výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie na
rok 2017 nesmie prekročiť 10% z celkových príjmov Nadácie ZSE za rok 2017.
Náklady
suma
Administratívne náklady
Odmena správcovi nadácie
€ 0,00
Audit nadácie, správne poplatky
€ 500,00
Elektrárňa Piešťany
Prevádzkové náklady
€ 25 000,00
Grant na vzdelávacie a kultúrne aktivity
€ 75 000,00
Grantové programy a partnerstvá
Zamestnanecký grantový program
€ 70 000,00
Grantový program Rozprúdime regióny
€ 100 000,00
Podpora environmentálneho, spolupráca so strednými
školami, podpora talentovaných študentov zo stredných
škôl elektrotechnického zamerania, Grantový program
€ 260 000,00
Na energiu s rozumom a partnerstvá.
Celkom náklady
€ 530 500,00

Ďalšie údaje
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť súčasťou výročnej správy.

Prílohy
1. Zoznam projektov podporených v grantovom programe Rozprúdime regióny
2. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016 (Úč NUJ)
3. Výrok audítora

________________

_____

Jochen Kley
Predseda Správnej rady Nadácie ZSE

_______

______

Peter Bednár
Správca Nadácie ZSE

Príloha č. 1: Zoznam projektov podporených v grantovom programe Rozprúdime regióny
Číslo
zmluvy

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory

Mesto

Zhrnutie projektu

1

Mestská časť
Bratislava-Karlova Ves

Karloveská komunitná
ulička

700 €

Bratislava

2

MČ Bratislava-Staré
Mesto

Cestovanie časom
(Bratislava včera a dnes)

700 €

Bratislava-Staré
Mesto

3

Obec Malý Cetín

Dni obce Malý Cetín 2016

700 €

Malý Cetín

4

Obec Bukovec

Adventný čas na Bukovci

700 €

Bukovec

5

Obec Tesáre

Naše Tesárske vinobranie

700 €

Tesáre

6

Obec Hájske

"Aby nás bolo počuť !"

800 €

Hájske

Ambíciou projektu je vytvorenie užšej spolupráce s miestnymi komunitami a organizáciami, ktoré
reagujú na podnety mestskej časti aktívne sa zapájať do jej činností. V súčasnosti sa pripravuje séria
komunitných projektov, pričom Karloveská komunitná ulička je v rámci podujatia Karloveské hody 2016
jedným z prvých podujatí v sezóne. Hlavným cieľom projektu je podpora komunitného života v
mestskej časti, podpora občianskych iniciatív, lokálnej tvorivosti, kultúry a remeselnej tvorby. Dôraz sa
bude klásť na osvetovú a neziskovú činnosť, prezentáciu lokálnych obyvateľov, podporu ich činnosť a
posilňovaniu ich statusu medzi ostatnými obyvateľmi a to je jedným z hlavných zámerov Karloveskej
komunitnej uličky a programu septembrových hodov, ktoré sa budú konať v lesoparku v Líščom údolí.
Cieľom podujatia je spoznávanie histórie Bratislavy interaktívnym spôsobom. Na uliciach Starého mesta
bude 7 stanovíšť, ktoré budú približovať historické míľniky. Na každom stanovišti bude malá divadelná
forma – historický výjav z daného historického obdobia, ktorú pripravia profesionálni herci a študenti
konzervatória a ZUŠ Ľ. Rajtera. Na jednotlivých stanovištiach bude okrem divadelného výjavu aj slovný
výklad ktorého cieľom bude zaujímavým spôsobom približovať daný historický míľnik – ústne aj
prakticky, tanečné a hudobné vystúpenie z daného obdobia. Po uliciach budú pochodovať trubadúri
úlohou, ktorých bude pozývať návštevníkov k jednotlivých stanovištiam. Tí budú formou akejsi štafety
predávať posolstvo z minulosti do budúcnosti, niekedy vo forme poučenia, inokedy varovania, či
radostného očakávania.
Obec Malý Cetín by chcela obnoviť tradičné kultúrne podujatia, ktoré postupne zanikli. Preto chce
usporiadať Dni obce Malý Cetín a priniesť tam tak spoločenské a kultúrne podujatie, ktoré obyvateľom
chýba. Program bude poskladaný tak, aby zaujal všetky vekové kategórie a vniesol do života obyvateľov
trochu spestrenia oproti bežným uponáhľaným dňom. Tiež sa priblíži a odprezentuje tvorba rôznych
umeleckých skupín žijúcich v obci a v okolí.
Cieľom projektu je spájať obyvateľov obce, umožniť im stretnúť sa a družne načerpať krásnu vianočnú
atmosféru v mieste svojho bydliska, svojej obci. Deti, ale i dospelí si budú môcť vyrobiť alebo zakúpiť
vianočné dekorácie vyrobené spoločne. Príjemné spoločné adventné nedeľné popoludnie by mohlo
priniesť radosť a pohodu do každého srdca v Bukovci.
Obec Tesáre má bohatú históriu pestovania hrozna. Kedysi boli v obci dožinky a vinobranie čo
nástupom družstiev zaniklo. Aktívni obyvatelia obce sa rozhodli pred štrnástimi rokmi túto tradíciu
obnoviť. Tesárske vinobranie, burčiak, kultúrny program si postupne získavali u obyvateľov a
návštevníkov veľkú obľubu. Obec organizuje toto podujatie za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Vďaka nim
a ich pomoci sa podujatie dá zorganizovať je stále živé, domáce a rastie.
V obci Hájske funguje detský súbor Hájčatá, ktorý má v súčasnosti 30 členov. Venuje sa spevu
moderných piesní a tancom, folklóru, divadlu aj gospelovej hudbe. V obci sa snažia o rozšírenie
kultúrneho povedomia a to prostredníctvom rôznych akcií, ako sú Fašiangový karneval, Pochovávanie
basy, Stavanie mája, Deň matiek, Obecné slávnosti, Lampiónový pochod, Vítanie Mikuláša, Vianočný
program,... Cieľom projektu je pripraviť program viacerých obecných podujatí a zabezpečiť aj technické
vybavenie.

Príloha č. 1: Zoznam projektov podporených v grantovom programe Rozprúdime regióny
Číslo
zmluvy

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory

Mesto

Zhrnutie projektu

7

Na hudbe záleží

Galotafest art

750 €

Nové Mesto
nad Váhom

8

Obec Nitrianska
Blatnica

Dni obce Nitrianska Blatnica
„Svätojurajské hody 2017“

800 €

Nitrianska
Blatnica

9

Obec Bošáca

Ozveny vianočných tradícií

900 €

Bošáca

10

Mesto Komárno

Naše Vianoce v Komárne

600 €

Komárno

11

Materské centrum
Budatko

Rodinný deň s hľadaním
pirátskeho pokladu

750 €

Bratislava

Cieľom projektu je vytvoriť lokálne kultúrne podujatie, multi-žánrový hudobný festival, ktorý prispeje k
utužovaniu medziľudských vzťahov. Občianske združenie Na hudbe záleží sa snaží podporiť rozvoj
verejného priestoru a kultúrneho povedomia vo svojom regióne. Na festival Galota fest každý rok
prináša viac interpretov - mladých súčasných hudobníkov z celého sveta. Cieľom projektu galotafest art
je vytvorenie dočasnej komunity mladých výtvarných umelcov, ktorí prezentovaním svojich
interaktívnych diel a workshopmi zapoja a zaktivizujú čo najviac návštevníkov festivalu.
Sprostredkovanie súčasného výtvarného umenia interaktívnym spôsobom, môže prispieť k jeho
rozšíreniu do verejného povedomia a ponúka priestor k vyjadreniu sa k aktuálnych spoločenským
témam ako je ekológia a multikulturalizmus, či stieranie spoločenských a kultúrnych predsudkov.
Trojdňový cyklus podujatí sa začne hodovou svätojurajskou zábavou v kultúrnom dome v piatok
podvečer. Sobotňajšie predpoludnie bude patriť predovšetkým skautom zo všetkých strán spod
Marháta. V rámci XXVI. Skautských dní si v okolí Rotundy sv. Juraja "zmerajú sily" v rôznych
športových, zábavných a náučných súťažiach. Športoví priaznivci sa stretnú popoludní na futbalových
súťažných stretnutiach družstiev OFK Nitrianska Blatnica. Nedeľný program sa po nenáročnej turistike
začne slávnostnou svätou omšou v areáli Rotundy sv. Juraja. V galaprograme sa po sv. omši predstavia
kultúrne amatérske skupiny a jednotlivci z regiónu spod Marháta. Počas celej nedele bude lúka Púšť
pod rotundou patriť tradičnému púťovému jarmoku a nebude chýbať ani lesná pedagogika a iné
trhové atrakcie.
V minulosti obyvatelia počas adventu a Vianoc dodržiavali mnohé rituály a zvyky, mnohé z nich prevzali
ešte od starých Slovanov. Veľa z týchto zvykov, ako napr. "stridžie dni" alebo samotné zvyky vianočných
sviatkov sa zachovali už len z rozprávania. Cieľom projektu je tieto zvyky opäť priblížiť ľuďom
prostredníctvom interpretácie folkloristov počas podujatia Ozveny vianočných tradícií v priestoroch
Múzea Bošáckej doliny. Realizáciou projektu sa posilní komunitný život v obci a pritiahnu sa mladí ľudia,
aby sa aktívne zapájali do kultúrno – spoločenského diania v našej obci.
Cieľom projektu a zároveň aj podujatí „Naše Vianoce“ je uskutočniť také programy, vďaka ktorým bude
predvianočné obdobie pestré a nezabudnuteľné pre obyvateľov mesta Komárno. v našom meste. Na
hlavnom námestí sa postavia domčeky tradičných vianočných trhov, impozantný vianočný strom mesta
a uprostred „trhoviska“ postavia dobrovoľníci 4 metrový adventný veniec. Zaujímavosťou venca je, že
sa ozdobí pomocou komárňanov. Každý môže doniesť svoju vlastnú, obľúbenú vianočnú ozdobu, ktorá
bude súčasťou obrovského venca mesta. Zároveň bude každú adventnú nedeľu zapálená jedna sviečka.
Našim cieľom je uskutočniť ďalší program na poslednú adventnú nedeľu, kedy bude námestie opäť
"naše". Zohreje sa pec a upečie sa medovník mesta Komárno. Medovníkové cesto sa zbiera už vopred
vo vyznačených pekárňach. Do zdobenia medovníkov sa môže zapojiť každý účastník programu. Počas
týchto programov na postavenom pódiu vyčarujú účinkujúci slávnostnú atmosféru. Hudobné javisko
bude celé poludnie živé. Ďalším veľkým cieľom dobrovoľníkov je osloviť všetky materské a základné
školy v meste, aby ich detský spevokol spolu zaspieval vianočné koledy.
Materské centrum Budatko je tvorené dobrovoľníčkami - mamičkami na rodičovskej dovolenke, ktoré
popri starostlivosti o vlastné deti vymýšľajú a plánujú program pre mladé petržalské rodiny. Radi by
obnovili tradíciu spred pár rokov a pripravili pre všetkých prihlásených hľadanie pirátskeho pokladu. V
cieli deti dostanú odmenu za nájdenie pirátskeho kapitána a zároveň bude pre celú rodinu pripravený
zábavný program - trampolína, divadielko, maľovanie na tvár, balóny, tvorivé dielničky, športové súťaže
za sladké odmeny.
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12

CHAmPIoN CLUB

CHAMPION.RACE 2016 najťažší pretek na Považí

800 €

Dubnica nad
Váhom

13

Obec Ružindol

Ukončenie Ružindolského
leta

750 €

Ružindol

14

Obec Madunice

Cibuľové slávnosti 2016

750 €

Madunice

15

Obec Dolný Ohaj

Žitavská kotva 2016

700 €

Dolný Ohaj

CHAMPION.RACE 2016 - najťažší pretek na Považí, bude v poradí 2. oficiálnym prekážkovým pretekom v
okolí Považskej Bystrice. Uskutoční sa v Nemšovej. Tento druh športového podujatia možno prirovnať k
aktuálne najvyhľadávanejšiemu športovému podujatiu SPARTAN RACE alebo Tvrďák. Ide o kvalitné
športové podujatie (30-60 prekážok) pre každého záujemcu. Cieľom projektu je vytvoriť
verejnoprospešný, sociálny a najmä užitočný každoročne opakujúci sa prekážkový pretek,
prostredníctvom ktorého je možné motivovať občiansku verejnosť k nezištnej pomoci iným ľuďom.
Zámerom projektu je podporiť šport a kultúru v obci prostredníctvom, na ktorom budú môcť občania aj
návštevníci využiť rôzne atrakcie a zúčastniť sa súťaže vo varení guláša. Pre deti budú pripravené
atrakcie, športové hry a rodinné súťaže. O príjemnú atmosféru sa svojím vystúpením postarajú deti z
materskej škôlky, základnej školy a folklórny súbor Rošindolčané, ktorý návštevníkom predstaví
tradičné ľudové piesne z Trnavského regiónu.
Obec Madunice organizuje Cibuľové slávnosti od roku 1995. Každý rok sa organizátori snažia zaradiť do
programu niečo nové. Od roku 2007 má každý ročník svoj originálny cibuľový rekord. Cieľom projektu je
pripraviť pre návštevníkov Cibuľových slávností 2016 kvalitné kultúrne podujatie s bohatým, žánrovo
pestrým programom v príjemnom prírodnom prostredí. Ďalším z hlavných cieľov je zabezpečiť
podmienky pre vytvorenie už 10. rekordu zhotoveného z cibule.
Žitavská kotva je spevácka súťaž amatérskych spevákov, ktorej história siaha až do roku 1972 a v roku
2016 sa pripravuje už jej 25. ročník. Súťaže sa zúčastňujú súťažiaci z Požitavia. Súťaž upevňuje vzájomnú
spoluprácu jednotlivých obcí Požitavia i okresu Nové Zámky. Hlavným cieľom Žitavskej kotvy ako
kultúrno-spoločenskej akcie je kultúrny a umelecký zážitok spojený s vzájomnou prezentáciou
speváckych talentov.

16

Piešťanský Fotoklub
o.z.

Parkfoto 2016 - festival
kreatívnej fotografie

850 €

Piešťany

17

Obec Brodské

600 €

Brodské

18

Základná škola
Partizánske

"Pod šable ,pod šable, múj
miuí pane, dajte nám
suaniny jako dvje duaňe" znovuobnovenie
fašiangových obchôdzok
,,Tu nesmieš chýbať!"

750 €

Partizánske

Parkfoto je tradičné podujatie, ktoré sa koná v Piešťanoch v priestoroch sadu A. Kmeťa. Dáva priestor
širokej fotografickej verejnosti prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a zároveň prijímať okamžitú
spätnú väzbu od divákov. Návštevníci hodnotia vystavené fotografie, zavesené na sieťach pozdĺž aleje.
Každý návštevník dostane pri vstupe do parku štipec, ktorý odovzdá podľa svojho uváženia najlepšej
fotografii. Fotografia, alebo kolekcia fotografií s najvyšším počtom štipcov získava cenu divákov. Cieľom
podujatia je vytvoriť priestor pre autorov pri zviditeľnení svojej práce a zároveň, získanie spätnej väzby
od divákov a tak im pomôcť v ich ďalšom fotografickom rozvoji.
Projekt je zameraný na obnovenie tradícií fašiangov a fašiangového sprievodu. V spolupráci s
miestnymi organizáciami ako je Jednota dôchodcov, Slovenská únia žien, folklórnym súborom Brodčan
a Brodčánek a ostatnými občanmi a mládežou sa zorganizuje sprievod kočom po uliciach obce
sprevádzaný fašiangovými maskami a dychovou hudbou.
Cieľom projektu je vytvoriť podujatie pod holým nebom, ktoré súvisí s umením, športom, hudbou,
divadlom, kde sa budú prezentovať rôzne umelecké zložky z regiónu. Zároveň sa vyplní a spestrí voľný
čas aktívne, prostredníctvom športovo - tvorivých činností. Ponuku doplní čerstvo uvarený guláš,
grilované špeciality a tradičné domáce dobroty z kuchýň starých mám. Celodenné podujatie spojí celé
rodiny, starých a mladých, deti, mládež a dospelých, upevní vzťahy v rodine, medzi rodinami a v celej
komunite. Sprievodné aktivity bude dopĺňať výstava prvkov z regiónu, ktorá účastníkov bezprostredne
vtiahne do minulých čias.
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19

Nadácia Novohradská

Športový Festival Dvor GJH

800 €

Bratislava

20

OZ Vĺčik

Hody Hrabovka

750 €

Hrabovka

21

Základná škola
Rohožník

Spríjemnime si chvíle
čakania

650 €

Rohožník

22

Základná škola s
materskou školouAlapiskola és Óvoda,
Veľký Kýr-Nagykér
Židovská náboženská
obec v Komárne

Deň rodiny

700 €

Veľký Kýr

Európsky deň židovskej
kultúry v Komárne- 120
rokov budovy Menház

800 €

Komárno

Apropo Gitara

Stretnutie pri strunách

850 €

Nitra

Jedna z najväčších a najúspešnejších škôl Bratislavy bola 20 rokov bez funkčného ihriska. Pomocou
rodičov, absolventov a sponzorov sa podarilo získať dostatočné financie na obnovu a rekonštrukciu
školského ihriska. Slávnostné otvorenie je naplánované na mesiac september - október 201. Športové
podujatie bude prebiehať v individuálnych atletických disciplínach a v kolektívnych športoch ako sú
basketbal, florbal, futbal, vybíjaná. Súčasťou športového festivalu bude koncert hudobných skupín.
Športovo - benefičný festival DVOR - GJH bude stretnutie všetkých absolventov, študentov, učiteľov,
rodičov a priateľov Spojenej školy Novohradská. Súčasťou programu budú aj zábavné aktivity pre deti.
Účastníci tiež môžu prispieť do zbierky, ktorej čistý výnos pôjde na dokončovacie práce rekonštrukcie
školského dvora.
Cieľom projektu je príprava druhého ročníka hodovej veselice. Koná sa za každého počasia, miesto
akcie je vo voľnej prírode prispôsobené na celodenný program s tancom a hudbou vo večerných
hodinách. Zámerom je rozvoj komunitného života, podpora kultúrnosti a informovanosti občanov obce
a širšieho okolia o obci Hrabovka. Jedným z hlavných cieľov je aktivácia mladých ľudí vo veku od 15 do
35 rokov v dobrovoľníckej práci a práci so staršími občanmi.
V obci Rohožník je v súčasnosti jeden exteriérový čitateľský kútik, v parku pred školou je osadená
knižná búdka a lavička, ktorá sa teší veľkej obľube. V rámci projektu by sa zriadil podobný oddychový
knižný kútik aj v inej časti obce, kde sa na jednom mieste nachádzajú ambulancie lekárov, lekáreň,
pošta a menšie obchodíky. Počas realizácie projektu sa uskutoční slávnostné otvorenie a naplánované
sú spoločné čítania.
Cieľom projektu je pripraviť a zrealizovať školskú akciu pod názvom Deň rodiny. Zámerom je zblížiť ľudí
a organizácie v obci, podporiť kladné vzťahy medzi nimi a v neposlednom rade pre radosť detí. Do akcie
s bohatým programom sa okrem žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy zapoja aj miestni hasiči a
poľovníci.
Cieľom projektu je prezentácia histórie židovskej komunity v Komárne a v okolitých obciach pre širokú
verejnosť. Pomocou modernej techniky sa aj fyzicky otvoria tradičné miesta židovskej komunity v
meste. Kultúrny program v budove Menház, ktorá v tomto roku oslavuje 120. výročie odovzdania. V
budove bude tiež pripravená výstava o jej histórii. Ku kultúrnemu programu sa pripravia aj aktivity pre
deti a mládež formou tvorivej dielne spojené k aktuálnemu programu.
Prostredníctvom realizácie série koncertov, gitarových workshopov a seminárov , chce združenie
Apropo Gitara sprostredkovať širokej verejnosti nitrianskeho kraja umelecké zážitky, informácie a
skúsenosti v oblasti hry na klasickú gitaru, a súčasne chce vytvoriť priestor na získanie a výmenu
skúseností, vzájomnú inšpiráciu odbornej gitarovej verejnosti. Hlavnými cieľmi projektu je podporiť
tvorivosť a rozvoj u mladých ľudí a vytvoriť priestor na výmenu skúseností medzi mladými umelcami a
profesionálnymi hráčmi.

23

24
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25

Komunitné centrum

Bluegrass Párty

800 €

Nitra

26

Materské centrum
Úsmev

Pirátska párty

750 €

Piešťany

27

Obec Pravotice

Benefičný koncert na
podporu obnovy organu v
kostole v Pravoticiach

750 €

Pravotice

V Meste Nitra sa usporadúva pomerne veľa kultúrnych aktivít a podujatí, ktoré sú však vyslovene na
komerčnej úžitkovej báze. Chýba priestor pre aktivity, ktoré si samostatne zorganizujú rôzne záujmové
skupiny na dobrovoľníckej báze, aktivity, ktoré by podporili vytváranie a budovanie vzájomných
vzťahov, vytvorili priestor pre zmysluplné trávenie voľného času rôznych vekových a sociálnych skupín.
Ambíciou predkladaného projektu je vytvoriť tradíciu pravidelného stretávania sa rôznych amatérskych
hudobných zoskupení hrajúcich menšinový žáner (bluegrass, country, trampskú pieseň), ktoré by
prostredníctvom organizovania hudobných workshopov a koncertov vytvorili platformu pre výmenu
skúseností , informácii medzi týmito amatérskymi hudobníkmi a mikrokomunitami združenými okolo
nich.
Materské centrum Úsmev pravidelne v závere prázdnin organizuje zábavné popoludnie "Pirátsku párty"
pre rodiny s deťmi. Celá akcia prebieha na detskom ihrisku "Karibik" pri Materskom centre Úsmev.
Podujatie má svoju dlhoročnú tradíciu a patrí k vyhľadávaným akciám rodín. Hlavným cieľom projektu
je vytvoriť atraktívny program pre spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi, pri ktorom sa budú
môcť bližšie spoznať dve komunity - rodiny so zdravými deťmi a rodiny s inak obdarovanými deťmi.
Rovnako aj posilnenie integrácie inak obdarovaných detí a nabúranie mýtov a predsudkov o rodinách s
deťmi so špeciálnymi potrebami.
Obec Pravotice chce podporiť verejnú zbierku v obci na obnovu organu v kostole zorganizovaním
benefičného koncertu známej skupiny Kysucký prameň a výťažok z tohto koncertu v plnej výške použiť
na jeho obnovu, nakoľko starý organ už nefunguje a obecná komunita, ktorá sa v obci stretáva je bez
hudby a spevu ochudobnená o spoločný kultúrny zážitok.

28

Obec Veľké Zálužie

Vianočný jarmok

750 €

Veľké Zálužie

29

Základná škola

Aj príroda má dušu a preto
ju chráňme!

650 €

Bratislava

30

Obec Pečenice

240. výročie dychovej
hudby v Pečeniciach

800 €

Pečenice

31

Dielna autorskeho
filmu o.z.

Piknik v Matičnom

800 €

Ivanka pri
Dunaji

Obec plánuje zorganizovať druhý ročník Vianočného jarmoku, do ktorého by sa zapojili aj miestne
organizácie. Pripravený by bol bohatý kultúrny program a domáci remeselníci, drobní farmári a
výrobcovia by predostreli ponuku výrobkov. Podujatie by sa obohatilo ešte o ďalší deň, kedy by sa
pripravil večerný program vonku pred spoločenským domom so stánkami a vianočnými dobrotami.
Cieľom projektu je pripraviť vianočné predstavenie v budove školy. Predstavenie Malá morská víla bude
v anglickom a slovenskom jazyku s krásnymi kulisami a príjemnou vianočnou atmosférou v respíriu
školy. Scenár na adaptáciu tejto rozprávky je vytvorený pedagogickým zborom a žiaci školy sa podieľajú
na tvorbe kulís a príjemnej vianočnej atmosféry.
Pečenická dychovka je už viac ako dve storočia súčasťou kultúrneho života v obci a v okolitom kraji.
Počas svojej dlhej existencie mala dychovka obdobia, keď bola jej činnosť prerušená, no od roku 1963
funguje nepretržite. Dychovka sprevádzala všetky kultúrne a spoločenské udalosti v obci, bola
neodmysliteľnou súčasťou fašiangov aj cirkevných osláv. Tento rok oslavuje dychovka 240. výročie jej
vzniku a pri tejto príležitosti sa usporiada slávnostná prehliadka Pečenickej aj iných pozvaných
dychoviek. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, pre milovníkov dychovej hudby, pre všetkých,
ktorý si radi prídu posedieť s priateľmi a zaspievať známe melódie.
Ivanka pri Dunaji sa vyznačuje tým, že je v nej veľa bratislavských novousadlíkov, ktorí sa nezapájajú do
obecného diania a nepoznajú poriadne ani svojich susedov. Starousadlíci sa zas izolujú a nadávajú na
novousadlíkov. Robia sa tu pravidelné hody, ktoré však neprispievajú ku posilneniu komunity. Cieľom
projektu je usporiadať pikniku a prepojiť tak susedov navzájom a umožniť im komunikovať v príjemnom
prostredí pri dobrom guláši
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32

Občianske združenie
Čmelík

Otvárame náruč priateľstvu

750 €

Bratislava

33

Obec Vaďovce

Bálešové hody

450 €

Vaďovce

34

Obec Jablonka

Rozlúčka s prázdninami

750 €

Jablonka

35

Mesto Piešťany

Piknik v parku

700 €

Piešťany

36

ZARIADENIE PRE
SENIOROV

Folklórne leto - vystúpenie
folklórnych súborov
Západoslovenského kraja v
Moravanoch nad Váhom

800 €

Moravany nad
Váhom

37

Rodinné centrum Obláčik o.z.

Lamačský fotomaratón

950 €

Bratislava Lamač

38

Záujmové združenie
RODINA

Alzheimer - aktuálny
problém dnešnej doby

800 €

Trnava

Cieľom projektu je zorganizovanie vianočných tvorivých dielní detí a rodičov, absolventov krúžkov a
aktivít v centre. Pozvané bude združenie Harmatanec - tanečné zoskupenie mentálne postihnutých a
zorganizuje sa víkend tvorivých dielní pre rodičov a deti so špeciálnymi potrebami a detí z bežnej
populácie. Celý projekt má integračný charakter, ktorý naša spoločnosť veľmi potrebuje. Náročnosť
tvorivých dielní bude prispôsobená všetkým zúčastneným deťom.
Projektom Bálešové hody sa zlepší komunitný život v obci a súčasne sa prispeje myšlienke udržania
nehmotného kultúrneho dedičstva našich predkov v oblasti tradičnej gastronómie. Projekt je dôležitý
hlavne z dôvodu zachovania ľudových tradícií a zvykov pre mladú generáciu, aby táto mala vzťah k
histórii národa i obce. Touto formou sa prispeje i k zvýšeniu národnej hrdosti našej mladej generácie. V
rámci Bálešových hodov sa organizuje každoročne záhradkárska výstava: Poďakovanie Matke Zemi za
úrodu a účastníkom podujatia sa prinesie i kultúrna zložka vo forme vystúpenia folklórneho alebo
dychového súboru.
Cieľom projektu je spestrenie a rozšírenie kultúrno- spoločenského života v obci a jej zatraktívnenie.
Zorganizovaním podujatia Rozlúčka s prázdninami sa posilní vzájomná súdržnosť medzi generáciami.
Jedná sa o športovo- vedomostné podujatie, kde deti, rodičia a starí rodičia spolu súťažia v rôznych
disciplínach. Všetky aktivity sa odohrávajú v športovom areáli obce.
Mesto Piešťany je krásne kúpeľné mesto s množstvom kultúrnych i športových aktivít konajúcich sa
počas roku. K jedinečnosti mesta pridáva i park priamo v srdci mesta. Zámerom projektu Piknik v parku
je zorganizovať podujatie určené všetkým, ktorí spoločne strávia chvíle v príjemnom prostredí, pri
dobrom jedle, nálade a množstve sprievodných aktivít, ktoré ich odtrhnú od moderných výdobytkov
dnešnej doby. Vytvorí sa tak priestor na rozvoj komunitného života, tým najlepším spôsobom aký môže
byť a to osobným stretnutím.
Cieľom projektu Folklórne leto je prezentácia kultúry, folklóru a ľudových tradícií z rôznych
mikroregiónov Trnavského kraja pre klientov zariadenia pre seniorov ako aj pre širokú verejnosť a
najmä mladú generáciu. Projekt ponúkne možnosť porovnať úroveň jednotlivých folklórnych súborov
mladšia generácia spozná rôzne ľudové tradície. Vystúpenia folklórnych súborov sa uskutočnia pri
zariadení pre seniorov a bude prístupné pre širokú verejnosť.
Lamač je malá mestská časť Bratislavy, kde majú k sebe všetci blízko, no aj napriek tomu tam chýbajú
aktivity, pri ktorých by mohli spoločne tráviť čas mladí, dospelí aj seniori. Projekt Lamačského
fotomaratónu by nielen umožnil prepojiť miestnu komunitu vo všetkých vekových kategóriách ale i
budovať povedomie úcty k tradíciám a výchovu k lokálpatriotizmu. Hlavná časť projektu Lamačský
fotomaratón by sa uskutočnila počas Rozálskych hodov v dňoch 2. – 4. septembra 2016. Rozálske hody,
konajúce sa každoročne na počesť patrónky Kaplnky sv. Rozálie, kostolíka, ktorého vznik sa datuje do r.
1680, sú najväčšou kultúrno-spoločenskou udalosťou roka v Lamači.
Záujmové združenie RODINA je občianske združenie, ktoré zameriava svoju činnosť na podporu
zdravého fungovania rodiny, zlepšenie spoločenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa
dostávajú do izolácie, a medzi nimi aj seniori s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencie.
Projekt je zameraný na pomoc rodinám v danej komunite, ktoré sa starajú o osoby postihnuté
Alzheimerovou chorobou, ich blízkym a ľuďom v ich okolí. Spoločné aktivity rodín, mamičiek a detí a
seniorov budú zamerané na to, aby osoby trpiace demenciou si zachovali svoje zručnosti a schopnosti
čo najdlhšie a aby zostala uspokojivá kvalita ich života.
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Mesto

Zhrnutie projektu

39

Obec Častkov

Stretnutie jubilantov

700 €

Častkov

40

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR

Tréningy a celoslovenský
ligový turnaj v hre boccia v
Bratislave

800 €

Bratislava

V obci býva tradičné stretnutie jubilantov, kde sa pozývajú všetci rodáci, ktorí oslavujú dožitých 50
rokov. Všetci tí, ktorí v obci žijú, žili, narodili sa tu alebo sú s ňou spätí. Zorganizovanie tejto akcie je
veľkým zážitkom pre všetkých. Ostatní obyvatelia pre nich pripravia kultúrny program a spolu prebieha
oslava až do rána. Všetci pozvaní si spoločne pripomenú svoju mladosť, navštívia svoju rodnú obec a
stretnú sa so svojimi priateľmi.
Boccia je športová hra, jedna z mála, vhodná pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím aj pre hráčov s
kombinovaným telesným i mentálnym postihnutím. Cieľom projektu je podporiť športové aktivity a
prispieť tak k zvyšovaniu kvality života ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Prostredníctvom
pravidelných tréningov, ligových a celoslovenských turnajov sa prispeje k zvyšovanie športových
zručností hráčov boccie a podporí sa ich snaha pracovať na sebe, rozvíjať sa osobnostne aj
výkonnostne.

41

Obec Zemné

5. Strekové dni

750 €

Zemné

42

Obec Bátovce

IV. ročník - Festival folklóru,
kultúry a tradičných jedál Bátovce otvárajú brány

750 €

Bátovce

43

Mesto Myjava

Slivkobranie

850 €

Myjava

44

Pastovskí remeselníci

Stretnutie s remeslami

700 €

Pastovce

Cieľom podujatia je usporiadanie tradičných strekovských dní venované slávnemu rodákovi Ányosovi
Jedlikovi, ktorý je vynálezcom sódy – jednej zo súčastí streku, obľúbeného nápoja na južnom Slovensku.
Táto udalosť dáva priestor stretnúť sa, zoznamovať sa, rozvinúť existujúce a nadviazať nové vzťahy,
osviežiť priateľstvá. Strekové dni sa tešia veľkému úspechu každý rok, stali sa očakávanou udalosťou v
obci, ale aj na okolí. Súčasťou je tiež ukážka z tradícií, či už v oblasti folklóru alebo gastronómie. Cieľom
je, aby všetci, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnia, strávili spolu príjemný deň, aby sa oboznámi s
minulosťou, tradíciou a kultúrou maďarskej národnostnej menšiny.
Obec Bátovce v spolupráci s organizáciami a združeniami v obci už tradične realizuje IV. ročník Festivalu
folklóru, kultúry a tradičných jedál - Bátovce otvárajú brány a spolu s týmto festivalom aj II. Bátovský
jarmok. Cieľom podujatia je priblížiť súčasnej generácii zvyky a tradície, tradičnú gastronómiu, ľudové
piesne a regionálny folklór. V rámci festivalu a jarmoku vystúpia folklórne skupiny, budú sa realizovať
ukážky remesiel, otvoríme brány na kultúrnych pamiatkach v obci a tiež Bátovčania otvoria svoje srdcia
pre všetkých ostatných, ktorí do Bátoviec v tento deň prídu.
Myjava je typický kopaničiarsky región, v ktorom má svoju dlhoročnú tradíciu okrem tradičných zvykov
a folklóru i ovocinárstvo, predovšetkým pestovanie sliviek. Cieľom projektu je uchovať a podporovať
časť dedičstva po našich predkoch, ktoré sa zameriava na problematiku tradičného ovocinárstva a
taktiež ľudovej výroby destilátov dedinskom prostredí. Toto podujatie je venované predovšetkým
pestovaniu a rôznym formám spracovania sliviek. Zámerom je zasvätiť do tejto problematiky aj mladšie
generácie.
Cieľom projektu je oboznámiť širokú verejnosť s tradičnými remeslami. Každý mesiac sa usporiadajú
celodenné remeselnícke dielne. Ľudia budú mať príležitosť, aby si vyskúšali rozličné remeslá a
vlastnoručne vytvoriť si úžitkový predmet. Prezentované bude tokárstvo, rezbárstvo, gravírovanie skla,
košikárstvo a zdobenie veľkonočných vajíčok vyškrabávaním a prerezávaním. Zámerom je zachovať
remeselnícke dedičstvo našich starých rodičov a naše získané skúsenosti s remeslami odovzdať čo
najviac mladým ľuďom.

Príloha č. 1: Zoznam projektov podporených v grantovom programe Rozprúdime regióny
Číslo
zmluvy

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory

Mesto

Zhrnutie projektu

45

Mesto Topoľčany

Summer Dance Festival
2016

600 €

Topoľčany

46

OZ PRO MUSEUM

Veľká stretávka spolužiakov
zo ZŠ Charkovského

400 €

Bratislava

47

Obec Zemianske
Podhradie

Hudobné popoludnie

700 €

Zemianske
Podhradie

48

Občianske združenie
"Poľné ľalie" v ModreKráľovej

Hudobný večer v Zelenom
lese

350 €

Modra

49

Prístav

Kartónová výzva

750 €

Bernolákovo

Podujatie Summer Dance Festival má v meste Topoľčany dlhoročnú tradíciu. Jedinečnosťou tohto
podujatia je, že do tanečného festivalu sa nezapájajú iba samotní profesionálni tanečníci, ale i náhodní
okoloidúci obyvatelia na námestí. Tanečný festival Summer Dance Festival pozostáva celkovo z troch
častí. Prvou je výučba latino tancov, ktorá je realizovaná prostredníctvom profesionálnych tanečníkov,
ktorí na pódiu ukazujú divákom základné kroky a diváci na námestí sa priamo zapájajú do tancovania
napodobňovaním jednotlivých krokov. Druhou časťou podujatia je takzvaný tanečný maratón, počas
ktorého profesionálni tanečníci tancujú niekoľko hodín s náhodnými okoloidúcimi. Poslednou časťou
tanečného festivalu je galavečer, počas ktorého profesionálni tanečníci v kombinácii s profesionálnymi
spevákmi zabávajú svojimi vystúpeniami divákov na námestí.
OZ PRO MUZEUM svojimi aktivitami podporuje činnosť Múzea školstva a pedagogiky. Múzeum v
minulom roku získalo do prenájmu budovu bývalej základnej školy na Charkovského ulici v Devínskej
Novej Vsi. Po jej rekonštrukcii sa sem múzeum presťahuje. Aby sa rekonštrukcia budovy, ako aj činnosť
múzea a jeho plány v tejto novej lokalite predstavili jeho novým "susedom", teda obyvateľom DNV, z
ktorých mnohí túto školu v minulosti navštevovali, usporiada sa pre nich "Veľkú stretávku". Ľudia
dostanú priestor pre svoje spomienky, aké to bolo, keď sem chodili do školy. Projekt pomôže
zaktivizovať záujem obyvateľov o novú kultúrnu ustanovizeň, ktorá sa čoskoro presťahuje do ich lokality
a pomôže etablovať múzeum ako súčasť miestnej komunity.
Obec Zemianske Podhradie v spolupráci HS Rytmus chce uskutočniť Hudobné popoludnie a spríjemniť
sobotňajšie popoludnie počúvaním dychovej hudby v podaní rôznych kapiel a interpretov. Naskytá sa
im tu možnosť zažiť veľa pekných chvíľ pri počúvaní tohto štýlu hudby a zároveň aj možnosť vytvoriť si
nové priateľstvá, pozdraviť sa so starými známymi, priateľmi a zaspomínať na tie krásne časy, keď ešte
chodievali na zábavy hrávať dychové kapely.
V centre Modre-Kráľovej, historickej časti Mesta Modry, dobrovoľníci z OZ "Poľné ľalie" v ModreKráľovej pred tromi rokmi vybudovali park s oddychovou zónou pre verejnosť. Názov parku "Zelený les"
je spomienkou na židovskú rodinu Grünwaldovú, ktorá kedysi na tomto mieste bývala a ktorá zahynula
v koncentračnom tábore. V rámci projektu sa uskutoční séria dvoch hudobných vystúpení: spev
židovských piesní v podaní slávneho židovského speváka a vystúpenie dychového orchestra Slovákov z
Dolnej zeme. Obidve podujatia sa budú konať v podvečerných hodinách v rámci osláv dní európskeho
kultúrneho dedičstva v Modre a budú spojené s pripomienkou pamätného dňa holokaustu na
Slovensku.
Komunitné centrum Prístav sa chce tento rok pridať k iniciatíve, tzv. Cardboard Challenge, ktorá je
zameraná na tvorbu z kartónu. Radi by umožnili ľuďom z Bernolákova a okolia zažiť podujatie
rodinného charakteru, na ktorom budú mať priestor na realizáciu svojich nápadov hlavne deti - spolu s
rodičmi a starými rodičmi. Obce v okolí Bratislavy rýchlo rastú, ľudia sa nepoznajú a delia sa na
"starousadlíkov" a "prisťahovalcov". Týmto projektom by sa prispelo k tomu, aby sa tieto bariéry
eliminovali a zlepšili medziľudské vzťahy a atmosféru v obci.
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50

Nadácia pre človeka v
núdzi a prevenciu
kriminality

Chráňme dedičstvo našich
otcov

650 €

Pezinok

51

OZ CZIFFER

Mokré divadlo - festival
ochotníckych divadiel

700 €

Cífer

52

KAMOŠI, o.z.

Modranská keramika
trochu inak

450 €

Modra

53

CVJ Barák

Fest Maringota

750 €

Skalica

54

Obec Dobrá Voda

Dobrovodské hodové
slávnosti

750 €

Dobrá Voda

55

zaHRAnice o.z.

Festival Deň.

850 €

Trnava

56

Materské centrum
MEDULIENKA

Míľa pre mamu v Leviciach

700 €

Levice

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality podporuje najmä aktivity zamerané na sociálnu
inklúziu zdravotne znevýhodnených ľudí, ich začlenenie sa do spoločnosti. Jednou z jej priorít je
podporiť zviditeľnenie sa týchto ľudí ich vlastným pričinením - prezentáciou toho, v čom sú výnimoční a
úspešní. Filozofia tejto myšlienky má v súčasnom svete svoje opodstatnenie, umožňuje širokej
verejnosti poznanie aj tej "druhej strany brehu" . Projekt je zameraný na uchovanie a šírenie
keramickej tradície, príznačnej pre región. Prostredníctvom vytvorenia divadelného predstavenia
Keramikári (putovanie mládenca za jeho životným snom, ktorého naplnenie nachádza práve v hline...) a
jeho prezentáciou v regióne sa prispeje k ochrane dedičstva našich otcov.
Cieľom projektu je rozvoj divadelnej tradície v Cíferi a podpora atraktivity kúpaliska Pác a miestnych
rezbárov. Divadelný festival bude prebiehať počas letnej kúpacej sezóny na kúpalisku Pác, Cífer. Počas
troch dní vystúpia ochotnícke súbory z okolitých obcí. Zároveň budú počas festivalu prizvaní dvaja
miestni rezbári, ktorí vytvoria symbol festivalu, ktorý sa stane súčasťou budúcich ročníkov.
V septembri mesto poriada Slávnosť Hliny – Keramická Modra a Modranské vinobranie a združenie by
mestu vypomohlo s aktivitami pre deti. Potlačia sa plátna prvkami modranskej keramiky, ktoré by sa
umiestnili na steny vo vyhradenej detskej zóne a deti by si pomocou farieb jednotlivé taniere, džbány,
misy vymaľovávali pomocou akrylových farieb. Cieľom projektu je obohatiť kultúrne podujatia o nové
prvky, vytvoriť oddychovú zónu pre deti, kde sa deti môžu umelecky vyžiť a zrelaxovať. Rovnako si tu
môžu oddýchnuť aj rodičia, pretože deti budú zaujaté činnosťou.
Fest Maringota sa pomaly stáva zavedeným kultúrnym podujatím v meste Skalica. Uskutočnené štyri
ročníky letného hudobného festivalu sa stretli s pozitívnym ohlasom najmä u mladých ľudí zo Skalice a
blízkeho okolia. Jedinečná atmosféra festivalu vychádza predovšetkým z unikátneho prostredia arálu,
situovaného v bývalom pieskovom lome za mestom vo vinohradníckej oblasti. Pripravovaný piaty
ročník by mal byť doposiaľ programovo najsilnejším.
Cieľom Dobrovodských hodových slávností je priblížiť a hlavne zachovať bohatstvo našich predkov. Je
vzácne vracať sa k hodnotám našich prastarých rodičov, ku zvykom a tradíciám a zachovávať ich pre
ďalšie generácie. V Dobrej Vode pôsobí aj folklórny súbor, ktorý prezentuje hudobno-tanečnú a
zvykovú tradíciu. Dobrovodské hodové slávnosti budú plné bohatého programu, ktorý láka mnoho ľudí
nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí a tiež aj turistov, ktorí navštevujú obec v hojnom počte.
Projekt Festival Deň. je spojenie workshopov podporujúcich ľudskú kreativitu, hudobných vystúpení,
literárnych čítačiek, role-playingových hier odohrávajúcich sa v centre mesta a tiež chutného
občerstvenia. Cieľom projektu je utužovanie medziľudských vzťahov, zaktivizovanie komunity,
vytvorenie spolupráce študentov, mladých ľudí, rodiny s deťmi a ich starými rodičmi. Zámerom je
aktívne zapojiť občanov a taktiež vytvoriť priestor pre realizáciu miestnych mladých umelcov, ktorí
robia workshopy prostredníctvom kreatívneho vyžitia oboch strán.
Materské centrum organizuje podujatie s názvom Míľa pre mamu, ktoré sa teší veľkej obľube. Je
venované mamám a organizujú ho mamy, dobrovoľníčky z materského centra. Cieľom projektu je uctiť
si mamy, ako najbližšie osoby v živote detí, spájať rodiny a aktívne tráviť čas. Prejdením symbolickej
míle vyzdvihnúť dobrovoľnícku
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57

Mesto Galanta

Piknik v tráve neogotického
kaštieľa v Galante

850 €

Galanta

58

Mládež ulice

Nízkoprahový cup 2016 Vitaj na našom sídlisku

850 €

Bratislava

História mesta Galanta je úzko spätá s rodinou Esterháziovcov, ktorí mestu zanechali prekrásny
neogotický kaštieľ. Cieľom projektu je zorganizovanie prvého ročníka akcie s názvom "Piknik v tráve
neogotického kaštieľa", ktorý bude sprevádzaný dobovými scénkami, dobovou kuchyňou s možnosťou
ochutnávky dobových špecialít. Touto akciou mesto chce priblížiť svojim obyvateľom historické
súvislosti späté s rodom Esterháziovcov a spropagovať národnú kultúrnu pamiatku - Neogotický kaštieľ.
Mládež ulice niekoľko rokov realizuje nízkoprahový program pre deti a mládež vo viacerých mestských
častiach Bratislavy. Ide o program pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného ale aj bežného,
sídliskového prostredia, ktorý znižuje prahy - rúca bariéry, s ktorými sa mládež pri iných typoch služieb
stretáva. Projekt sa bude dotýkať detí a mladých na sídlisku Východné/Rendez v Rači, ktoré je tzv.
lokálne vylúčené. Rodičia na nich často nemajú veľa času a tak deti čas po škole trávia na ulici.
Zorganizovanie komunitného, športového podujatia spoločne s mladými ľuďmi zo sídliska prispeje k
motivácii a posilneniu sociálnych zručností u detí a mladých ľudí a podporí budovanie vzťahov medzi
deťmi a mladými z rôznych sociálnych prostredí.

59

Združenie SM Nádej

Od Tatier k Dunaju

600 €

Bratislava

60

ZO NITRA

Včelárske bzučanie v
skanzene

750 €

Nitra

61

Rodičovské združenie
pri Základnej
umeleckej škole
Ladislava Mokrého

Topoľčianske dni detského
folklóru

800 €

Topoľčany

62

Obec Kráľov Brod

2. Jablkový a kačací festival

750 €

Kráľov Brod

63

Obec Dedina Mládeže

Festival tekvíc - oslava
jesene

750 €

Dedina Mládeže

Združenie Nádej má asi 1000 členov, ktorým bola diagnostikovaná diagnóza Skleróza multiplex.
Hlavným poslaním združenia je čo najviac uľahčiť život čo najväčšiemu počtu pacientov. Zorganizovali
už dva ročníky cyklistického podujatia Od Tatier k Dunaju a v budúcom roku sa rozhodli, kvôli
stúpajúcemu záujmu, toto kultúrno športove podujatie zopakovať. Podujatie je veľmi motivačné a
vzbudí záujem o šport, hlavne o cyklistiku. Mnohí pacienti a ich príbuzní si po minuloročných
podujatiach zakúpili bicykle a začali trénovať, aby sa v ďalšom ročníku mohli pridať.
Včelárske bzučanie sa bude konať vo včelárskom skanzene a bude zamerané na ukážky rezbárov, ktorí
budú vyrezávať sochy, figurálne úle a iné na tému včely. Cieľom projektu je priblížiť včelárstvo širokej
verejnosti pomocou rezbárskeho umenia. V minulosti sa včelárilo v drevených klátoch, ktoré prešlo
premenou do dnešnej podoby včelích úľov. Ľuďom sa ukáže, ako sa voľakedy včelárilo, aký bol včelár
zručný, vynaliezavý a žil s prírodou a včelami. Téma pre rezbárov bude: Včely a život v úli. Vyhotovené
drevené sochy budú následne ošetrené a umiestnené v priestoroch včelárskeho skanzenu, kde budú
celoročne sprístupnené pre širokú verejnosť a skrášľovať okolie skanzenu.
Detský folklórny súbor Žochárik organizuje 3. ročník Topoľčianskych dní detského folklóru pre širokú
verejnosť v Topoľčianskom regióne. Zrealizuje výchovný koncert pre deti MŠ a ZŠ, verejné vystúpenie
pre milovníkov folklóru. Hosťami 3. ročníka budú Folklórny súbor Filaka v Partizánskeho a Detský
folklórny súbor Husiarik z Brodzian.
Projekt prispeje k zvýšeniu úrovne kultúrno-spoločenského života obyvateľov obce a prispeje k
rozprúdeniu miestneho života. Jablkový a kačací festival podporí kultúrne aktivity, prinášajúce
spestrenie a zábavu do obce. Cieľom je podporiť lokálne podujatie, ktoré prispeje k utužovaniu
medziľudských vzťahov, zaktivizuje komunitu, spojí generácie, prispeje k rozvoju regionálneho
cestovného ruchu a vyzdvihne význam jednotlivých regiónov.
Medzi obľúbené jesenné podujatia v obci patrí Festival tekvíc. Tekvica ako typický druh jesennej
zeleniny, sa stala inšpiráciou pre zaujímavé zvyky. Tretí ročník festivalu sa bude konať v októbri 2016, v
areáli kultúrneho domu. Na programe bude súťaž vo vyrezávaní tekvíc, výstava tekvicových sôch,
tvorivé dielne pre deti, tanečný dom, vystúpenie bábkového divadla a ďalší program. Na príprave a
realizácii budú spolupracovať s viacerými miestnymi organizáciami a dobrovoľníkmi.
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64

Základná škola s
materskou školou

Podhorský detský folklórny
festival alias Slatinská
šutelica - 4.ročník

750 €

Slatina nad
Bebravou

65

Brestovanské
FajnCentrum, o.z.

Skúsme to spolu a s
radosťou

600 €

Brestovany

66

Obec Tekovsky Hrádok

Dni obce

700 €

Tekovský
Hrádok

67

Obec Trenčianske
Bohuslavice

Slovácka Jaternica

750 €

Trenčianske
Bohuslavice

Slatinská šutelica je nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov pracujúcich prevažne pri
materských a základných školách, ktorá je zameraná na prezentáciu činnosti jednotlivých detských
folklórnych súborov, vzájomnú výmenu skúseností a podporu zachovávania ľudových tradícií u
najmladšej generácie. Počas prvých troch ročníkov sa na festivale odprezentovalo spolu 28 súborov.
Cieľom projektu je zabezpečiť udržiavanie ľudových tradícií v rámci mikroregiónu Podhorie.
OZ Brestovanské FajnCentrum si stanovilo za úlohu spestriť doteraz stagnujúci kultúrny a športový
život v obci, rozšíriť možnosti stretávanie sa občanov, nadväzovať kontakty. Pre občanov a rodiny s
deťmi by chceli zorganizovať a obohatiť život v obci ďalšími kultúrnymi, spoločenskými, športovými a
verejnoprospešnými aktivitami, výletom na Katarínku, podujatím Dovidenia leto, výstavou súťažných
fotografií spojenou s vernisážou miestnych umeleckých maliarov, Vianočnými tvorivými dielňami,
pečením medovníkov a Mikulášom s divadielkom.
Oslavy Dni obce usporiadava obec Tekovský Hrádok každý rok v septembri. Tento rok budú oslavy
spojené s miestnymi hodami. Miestne hody sú tradičné slávnosti, s bohatou hostinou, kde každá rodina
pozýva svojich príbuzných do svojich domácností a uctievajú si ich s bohato prestretým stolovaním.
Oslavy sa konajú v duchu jesenného zberu úrody ovocia a zeleniny, zo záhrad, sadov a vinohradov.
Obec tiež usporiada športový deň a pripraví bohatý kultúrny program.
Obec Trenčianske Bohuslavice pripraví stretnutie obyvateľov z oblasti pod Lopenníkom pri výrobe a
ochutnávke zabíjačkových špecialít. Ide o ojedinelú cezhraničnú akciu, kde ľudia popri zábave súťažia,
vyrábajú špeciality, ochutnávajú, zabávajú sa pri ľudovej hudbe, spomínajú na chute svojej mladosti a
odovzdávajú svojim deťom a vnukom ľudové tradície.

68

Obec Trnovec nad
Váhom

Rozlúčka s letom

900 €

Trnovec nad
Váhom

69

Obec Rumanová

Folklórny deň pri príležitosti
860 výročia prvej písomnej
zmienky o obci Rumanová

700 €

Rumanová

70

MsKS Tlmače

Tlmačská grámora folklórny festival regiónu
Tekov 11. ročník

800 €

Tlmače

Podujatie Tlmačská grámora sa organizuje každý druhý rok. Folklórny festival prebieha počas troch dní
a programy sú rozdelené v oblastiach hudby, spevu, tanca a ľudových tradícií. Sprievodnými
podujatiami je trh ľudových remesiel, spojený s ukážkami výroby a výstava obrazov domácich maliarov
a fotografa zameraná na sprístupnenie autentických exponátov týkajúcich sa Tekovskej župy.
Spestrením podujatia je pri organizovaní každého ročníka vystúpenie zahraničného folklórneho súboru
a profesionálneho súboru z atraktívnej folklórnej oblasti. V rámci programu je samostatné pásmo
detských folklórnych súborov regiónu Tekov ako aj tradičné marionetové alebo bábkové predstavenie
pre deti.

71

Obec Šoporňa

Zachováme tradíciu
šopornianských hodov

750 €

Šoporňa

Obec Šoporňa sa rozhodla prinavrátiť tradičným šopornianskym hodom ich spoločenské poslanie a
organizuje hodový festival. Okrem tradičných folklórnych súborov z blízkeho okolia vystúpia tiež
hudobné zoskupenia a ľudoví rozprávači, ktorí oslovia mladú, strednú i staršiu generáciu. Zámerom
projektu je , aby si obyvatelia obce si v pestrej ponuke programov našli ten svoj, spoločne sa zišli,
porozprávali a v neposlednom rade zabavili.

Rozlúčka s letom mala úspešný nultý ročník v roku 2015. Cieľom projektu je priniesť dôstojné a zábavné
ukončenie a rozlúčenie sa s letom a spríjemniť žiakom prípravy na nadchádzajúci školský rok. Táto akcia
má za úlohu priniesť občanom na konci leta kultúrno - spoločenské vyžitie a hlavne deťom na začiatku
školského roka v spolupráci s miestnou školou pripraviť aktivity, ktoré ich zaujmú a pobavia.
Obec Rumanová má evidovanú prvú písomnú zmienku z roku 1156 a každých desať rokov poriada
oslavy okrúhleho výročia. Pri tejto príležitosti sa stretnú obyvatelia obce, rodáci a priaznivci na
spoločných podujatiach. Plánom osláv 860 výročia je usporiadať folklórny deň speváckych súborov
regiónu.
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72

Obec Skýcov

28. ročník Náučného
partizánskeho chodníka
Zlatno - Skýcov

550 €

Skýcov

73

OBEC Trhová Hradská

Deň kultúry - Obecný deň v
obci Trhová Hradská

850 €

Trhová Hradská

74

Obec Poľný Kesov

Hodové slávnosti 2016

650 €

Poľný Kesov

Cieľom projektu je priblížiť tradíciu Slovenského národného povstania mladej generácií. Toto náučno športové podujatie je dobrým prostriedkom na upevňovanie a osvojovanie si morálnych hodnôt u
mladej generácie. Lebo ak chceme budovať národnú hrdosť a chceme byť naozajstní vlastenci, tak
musíme k tomu viesť predovšetkým mladú generáciu, ktorá by mala poznať svoju históriu. Pochodu sa
zúčastňuje aj mladá generácia a jej účasť nie je skutočne malá. Dôležité je predovšetkým motivovať
mladú generáciu zúčastňovať sa tohto podujatia a spraviť ho čo najatraktívnejším pre mladú aj staršiu
generáciu.
Hlavným cieľom projektu je posilnenie národnostnej kultúry identity maďarskej menšiny.
Prostredníctvom tradičnej hudby , tanca, vystúpenia ako aj remeselníckych aktivít, sa miestne
obyvateľstvo, ako aj široká verejnosť obohatí o kultúrne zážitky. Obecný deň bude motiváciou pre
mladú generáciu, aby šírili tradície a zachovávali kultúrne dedičstvo. Cieľom tohto podujatia je teda
zabezpečiť obyvateľom, ale aj návštevníkom obce Trhová Hradská nielen kultúrny a spoločenský
zážitok, ale aj posilniť miestnu identitu, spolupatričnosť a snahu o zachovanie tradícií miestneho
obyvateľstva.
V r. 2015 si obec pripomenula 75. výročie vysvätenia rímsko-katolíckeho kostola Krista Kráľa. Kostol bol
kedysi pálenicou patriacou známemu rodu Huňadyovcov. Veriaci občania ju svojpomocne prestavali na
kostol. Cieľom projektu je pripomínať širokej verejnosti históriu vzniku udalostí významných pre obec a
pripomenúť si vysvätenia kostola počas hodových slávností aj tento rok.

75

Občianske združenie
"Darmočan" - folklórny
súbor

Ďarmotské fašiangy

850 €

Golianovo

Občianske združenie "Ďarmočan" - folklórny súbor je novovzniknuté občianske združenie, ktoré sa snaží
pracovať a tvoriť v oblasti folklóru a tradičnej kultúry Slovenska. Zámerom projektu je zachovať prvky
ľudovej kultúry cez konkrétne vystúpenie a podujatie "Ďarmotské fašiangy".

76

Obec Mojmírovce

Dni obce Mojmírovce - 860.
výročie prvej písomnej
zmienky.

950 €

Mojmírovce

77

Rodičovské Združenie,
ZŠ Slov.Košúty

Dva diely spoločného diela

600 €

Košúty

78

S.T.O.K.A., občianske
združenie

WELLNESS

800 €

Bratislava

Obec Mojmírovce bola v minulosti známou vinárskou oblasťou, známa chovom dobytka, koní,
pestovaním poľnohospodárskych plodín a tradičnými remeslami. Tradičné Mojmírovské obecné
slávnosti s názvom Dni obce - Mojmírovské vinobranie - Družstevný deň, sú viac ako desať rokov
oslavou zberu úrody obilia a viniča, v tomto roku sa nesú v duchu 860. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Mojmírovce, pôvodne nazývanej Urmín. Každoročné oslavy s bohatým kultúrnym programom
prezentujú miestne zvyky, tradičné remeslá, folklórne vystúpenia miestnych spolkov, z okolitých a
družobných obcí ale i výstava ovocia a zeleniny miestnych záhradkárov.
Obec Košúty by chcela vybudovať knižnicu s denným prístupom a tým vypestovať u detí návyky
pravidelnej návštevy knižnice, naučiť ich samostatne pracovať s knihou a viesť ich k tomu, aby dokázali
využívať knihy nielen na zábavu, ale aj na sebavzdelávanie. V knižnici sa usporiadajú rôzne motivujúce
podujatia pre deti, mládež, rodičov a starých rodičov. Pri obnove knižnice sa tak stretnú tri generácie
dobrovoľníkov - deti, rodičia a starí rodičia, ktorí navštevovali miestnu školu.
Nezávislé divadlo na Slovensku je neustále v značnej nevýhode k telesám zriaďovaným štátnou,
krajskou, alebo mestskou správou. Cieľom projektu je vytvorenie divadelnej inscenácie, ktorá bude
komunikovať nie bežnými divadelnými prostriedkami. Predstavenie by malo byť netypickým zhlukom
rôznych žánrov a postupov. Z hľadiska vnímateľa to možno skôr prirovnať k poézii, ktorej komunikačné
kanály nezvyknú disponovať len s konkrétami a ak, tak v ťažko logicky kvalifikovateľných vzťahoch. V
tomto prípade však bude väčšiu úlohu hrať prípravné práce, teda koncepty režiséra a výtvarníčky, resp.
hudobného skladateľa. V ďalšej fáze už všetci účastníci budú prinášať svoje impulzy, motívy a témy a po
zvážení významových a dynamických rovín jednotlivých scén sa vytvorí definitívny tvar.

Príloha č. 1: Zoznam projektov podporených v grantovom programe Rozprúdime regióny
Číslo
zmluvy

Predkladateľ

Názov projektu

Výška
podpory

Mesto

Zhrnutie projektu

79

GenoFond - združenie
priateľov starých
odrôd kultúrnych
rastlín a plemien
hospodárskych zvierat

BIO jarmok 2016

850 €

Dolná Súča

80

Obec Láb

Oslavy 810. výročia prvej
písomnej zmienky o obci
Láb

700 €

Láb

V Trenčíne sa za pár rokov vyvinula tradícia organizovania podujatia s názvom BIO jarmok. Jedná sa o
festival chutí, vôní a krás života s láskou k prírode. BIO jarmok je jediným svojho druhu na Slovensku,
keďže sa špecializuje na predajcov ponúkajúcich certifikované potraviny a produkty v BIO kvalite.
Hlavným zámerom tohto podujatia je vzbudiť u ľudí záujem o premýšľanie nad tým, čo konzumujú a
kupujú, o zdravé potraviny a produkty, zväčša v kvalite BIO, ekologický spôsob pestovania plodín a tiež
záujem o tradičné remeslá. Cieľom je tiež oživiť mesto sprievodným kultúrnym programom a
workshopmi. Pre potechu nielen tela, ale aj ducha sa pripravia zaujímavé prednášky a diskusie, ktoré
budú zamerané najmä na témy lokálnej spotreby, farmárčenia a potravín.
Najstaršie osídlenie Lábu spadá do mladšej doby kamennej, do neolitu. Nálezy tiež potvrdili, že už v 8.
storočí tu bolo slovanské sídlisko a našli sa aj pozostatky sídliska a pohrebiska z obdobia
Veľkomoravskej ríše. Osada pod názvom LOYP sa spomína v listine už v roku 1206. Cieľom projektu je
zabezpečenie dôstojnej oslavy významnej udalosti obce Láb.

81

Obec Hul

Hodové slávnosti

800 €

Hul

82

Obec Veľké Lovce

780. výročie obce Veľké
Lovce od prvej písomnej
zmienky

800 €

Veľké Lovce

83

Občianske združenie
MARESSA

Zorbing futbal - benefičný
turnaj

700 €

Piešťany

84

Centrum rodiny

Susedia, spoznajme sa

650 €

Bratislava

85

Dobrovoľný hasičský
zbor BA-Dúbravka

Hasičská pohárová súťaž o
pohár starostu MČ BADúbravka spojená s oslavou
pamiatky SNP

700 €

BratislavaDúbravka

V obci sa každoročne usporiadavajú hodové slávnosti, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú obyvatelia
obce, rodáci, ale aj občania z priľahlého okolia. Toto podujatie sa snaží o udržanie miestnych zvyklostí a
tradícií. S usporiadaním slávností súvisí i nárast príchodu turistov do obce. Otvorenie hodových vždy
zahajuje slávnostná sv. omša v miestnom kostole. So slávnosťami je spojené bohaté kultúrne
vystúpenie, remeselný jarmok s rôzne atrakcie pre deti i dospelých. Predvečer hodovej slávnosti býva
ľudová veselica. Tiež býva zorganizovaný futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastňujú tímy okolitých obcí.
Obec zorganizuje víkendovú, športovo-kultúrnu akciu pri príležitosti 780. výročia od prvej písomnej
zmienky obce Veľké Lovce. Hlavným cieľom projektu je propagovanie histórie obce, kultúrnospoločenské vyžitie nie len obyvateľov, ale aj okolitých dedín pri príležitosti 780. výročia obce. Obec
Veľké Lovce prevádzkuje múzeum, ktoré v tomto roku oslavuje 20. výročie od jeho otvorenia. Na území
obce je zriadený Dom ľudového bývania s ukážkami tradičného bývania našich predkov.
OZ MARESSA pripravuje športový projekt s benefičným zámerom, turnaj v zorb futbale. Ide o
netradičný druh športu so zárukou dobrej zábavy. Hráči budú v nafúknutých plastových guliach a budú
medzi sebou súťažiť podľa upravených futbalových pravidiel. Popri turnaji bude zabezpečený aj zábavný
program pre deti so zámerom zabaviť celú rodinu. Celý projekt má hlavnú ideu a to pomoc a spestrenie
bežného života ľudí postihnutých alzheimerovou chorobou.
Centrum rodiny, ako nezisková organizácia, buduje v Dúbravke komunitné centrum, ktorého hlavným
cieľom je oživiť na sídlisku komunitný život a to nielen v oblasti kultúrnej, športovej, spoločenskej, ale aj
sociálnej a dobrovoľníckej. Hlavným cieľom projektu je oživiť komunitný život, spoznať sa navzájom,
vytvoriť vzájomné vzťahy medzi členmi komunity, ktoré sa pravidelnými podujatiami utužujú a
umožňujú viac spoznávať aj potreby sídliskovej komunity, ako aj potreby jednotlivcov, ktorí v danej
komunite žijú. Projekt umožní rozvíjať nielen medzigeneračný dialóg, nakoľko podujatia budú určené
pre všetky vekové kategórie, ale aj medzisociálny a integračný , nakoľko návštevníkmi komunitného
centra sú aj odsúdení, ľudia bez domova, zo sociálne slabého prostredia, ľudia trpiaci rôznymi
závislosťami, ľudia a deti so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom projektuj e pripraviť tradičné športové podujatie, 30. ročník hasičskej súťaže, obohatené o
kultúrny program pre obyvateľov MČ BA-Dúbravka, spojené s ukážkami hasičov pre deti a mládež,
rôznymi atrakciami a spoločenským programom pri príležitosti pripomenutia si sviatku SNP
slávnostným zapálením symbolickej vatry.
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86

MOZAIKA - Svätý Jur

Spoznaj velikánov svojho
mesta

600 €

Svätý Jur

87

Združenie lokál
patriotov Považskej
Bystrice

HISTORIA PRE MLADÝCH,
SPOMIENKY PRE STARŠIE
GENERÁCIE

850 €

Považská
Bystrica

88

Záhorácke divadlo

Senická divadelná horúčka
2016

850 €

Senica

89

ZŠ s MŠ Samuela
Timona, Trenčianska
Turná 30

Stretnutie priateľov medzinárodný detský
folklórny festival

700 €

Trenčianska
Turná

90

Rodičovské združenie
pri Základnej
umeleckej škole
Trenčín

Školský muzikál Studňa
lásky

800 €

Trenčín

91

Galéria Trafačka

FOTKA V SIETI

800 €

Nitra

92

Mestské kultúrne
stredisko

Nočná Senica

650 €

Senica

Jedným z cieľov združenia je vytvárať komunitu mladých ľudí, ktorí sú ochotní tráviť čas s deťmi a byť
pre nich vzormi. V mesiaci september 2016 by sa spravilo školenie pre dobrovoľníkov a plánovanie na 9
stretnutí pre deti. Následne by sa pripravil, vždy 1x mesačne, večerno-nočný program, kde by sa
formou divadla, hier alebo zážitkových aktivít oboznámili so známymi osobnosťami, po ktorých sú
pomenované ulice mestečka Svätý Jur.
Združenie sa snaží zachytiť históriu mesta, priblížiť a odovzdať mladšej generácii zaujímavou formou.
Cieľom projektu je pri príležitosti 70. výročia získania štatútu MESTO Považská Bystrica,
prostredníctvom sôch historických postáv pôsobiacich v meste priblížiť mladým ľudom históriu.
Zámerom projektu je zachytiť históriu mesta, priblížiť a odovzdať mladšej generácii zaujímavou
prostredníctvom historických sôch umiestnených na pešej zóne pri rieke Domanižanke. Súčasťou
odhalenia sú sprievodné podujatia pri každoročnom odhalení novej sochy. Pri soche nebude chýbať ani
informačná tabuľka so stručným historickým popisom.
Senická divadelná horúčka 2016 je ôsmy ročník regionálneho divadelného festivalu, ktorý poriada
Záhorácke divadlo v Dome kultúry v Senici. Vystúpia na ňom divadlá z regiónu Záhorie i z priľahlých
regiónov Slovenska i Českej republiky. Špecifikom festivalu je, že uprednostňuje divadlá, ktoré hrajú
vlastnú autorskú tvorbu a používajú pri tom nárečie svojho regiónu. Senická divadelná horúčka je
festival, ktorý prebieha niekoľko týždňov na jeseň. Cieľ Senickej divadelnej horúčky je v súlade s cieľom
Záhoráckeho divadla, ktoré sa snaží okrem umeleckej tvorby posilňovať regionálnu spolupatričnosť,
záujem o kultúru a pestovať živé kontakty medzi ľuďmi z nášho i susedných regiónov.
Škola, v spolupráci s obcou Trenčianska Turná, zrealizuje už 18. ročník medzinárodného detského
folklórneho festivalu Stretnutie priateľov. Pozvané budú miestne aj zahraničné súbory. V rámci
festivalu sa uskutočnia dva výchovné koncerty v ZŠ, MŠ a Dome opatrovateľskej služby v Trenčianskej
Turnej. Uskutoční sa aj hlavný festivalový program, v rámci ktorého sa zrealizuje krojovaný sprievod
obcou a tvorivé dielne. V miestnom katolíckom chráme sa tiež uskutoční ekumenická omša, po ktorej
vystúpi so spevmi domáci DFS Štvorlístok a pozvaní hostia. Vďaka festivalu žiaci i občania spoznávajú
autentický folklór rôznych oblastí Slovenska i blízkej Európy.
Pedagógovia a žiaci všetkých odborov ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne sa rozhodli vytvoriť spoločné dielo, v
ktorom sa môže prejaviť kreatívna energia hudobníkov, spevákov, tanečníkov, výtvarníkov i hercov, a
na ktorom sa zúčastnia desiatky žiakov školy. Stvárnia typickú a nádhernú tému mesta Trenčín a jeho
histórie – legendu o sile skutočnej lásky, ktorá prekonala prekážky zdanlivo neprekonateľné, zoči voči
arogantnej moci.
Trafačka, budova bývalej transformátorovej stanice, bola založená ako priestor pre fotografiu.
Ambíciou galérie bolo poskytnúť výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a
otvoriť dvere súčasným talentovaným fotografom. Cieľom projektu je pripraviť stretnutie fotografov,
nie len profesionálov, ale aj amatérov, ponúknuť im možnosť prezentácie a ďalšieho vzdelávania v
oblasti fotografie. Stráviť príjemný deň v komunite, ktorá našu prácu - fotografov, môže posunúť ďalej a
poskytnúť ďalšiu inšpiráciu.
Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti významné osobnosti senického regiónu z oblasti kultúry,
umenia, spoločenských vied, športu, ktoré sa tu narodili, žili alebo tvorili. Hlavným zámerom je
postupne priblížiť našej verejnosti významné osobnosti pochádzajúce zo senického regiónu, ktorých
práca, tvorivosť, výsledky ich činnosti sú zmysluplné, prinášajú radosť a úžitok ľuďom a spríjemňujú a
obohacujú náš život a ktoré si zaslúžia našu pozornosť, obdiv a vďaku.
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93

Zelený Jablonec

OLD BOYS CUP

700 €

Jablonec

Tradičná akcia s názvom OLD BOYS CUP sa tohto roku chystá už ako 9. ročník. Z dôvodu absencie akcií v
obci Jablonec, na ktorých by sa mohli priatelia, občania, susedia stretnúť, zašportovať, zabaviť; sa
začalo spontánne organizovať podujatie pod záštitou starých pánov Jablonca (bývalých členov
futbalového klubu Jablonec), ktorí spojili šport a spoločenskú udalosť v jedno. Prvý ročník sa konal v
roku 2008 a počet účastníkov bol cca. 70 ľudí. Minulý rok bol približný počet účastníkov 800. Cieľom
podujatia je spojiť ľudí aj z okolitých obcí a rozprúdiť život v Malokarpatskom regióne aj tento rok.

94

Obec Čajkov

650 €

Čajkov

Obec Čajkov je vinohradníckou obcou, ktorá každoročne pripravuje poďakovanie za úrodu hrozna pod
názvom Čajkovské vinobranie. Ide o oblastné kultúrno-spoločenské podujatie, spojené s jarmokom,
výstavami a rôznymi kultúrnymi vystúpeniami. Obec v tomto roku oslávi aj 740. výročie prvej písomnej
zmienky a zároveň v tento deň otvorí športovo - relaxačné centrum obce "Malé Slovensko v Čajkove".

95

Poľovnícke združenie
PZ Plavecký Mikuláš

Čajkovské trojpodujatie:
Čajkovské vinobranie 2016,
spojené so 740. výročím 1.
písomnej zmienky o obci a
otvorením športovo relaxačného centra
Mikulášska varecha 1.
ročník

450 €

Plavecký
Mikuláš

96

Materské centrum
Lipka

Oslava dňa detí na pešej
zóne v Tlmačoch

750 €

Tlmače

97

Pro Technik STU

60. rokov speváckeho zboru
Technik STU (séria podujatí
a koncertov súvisiacich so
60. výročím založenia
zboru)

850 €

Bratislava

98

Obec Hrabovka

Hody 2016

850 €

Hrabovka

Poľovnícke združenie Plavecký Mikuláš zorganizuje 1. ročník kultúrno spoločenskej akcie s názvom
Mikulášska varecha. Ide o súťaž vo varení guláša so sprievodným kultúrnym programom ako je živá
dychová hudba, atrakcie pre deti, vystúpenie miestnej folklórnej skupiny, občerstvenie a vecné ceny
pre víťazné tri družstvá. Cieľom projektuje je prežitie príjemného sobotňajšieho dňa, čím sa rozšíri
ponuka voľnočasových aktivít v obci, pri ktorej sa stretnú rôzne generácie a zástupcovia rôznych oblastí
bežného života ako včelári, športovci, poľovníci, rybári, folklór a pod.
V Tlmačoch žije mnoho detí a veľká väčšina z nich sa pravidelne stretáva na pešej zóne v mestskej časti
Lipník. Z tohto dôvodu chce Materské centrum Lipka na tomto mieste zorganizovať oslavu dňa detí, kde
by deti batoľacieho, predškolského a mladšieho školského veku súťažili v rozličných disciplínach a za
splnené úlohy by si odniesli balíček so sladkou odmenou. Nebudú chýbať ani obľúbené preteky na
odrážadlách a bicykloch.
Spevácky zbor Technik STU, vstupuje do jubilejnej sezóny 2016/2017. Za 60.ročnú históriu jeho bránami
prešlo viac ako 1 000 členov, pričom prví z nich začali spievať už v roku 1956. Bývalí členovia zboru
zakladali postupne ďalšie zbory pôsobiace v Bratislave, kde Technikári dodnes tvoria významnú časť
členov. Práve výročná sezóna je priestorom na to aby došlo k medzigeneračnej spolupráci a aby sme
pozvali aj bývalých členov, ktorí ba mali záujem zapojiť sa do celosezónneho projektu, ktorého výsledok
bude dostupný širokej verejnosti v podobe série verejných koncertov. Niektoré by sa stali súčasťou
archívu RTVS a boli by použité vo vysielaní.
V obci Hrabovka sa v septembri konajú obecné hody. V rámci tejto akcie sú uskutočnené rôzne
sprievodné podujatia - predstavenie ľudových remeselníkov z nášho regiónu, súťaž vo varení gulášu,
kultúrne zložky z obce pripravujú kultúrny program, športovo-zábavné popoludnie pre deti, ale i
dospelých a vyvrcholením celodenného programu je obecná hodová veselica. Keďže obec Hrabovka má
cca 433 obyvateľov, podujatia sa tradične zúčastňujú takmer všetci občania obce spolu so svojimi
rodinnými príslušníkmi, ktorí prichádzajú aj z iných obcí.

99

Miestna knižnica
Pukanec

Míľa pre mamu v Pukanci

350 €

Pukanec

Materské centrum v obci úspešne zorganizovalo už tri ročníky podujatia Míľa pre mamu. Návštevnosť
podujatia má stúpajúcu tendenciu. Napriek tomu, že naša obec má necelých dve tisíc obyvateľov, v
roku 2016 sa na Míli zúčastnilo viac ako 500 návštevníkov. Táto oslava Dňa matiek znamená aj oslavu
rodiny, na ktorej nesmú chýbať ani starí rodičia, tety, strýkovia. Je to krásne podujatie, v ktorom sa
ponúkne zábava a poučenie pre všetky vekové kategórie.
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100

Dom kultúry Javorina
Stará Turá

Kopaničársky jarmek s
heslom "Zachovaj a uč"

800 €

Stará Turá

101

Obec Pavlová

Dejiny rozprávané
fotografiami

700 €

Pavlová

102

Nadácia ADELI

Benefičný koncert JURKOV
TAJNÝ SEN

600 €

Piešťany

Rôznorodé remeslá zohrávali dôležité miesto v živote našich predkov. V súčasnosti sa remeslá
vytrácajú a ustupujú technike a rýchlemu spôsobu života. Deti a mládež nevedia ako sa vyrába maslo,
metla, tká na krosnách. Kopaničársky jarmek vytvorí priestor na oprášenie starých remesiel, zvykov a
tradícií. Cieľom projektu je priblížiť bohatosť remesiel, tradícií a zvykov. Heslo podujatia je "Zachovaj a
uč", čo sa docieli priamym zapojením návštevníkov do tvorivých dielní pre deti aj dospelých, v ktorých
budú využívané staré techniky. Remeselníkom sa poskytne priestor na prezentáciu svojej činnosti a
predaj originálnych remeselných výrobkov, čím sa zároveň podporí rozvoj remesiel.
Obec si vlani pripomenula 880. výročie prvej písomnej zmienky o nej. Rokmi počet obyvateľov klesá,
preto vznikla otázka, čo sa dá zachovať pre budúcu generáciu. Obec patrí do etnografického celku
šiestich obcí, v ktorých nosili rovnaké kroje, nazývané "kurtaszoknya"- krátke sukne. Cieľom projektu je
zozbieranie a digitalizácia fotografií od obyvateľov obce, ako aj príbehov zo života našich predkov a
uskutočniť výstavu fotografií, kde by sa návštevníkom mohla predstaviť minulosť aj súčasnosť.
Cieľom projektu je získať financie zo vstupného a dobrovoľných príspevkov návštevníkov akcie na
rehabilitáciu Jurka v ADELI Medical Center v Piešťanoch a zlepšiť tak jeho zdravotný stav. Benefičný
koncert by bol zároveň príjemným kultúrnym zážitkom pre obyvateľov Trnavy a blízkeho okolia, spojil
by hendikepovaných i zdravých pre dobrú vec a vystúpenie rómskych spevákov a skupín by zároveň
bolo ukážkou toho, že aj táto časť populácie dokáže niesť zodpovednosť pri riešení problémov súčasnej
doby.

103

TRAKT

Folklórne graffiti

850 €

Trenčín

104

CSEMADOK ZO
Gabčíkovo

XXIV. Adventný koncert v
Gabčíkove

700 €

Gabčíkovo

105

Obec Hontianska
Vrbica

Prvomájová láska

800 €

Hontianska
Vrbica

Folklórne graffiti je projekt zameraný na kultúru. Občianske združenie TRAKT sa primárne venuje
projektom súvisiacimi s digitálnymi médiami. V súčasnosti je takýchto projektov minimum a len
málokto tuší, aké sú možnosti v tomto smere. Projekt folklórne graffiti by mal priviesť širokú verejnosť k
umeniu vo verejnom priestore a ponúknuť možnosť participovať priamo na diele. Cieľom projektu
Folklórne graffiti je kreatívne pracovať s ľudovými symbolmi a motívmi z oblasti Kubrej a Kubrice. Tieto
motívy a ornamenty ožijú cez lákavé súčasné multimediálne formy a pridelia nové hravé významy na
budovách, na ktorých to nik nebude očakávať. Cez svetelnú projekciu a 3D sprej v ruke budú môcť
mladí ľudia ornamentmi zdobiť architektúru mesta. Trysku spreju bude tvoriť senzor, ktorý bude
prenášať signál do počítača. Počítač pomocou špeciálneho sofvéru prenesie pohyby spreju na budovu.
Základná organizácia CSEMADOK-u v Gabčíkove každoročne v druhú adventnú sobotu usporiada
adventný koncert šiestich speváckych zborov v miestnom kostole. Cieľom projektu je okrášliť
slávnostné dni adventným koncertom a najvýznamnejším biblickým symbolom v meste - Betlehemom,
ktorý neodmysliteľne patrí k Vianociam. Svojím interpretačným umením spevácke zbory opäť očaria
rôzne vekové kategória obyvateľov mesta o tom, že hudba a spev sú neodmysliteľným symbolom
adventného obdobia, ktoré má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť ako aj radostného
očakávania. Uvedený koncert a otvorenie betlehemu vyzýva širokú verejnosť mesta, aby si našli čas v
adventnom období na zastavenie sa a na stretnutie s ostatnými občanmi medzi stenami krásneho
kostola a následne na námestí pred mestským úradom a spoločne očakávali slávny príchod Vianoc.
V obci Hontianska Vrbica pôsobia Materská škola, Základná škola a Dobrovoľný Hasičský Zbor. Spoločne
za pomoci detí mladšej vekovej skupiny chcú rozprúdiť život v regióne, zaktivizovať miestnu komunitu,
priblížiť občanom v Hontianskej Vrbice a ľuďom z regiónu tradíciu stavanie mája a priniesť spestrenie a
zábavu. Deti budú pomocou kultúrneho podujatia rozdávať prvomájovú lásku obyvateľom a ľuďom z
regiónu.
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106

Obec Štvrtok na
Ostrove

Čakanie vianoc

850 €

Štvrtok na
Ostrove

107

Obec Golianovo

860. výročie prvej písomnej
zmienky o obci Golianovo

700 €

Golianovo

108

Občianske združenie
GútorFUN

Dobehni ma! GútorRUN
2016, Beh pre všetkých

800 €

Hamuliakovo

Cieľom projektu je, aby adventné zvyky nevyšli z módy. Predsviatočné obdobie pre väčšinu ľudí
znamená často skôr čas stresov a koncoročného náhlenia sa. I keď istá hektika sprevádzala aj našich
predkov, určite sa nedala porovnať s tým, čomu musíme čeliť my. Možno aj z toho dôvodu zabúdame
na pôvodné zvyky, ktoré si ctili bývalí obyvatelia Slovenska. Aspoň na niektoré z nich by sme si však aj
kvôli deťom mohli spomenúť. Pre účastníkov udalosti "Čakanie Vianoc" znamená toto podujatie krátke
zastavenie a relax pre dušu a pre deti potrebný kontakt s minulosťou, aby nezabúdali na to, čo im má
byť blízke.
Obec Golianovo slávi v tomto roku 860. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Každá 10-ročnica
výročia sa v obci slávi. Nebude tomu inak ani tento rok. Obyvateľom, ich známym a priateľom,
návštevníkom sa pripraví hudobný program, pri ktorom si budú môcť posedieť, zatancovať si a kultúrno
- hudobne sa vyžiť a prežiť tak príjemné popoludnie či večer.
V snahe vybudovať tradíciu rekreačných behov pre zdravie, ktorá spája ľudí, pozitívne vplýva na
medziľudské vzťahy občanov a zároveň motivuje staršiu a mladšiu vekovú kategóriu k zdravému
životnému štýlu sa rozhodli športoví nadšenci zorganizovať Beh pre všetkých - Dobehni ma! Gútor RUN.
Cieľom je zrealizovať tradíciu pretekov, ktoré majú pozitívne vplývať na medziľudské vzťahy, zdravie a v
neposlednom rade pomôžu deťom a dospelým vytvoriť si aktívny vzťah k športu. Zámerom je, aby sa
pohybové aktivity a šport ako taký stal prirodzenou súčasťou životného štýlu - tak pre obyvateľov
Hamuliakova, ako aj pre občanov z okolitých lokalít.

109

MČ Bratislava-Rusovce

Deň Rusoviec

600 €

BratislavaRusovce

110

Obec Nová Bošáca

Novobošácky slivkový
festival

800 €

Nová Bošáca

111

Spolok priateľov a
občanov obce Kostolné

Čamprla 2016

750 €

Kostolné

112

CENTRUM AKTÍVNYCH
MLADÝCH PRE
ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO

ADVENT - čas radostného
očakávania

700 €

Tešedíkovo

História Rusoviec siaha až do doby bronzovej. Deň Rusoviec sa koná tradične každý rok, a to koncom
leta v parku v Rusovciach. Deň Rusoviec je významná kultúrno-spoločenská udalosť s dlhoročnou
tradíciou a s medzinárodnou účasťou návštevníkov. Program začína o 14 hod. a končí po polnoci. Na
vystúpenie sú prizvaní hostia z Maďarska a Rakúska, nakoľko sa Rusovce nachádzajú v prihraničnej
oblasti.
Novobošácky región je známy najmä vďaka pestovaniu sliviek. K najlepším tradíciám, ktoré sa zachovali,
patrí aj sezónne spracovanie sliviek. Aby sa znalosti a zručnosti spracovania tohto všestranného a
zdravého ovocia zachovali pre nasledujúce generácie a taktiež pre obnovenie spoločenskej funkcie
tradičného spracovávania sliviek, obec pripraví pre obyvateľov Slivkový festival. Na festivale bude
bohatý program, napríklad prednášky na témy ovocinárstva, koštovky a degustácie výrobkov zo sliviek
– slivovice, koláčov, lekváru, sušených sliviek, varenie lekváru či slivkových gulí.
Čamprla je stará kolektívna hra, ktorá sa objavovala už iba v spomienkach staršej generácie. Na základe
terénneho výskumu medzi pamätníkmi spísal člen Spolku pravidlá a Spolok priateľov a občanov obce
Kostolné v spolupráci s miestnymi organizáciami organizuje už 8.ročník v hre čamprla. Súčasťou
podujatia je aj súťaž družstiev vo varení gulášu. Podujatie oslovuje všetky generácie a skupiny
obyvateľov. Staršia generácia spomína na zážitky z hry a tvorí zároveň členov poroty. Mladá ako aj
stredná generácia sa priamo zúčastňuje hry.
Tešedíkovo patrí medzi najväčšie obce v danom regióne. Žije tu veľa šikovných, nadaných a kreatívnych
ľudí, ktorí nemajú možnosť si pred verejnosťou prezentovať a predstaviť svoje zručnosti v oblasti
pomaly zabudnutých remesiel. Cieľom je vytvoriť tradičné adventné podujatie, kde nechýba ani
kvalitný kultúrny program a ktoré sa časom stane očakávanou udalosťou celej obce. Zámerom je zapojiť
všetky generácie a organizácie do kultúrneho života obce, oživiť kultúru, aby naše deti spoznali, vážili si
a mali rady naše hodnoty, aby mali záujem o pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu.
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113

Autis

Benefičný beh PRO AUTIS
5.ročník

750 €

Trenčín

114

TJ JUNIOR CLUB
BORSKÝ MIKULÁŠ

MENÍME POHYB NA
ZDRAVIE

800 €

Borský Mikuláš

115

Občianske združenie
Spoločnosť
Štvrtočanov Svätého
Jakuba

Slamený salón

750 €

Štvrtok na
Ostrove

Občianske združenie AUTIS v Trenčíne pravidelne realizuje benefičné športové akcie. Tieto aktivity sú
prospešné nielen pre ľudí so športovým duchom, ale zároveň aj pre autistické deti z Trenčianskeho
autistického centra PRO AUTIS a základnej školy pre deti s autizmom, ktorých prevádzka je odkázaná aj
na takúto formu pomoci. Projekt ponúka možnosť pre všetkých ľudí všetkých vekových kategórií stráviť
zmysluplný športový deň so svojimi blízkymi v krásnom prostredí Soblahovského lesa.
Projekt Meníme pohyb na zdravie sa skladá z dvoch častí: bežecká časť, v ktorej súťažia mladí pretekári
od 2 do 19 rokov. Je súčasťou 11. ročníka bežeckých pretekov Búranského bežeckého krosu.
Chodecké preteky Záhorácka 20 je súťaž od najmladších žiakov až po veteránov. Hlavným cieľom
projektu je zapojenie čo najviac rekreačných, kondičných bežcov a výkonnostných chodcov k
aktívnemu pohybu a spopularizovanie rekreačného behu a športovej chôdze.
Cieľom projektu je priniesť do vidieckeho prostredia takú kultúru, aká tam často chýba. Na podujatie sa
preto plánuje pozvať ochotnícke divadlo mladých študentov, umelcov výtvarných či hudobných umení.
Okrem toho súčasťou kultúrneho festivalu bude aj výstava fotografií a malieb, premietanie
dokumentárneho a hraného filmu. Jedným zo stredobodov projektu - okrem komunitnej pece na
chlieb, bude samotný priestor týchto aktivít - hala postavená zo slamy. Tieto dva stredobody celého
podujatia budú symbolizovať tradície a poľnohospodársku minulosť obce.

116

Obec Kyselica

Zabíjačkové hody

650 €

Kyselica

117

Obec Drietoma

Hody v Drietome

750 €

Drietoma

118

Občianske združenie
Kvas

Piešťanské Prúdy

750 €

Piešťany

119

Informačné centrum
mladých Topoľčany

Topoľčiansky nočný beh
2016

700 €

Topoľčany

Kyselica je malá obec, ale snaží sa o neustále rozvíjanie obce, turizmu, vytvorenie pohodlného a
príjemného života. V obci kedysi veľa ľudí chovalo domáce zvieratá, medzi nimi aj ošípané, a vyrábalo
vlastné mäsové výrobky. Obec by chcela oživiť túto tradíciu vo forme zabíjačkových hodov, ktoré by
predstavovali ukážku spracovania mäsa, výroby jaterníc, tlačenky, klobásky, oškvarkov, atď. Cieľom
projektu je zachovať a obnoviť tradičné kultúrne hodnoty a zvyky, rozvíjať a upevniť spoluprácu medzi
spoločenstvami obcí, vrátane nadväzovania nových medziľudských kontaktov a zachovať špecifické
hodnoty vidieka.
V obci Drietoma sú hody v novembri. Na rozdiel od iných obcí, v ktorých sú dni hodov oslavované
rôznymi kultúrnymi podujatiami, v obci Drietoma sa v ostatných rokoch hody neslávili. Tento rok sa to
zmení a pripraví sa pri tejto príležitosti program pre všetky vekové skupiny obyvateľov.
Občianske združenie Kvas organizuje množstvo kultúrnych, komunitných, ochranárskych aktivít. V rámci
projektu sa vytvorí zaujímavý, alternatívny, hodnotný a pestrý kultúrny programu v komunitnom
centre ŽiWell na jeseň a zimu. Vznikne tak možnosť umelcom prezentovať sa v Piešťanoch a naopak,
aby piešťanská verejnosť mohla spoznávať menej známych či začínajúcich umelcov.
V súčasnosti v okrese Topoľčany neexistuje žiadna športová aktivita, ktorá by sa venovala behu. Beh je
v súčasnosti veľmi obľúbeným športom nielen u mladých ľudí ale začínajú behať aj staršie generácie,
preto sa tento rok zorganizuje Topoľčiansky nočný beh. Cieľom projektu je rozbehnúť mesto Topoľčany
a jeho priľahlé okresy zorganizovaním pravého ročníka Topoľčianskeho nočného behu. Podujatie bude
doplnené sprievodnými podujatiami a súčasťou bude aj detský beh organizovaný v poobedných
hodinách.
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120

Obec Starý Hrádok

Veľký šport v malej obci

700 €

Starý Hrádok

121

Obec Kalná nad
Hronom

Hronfest + Spolu
pomôžeme.

750 €

Kalná nad
Hronom

122

ŠKK VESELÝ VIDIEK

Štefanský futbalový turnaj v
Drietome

700 €

Drietoma

123

Obec Krásno

Silvestrovský obecný deň

300 €

Krásno

Zámerom športového dňa je vytvárať podmienky na hromadné pohybové aktivity detí, mládeže a
dospelých vedúce k zdravému životnému štýlu. Ihriská, parky, verejné priestranstvá sa využijú ako
komunikačný prostriedok medzi rôznymi vrstvami a vekovými kategóriami obyvateľstva a ponúknu viac
možností na zábavu vo voľnom čase. Športového zápolenia sa zúčastnia aj obce združené v ZVT-HRON čiže športový turnaj bude mať regionálny charakter. Celodenná športové aktivita sa uskutoční na
tenisovom kurte, priľahlom parku a futbalovom ihrisku a v priestoroch kultúrneho domu. Športové
aktivity budú mať súťažný charakter, družstvá z jednotlivých obcí budú súťažiť o putovný pohár a ceny.
Podujatie vzniklo už v minulosti na základe spolupráce obce Kalná nad Hronom a OZ Vodácky klub Kalná
nad Hronom a miestnym spolkom SČK a miestneho DHZ. Cieľom projektu je podpora mladých
hudobných talentov možnosťou prezentácie na verejnosti, kultúrne vyžitie obyvateľov obce a širokého
okolia, osveta v oblasti poskytnutia prvej predlekárskej pomoci a záchrany života.
Cieľom projektu je usporiadať tradičný futbalový turnaj v obci Drietoma, ktorý sa koná pravidelne na
Druhý sviatok vianočný. Účastníkmi sú tímy, ktoré reprezentujú jednotlivé časti obce. V roku 2016 sa
bude konať už v poradí 8. ročník. Cieľom podujatia je v prvom rade spájať ľudí, vytvoriť im priestor kde
sa budú môcť stretnúť s rodinou, kamarátmi či známymi. Na pár hodín spomaliť a vychutnať si vianočné
sviatky so všetkým čo k ním patrí.
Obec Krásno sa rozhodla zorganizovať Silvestrovský obecný deň. V tento termín všetci sú doma, vrátane
odsťahovaných rodákov, ktorí prídu na návštevu a nikto sa nikam neponáhľa a ľudia sa chcú prirodzene
ísť niekde zabaviť. Obec plánuje usporiadať zaujímavý futbalový turnaj so sprievodnými akciami,
hudobnou produkciou na námestí a novoročným ohňostrojom. Cieľom projektu je zapojiť občanov do
kultúrneho a spoločenského diania v obci, utužiť vzťahy a nadviazať nové kontakty medzi občanmi
troch obcí a podporenie lokálpatriotizmu pre kraj kde žijú.

124

Obec Nová Dedina

Čilejkársky jarmok

900 €

Nová Dedina

125

DOBRÁ DEDINA
BLATNÉ

ŠARFICKÉ LETO 2016

850 €

Blatné

126

Obec Sobotište

Sobotišťania varia guláš

600 €

Sobotište

Obec Nová Dedina každoročne organizuje jarmok pod názvom Čilejkársky jarmok. Tento jarmok sa
organizuje, aby sa po rokoch spojili rodáci, mladá generácia sa oboznámila so starými zvykmi a
pamiatkami a pripomenuli sa zvyky a tradície, ktoré sa hlavne nesú v odeve a kultúre regiónu.
Každoročne je pripravený program, ktorý zahŕňa tanečníkov, zabávačov, spevákov. Na jarmoku sa
predvádzajú ľudové remeslá a varia tradičné jedlá. Obyvatelia si sami vyzdobia svoje vlastné príbytky:
bábkami v krojoch, pomôckami z domácností a s rôznymi ozdobami, ktoré súvisia s Novou Dedinou a
regiónom. Cieľom projektu je podporiť obyvateľov, aby aj naďalej prinášali tradície do svojich obydlí a
posúvali ich ďalšej a ďalšej generácií.
ŠARFICKÉ LETO je plné zábavy, športu, súťaží, krúžkov, kultúry a všetkého možného - čo koho napadlo.
Podujatie trvá 10 dní a odohráva sa v strede dediny. Pripravia sa detské dielne, požičovňa športových
potrieb, súťaže, letná čitáreň, Šarfické letné kúpalisko a predovšetkým letné kino, kde sa každý večer
premieta film pre deti a neskôr pre dospelých. Cieľom projektu je oživenie aktívneho prístupu k
verejnému a spoločenskému životu v obci a zapojenie všetkých vrstiev obyvateľov do kultúrneho,
spoločenského a športového diania.
Obec Sobotište sa rozhodla usporiadať súťaž s názvom Sobotišťania varia guláš. Táto iniciatíva sa stretla
s veľmi pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu je aktívne zapojiť občanov, spoločenské organizácie,
neformálne skupiny do súťaže a tak prispieť k rozprúdeniu a spestreniu života v komunite.
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127

Občianske združenie
Tekov-Hont

Dobruo jedlo z Tekova a
Hontu

750 €

Santovka

Cieľom projektu je zorganizovanie kultúrno-spoločenského podujatia s bohatým programom pre čo
najširšiu verejnosť. Hlavným cieľom projektu je prispieť k rozvoju kultúrnych a spoločenských vzťahov,
prezentovať tradície regiónu. V rámci projektu sa bude konať gastronomická súťaž vo varení miestnych
špecialít, ktorej výsledkom bude zozbieranie a následné vydanie receptára miestnych špecialít.

128

Mestské kultúrne
stredisko

Bánovský Študentský
Majáles

800 €

Bánovce nad
Bebravou

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre zmysluplné využite voľného času mladých ľudí
prostredníctvom zorganizovania podujatia Bánovský Študentský Majáles a založenie tradície
pravidelného usporadúvania tohto podujatia organizáciami pôsobiacimi v meste Bánovce nad
Bebravou. Podujatie má ponúknuť okrem iného prístup k spoznaniu miestnej hudobnej produkcie,
výtvarného umenia, športových aktivít, miestnych mládežníckych komunít a samotné zapojenie sa
mladých do organizovania tohto podujatia. Cieľom projektu je tiež zvýšenie povedomia mladých ľudí v
meste o organizáciách, ktoré sa venujú rôznym voľnočasovým a kultúrnym aktivitám a zvýšiť ich záujem
o ne. Návštevníkom Bánovského Študentského Majálesu nude ponúknutý zaujímavý program
pozostávajúci z vystúpení hudobných kapiel, krátkych filmov, výstav, hier, tvorivých dielní, športových
aktivít a pod.

129

Obec Ostrov

BOVO-olympiada 2016

750 €

Ostrov

130

Obec Mierovo

Naše dedičstvo

750 €

Mierovo

BOVO olympiáda je športovo-zábavná akcia troch susedných obcí v netradičných disciplínach. Hlavným
zámerom olympiády je motivovať obyvateľov k športovej aktivite ako dospelých tak aj deti, s využitím
zdravej rivality medzi jednotlivými obcami. Taktiež pripraviť deň plný zábavy, športového zápolenia, aby
sa ľudia navzájom spoznali a rok čo rok sa na tejto akcii znova a znova stretávali. Pre susediace obce
môže akcia takéhoto druhu pomôcť k lepšiemu vzájomnému spolunažívaniu medzi ľuďmi. Súťažia tri
susedné obce Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište. Tento rok sa uskutoční druhý ročník. Podujatie
sprevádza množstvo sprievodných akcií ako napr.: súťaž vo varení gulášu, cyklotrasa, atrakcie pre deti a
posedenie pri hudbe.
Cieľom tohto podujatia je prezentácia, zachovanie a rozvoj národnostnej kultúry a folklóru, udržiavanie
tradícií aj v oblasti gastronómie a kultúrnych hodnôt obce a regiónu, nadväzovanie nových vzťahov a
prehlbovanie už existujúcich. V rámci projektu sa plánuje vystúpenie spevokolov zo Slovenska
a z Maďarskej republiky, vystúpenie detských tanečných súborov, súťaž vo varení tradičného jedla z
regiónu a vyhodnotenie najchutnejších koláčov. Stretnutím týchto dvoch vedľa seba žijúcich
národností sa prostredníctvom hudby, spevu a gastronómie vytvoria nové a upevnia už existujúce
priateľstvá, dôjde ku vzájomnému spoznávaniu a šíreniu kultúry a tradícií týchto národov, ako aj
k oživeniu vidieckeho spôsobu života v regióne. Sprievodnými programami budú napr. futbalový turnaj
na malom ihrisku, súťažné disciplíny pre deti, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie.

131

Občianske združenie
Smoleničan

Jablkové hody

850 €

Smolenice

OZ Smoleničan v predchádzajúcich rokoch už 2-krát zorganizoval v období mesiaca októbra Jablkové
hody. Ide o miestne podujatie, ktorého sa zúčastnilo veľké množstvo obyvateľov obce Smolenice a
priľahlých obcí. Do programu sú zapojené obe materské škôlky v obci Smolenice. Deti zo škôlok majú
pripravené tematické vystúpenia, zahŕňajúce aj folklór, zamerané na hlavný predmet tohto eventu jabĺčko. Podstatou akcie je súťaž miestnych kuchárok v príprave pokrmu obsahujúceho hlavnú
ingredienciu jablko. Cieľom tretieho ročníka je zapojiť do akcie nových súťažiacich, tak aby spoločne
súťažili deti, dospelí a seniori a aby starší odovzdali svoje skúsenosti mladším ročníkom.
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132

OZ VITUS

Rusovce bez hraníc

750 €

Bratislava

133

Obec Šúrovce

Poďme s deťmi na guláš!

700 €

Šúrovce

V Rusovciach ešte donedávna žili príslušníci maďarskej, chorvátskej či židovskej menšiny. Do dnešných
dní sa v maďarčine, slovenčine, či nemčine spieva na Štedrý deň Tichá noc v miestnom kostole. V
súčasnosti sa národnostný kolorit obohatil aj o ďalšie národnosti. OZ Vitus 2x do roka poriada susedský
piknik, nemasovú, ale príjemnú a otvorenú akciu pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať svojich
spoluobčanov či dozvedieť sa novinky o dianí v obci. Jesenný susedský piknik by sa zastrešili pod motív
multi-kulti aktivít a zapojili by sa aj cudzojazyční susedia.
Obec Šúrovce už po dva roky organizovala obecnú akciu Súťaž vo varení guláša, pričom posledný rok
túto súťaž spojila aj s oslavami MDD. Akcie tohto typu sa uskutočňujú v centre obce pri kultúrnom
dome. Zúčastňujú sa ich nielen obyvatelia obce, ale aj občania z okolitých obcí.

134

Prvý jazdecký a
tradície zachovávajúci
spolok v Iži

20. jarné ťaženie prezentácia historických
udalostí a bojov

700 €

Iža

135

Obec Dolné Srnie

Tvorivé dielne, vianočné
trhy a súťaž vo výrobe
jaterníc a klobás

900 €

Dolné Srnie

136

Mladý pes n.o.

Záhorácky futbalový turnaj
seniorov o starostovu misu
v obci Čáry

700 €

Bratislava

137

OZ Iskierka

Vianočný večierok s
Vianočným bazárom

600 €

Trnava

138

Jungle Gym Levice

Movement - festival
pohybovej kultúry. vol.3

1 000 €

Levice

Prvý jazdecký a tradície zachovávajúci spolok v Iži sa už dlhé roky venuje prezentácii a propagácii
tradičného historického jazdectva v regióne. Iža je významným centrom z tohto hľadiska a tradičné
husárske jazdectvo patrí medzi jej charakteristické črty. Každoročne sa organizuje Jarné ťaženie,
ktorého cieľom je spomienka na vypuknutie revolúcie a bojov za slobodu v rokoch 1848-49 vo väčšine
západnej a strednej Európy. Jarné ťaženie je každoročne trojdňové podujatie, kedy sa husári na koňoch
a pešiaci odetí v historických odevoch slávnostne presúvajú regiónom južného Slovenska a na
vybraných miestach ponúkajú návštevníkom atraktívne rekonštrukcie historických bitiek.
Cieľom projektu je realizácia druhé ročníka vianočných trhov v obci. Vianočné trhy by sa realizovali
počas dvoch dní, počas ktorých budú pripravené tvorivé dielne pre deti aj dospelých, predstaví sa
divadelný súbor, trhy, na ktorých sa občania budú prezentovať svojimi výrobkami a tiež ukážky použitia
rôznych techník výroby výrobkov. Na spestrenie programu vystúpi detský folklórny súbor, heligonkári a
dychová hudba. Pre deti sa uskutoční aj stretnutie s Mikulášom.
Futbal je najrozšírenejší šport na svete. Na slovenských dedinách je to vždy veľký sviatok, keď je súťažný
zápas. Hráči, ktorí niekedy súťažne hrali stále majú chuť si zahrať futbal, ale skôr už so svojími
rovesníkmi. Turnaj okolitých dedín je výborná príležitosť na ktorej sa stretávajú aj priatelia z detstva a
zároveň spoločenská udalosť pre celú dedinu a okolie ako sa stretnúť, zašportovať a potom spolu
pospomínať na mladé časy. Zámerom projektu je zorganizovať zmysluplnú akciu, kde nebude dôležité
kto vyhrá, ale cieľom je zapojiť do tohto turnaja seniorov, mladých futbalistov aj deti zo škôl.
Cieľom projektu je socializácia zdravotne znevýhodnených mladých ľudí a zmysluplné vyplnenie ich
voľného času. Deti sa dostávajú do veku, kedy sa z nich stávajú mladí ľudia, nemajú veľa možností
stretávať sa so zdravými rovesníkmi. Snahou projektu je vytvoriť priestor pre ich spoločné stretnutia,
aby boli rešpektované a prijímané ako plnohodnotné osobnosti u druhých. Nadviazanie nových
kontaktov medzi zdravotne znevýhodnenou mládežou a zdravými rovesníkmi. Verejnosti sa predstaví
zdravotne znevýhodnená mládež cez tanec, slovo, hudbu a výrobkami prezentovanými na Vianočnom
bazáre ukážu svoju šikovnosť a kreativitu.
Jungle Gym Levice tvoria mladí Levičania, ktorí chcú prispievať ku kultúrnemu, spoločenskému a
športovému dianiu v meste Levice. Cieľom projektu je zorganizovanie festivalu pohybovej kultúry, ktorý
prinesie oživenie kultúrnych podujatí v Leviciach, a ktorý by oslovil všetky generácie. Projektom sa
okrem toho opäť povzbudia začínajúci umelci k svojej prezentácii a verejnosť získa nový pohľad na
umenie a na to, ako tráviť voľný čas. Festival je svojím obsahom zameraný na širokú verejnosť – od
mládeže, cez dospelých až po rodiny s deťmi. Zámerom je, aby sa festival stal ďalšou vyhľadávanou
akciou a ľudia mali možnosť prísť aj na iný ako hudobný festival.
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139

Nadácia Cvernovka

1. Máj v Škole

1 000 €

Bratislava

140

I.N.A.K - pohybové a
osobnostne rozvojové
aktivity

NEXT GENERATION JAM 3 –
3. ročník medzinárodnej
break dance súťaže

1 000 €

Bratislava

141

Združenie BRONZ

SKULPTUR LAB 2016

1 000 €

Galanta

142

Divadelná skupina
Trnava

Tvorba divadelnej
inscenácie CONTINUO a jej
reprízovanie

1 000 €

Trnava

Unikátny potenciál vytvorený v Cvernovke zložený z 30 kreatívnych a umeleckých ateliérov bol nútený
vysťahovať sa zo súčasných priestorov do nových priestorov - areálu bývalej chemickej priemyslovky na
Račianskej ulici. Tento areál sa pretvorí na Kreatívne centrum s vhodnými podmienkami pre umeleckú
tvorbu, rozvoj talentu umelcov, dizajnérov, výskumníkov a začínajúcich (start-up) podnikateľov.
Pôsobenie kreatívneho klastra rozličných profesií predpokladá vznik synergických efektov, ktoré dokážu
iniciovať pozitívnu zmenu v rámci komunít v bezprostrednom okolí, ako aj v rámci celého mesta.
Projekt "1. máj - Deň otvorených ateliérov v Škole" nadviaže na niekoľkoročnú tradíciu úspešných
ročníkov "1. máj - Deň otvorených ateliérov v Cvernovke" a zároveň predstaví nové priestory
vznikajúceho prvého kreatívneho centra v Bratislave. V tento deň inak priestory súkromných ateliérov
budú sprístupnené verejnosti a ich nájomcovia predstavia svoju činnosť, ktorej sa počas roka venujú.
Škola Breaku je jediná tanečná škola v SR zameraná výlučne na štýl break dance. Školu navštevuje
množstvo nadaných mladých tanečníkov vo veku od 5 rokov, medzi ktorými je aj Majster sveta Break
dance 2015. Tieto talenty sa podporujú rôznorodými aktivitami, medzi ktoré patrí aj súťaž detí a
profesionálov v break dance NEXT GENERATION JAM, ktorého filozofiou je podporiť, inšpirovať, nabiť
energiou mladých tanečníkov, integrovať detí a mládež do kultúrneho diania a vytvoriť vhodné
podmienky pre rozvoj ich talentu. V súčasnosti je veľká potreba organizovať podujatia práve na
prezentáciu tejto formy umenia, ktorá by okrem iného pomohla aj integrácii mládeže do kultúrneho
diania najmä v problémovom veku, kedy hrozí väčšie riziko prepadnutiu sociopatologickým javom.
4D Gallery - tvorivé centrum, organizované o.z. BRONZ, rozvíja svoju činnosť od roku 2009. Formou
rezidenčných pobytov napomáha výtvarníkom k realizácii aj náročných veľkorozmerných diel. Mnohí
umelci nemajú k dispozícii dostatočné ateliérové priestory a technologické vybavenie, ktoré im 4D
Gallery takouto formou poskytuje. 4D Gallery tak výraznou mierou prispieva k rozvoju súčasnej
sochárskej tvorby. Projekt SKULPTUR LAB sa koná od roku 2014, je však zameraný najmä na tvorbu diel,
ktorých prezentácia sa obvykle koná v rámci medzinárodných výstav a festivalov v iných mestách. V
roku 2016 má 4D Gallery zámer prezentovať vzniknuté diela aj na domácej pôde v Galante - ako
multižánrové podujatie (výstava v mestskom parku, výstava v tvorivom centre 4D Gallery, hudobné
vystúpenia). Cieľom je odprezentovať súčasné umenie širokému publiku veľmi pútavou formou v
kombinácii s hudobnými vystúpeniami, v priestoroch, kde umenie vzniká. Vystavením sochárskych diel
vo verejnom priestore mestského parku sa môžu osloviť a prilákať k umeleckej tvorbe aj diváci, ktorí nie
sú bežnými návštevníkmi galérií.
Divadelná skupina Trnava prevádzkuje od roku 2007 Divadelné štúdio DISK v Trnave, ktoré sprístupňuje
verejnosti alternatívne umenie v oblasti divadla i hudby. Divadelný súbor DISK Trnava má výlučne
amatérsky herecký súbor, ostatná súčasť tvorcov inscenácií je profesionálna (réžia, dramaturgia,
výtvarná zložka, hudba). Na slovenskej amatérskej divadelnej scéne pôsobí od roku 1955. Súbor počas
svojej 61-ročnej činnosti uviedol 70 premiér a viac ako 1 000 repríz inscenácií svetovej a slovenskej
klasiky, ako aj vlastnej autorskej tvorby. So svojimi inscenáciami sa prezentoval na medzinárodných a
domácich festivaloch. Pre udržanie akcieschopnosti Divadelného štúdia DISK v Trnave na primeranej
kvalitatívnej úrovne je nevyhnutné vytvoriť minimálne jednu novú inscenáciu ročne. Vytvorenie novej
inscenácie je hlavným cieľom a výstupom tohto projektu. Následne sa bude reprízovaná ako je
tradíciou DISKu už mnoho rokov. Premiéra a reprízy inscenácie sa uskutočňujú najmä v Divadelnom
štúdiu DISK v Trnave a tiež na ochotníckych prehliadke ako je Malá krajská scénická žatva a prípadne aj
na celoslovenskej súťaži Scénická žatva.
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143

MOUNTAIN BIKE KLUB
DUBNICA o.z.

Energia do žíl

1 000 €

Trenčianske
Teplice

144

Euforion – kultúrno
voľnočasové fórum

Bratislava Street Art
Festival 2016

1 000 €

Bratislava

145

OZ Miestna akčná
skupina Galanta

Cyklistické aktivity a
Cykloštafeta Po stopách
vodných mlynov

960 €

Galanta

146

Čerstvé Ovocie, n.o.

Urban Market 2016 (Winter
Edition)

1 000 €

Bratislava

V dnešnej dobe technických vymožeností sa čoraz menej ľudí aktívne venuje športu. No nájde sa aj
mnoho ľudí, pre ktorých sa šport stal životným štýlom a neodmysliteľnou súčasťou života. Aj z tejto
iniciatívy vznikol cyklomaratón, ktorého sa bude konať dňa 27.8. 2016 v Novej Dubnicu už jeho 22
ročník. Novodubnický maratón je najstarší a historicky najťažší vytrvalostný pretek horských bicyklov na
Slovensku. No nie je to len pretek horských cyklistov rôznych kategórií ale sú to aj otvorené
majstrovstvá Slovenskej republiky terénnych jednokoliek. Dôležitým aspektom je, že organizátori myslia
aj na mládež a celé rodiny, kde sa preteku dokážu zúčastniť v tých najľahších kategóriách aj celé rodiny
s deťmi. Rodina, kde bude zapojených najviac členov získa špeciálnu cenu.
Situácia ohľadne graffiti a street artu sa na Slovensku postupne mení. Počas uplynulých rokov sa aj v
spolupráci s mestom ako aj s komunitou podarilo zlepšiť samotné prostredie aj podmienky a pozitívne
vplývať na mladú generáciu, aby nezneužívala graffiti na poškodzovanie verejného priestoru, ale práve
naopak, využívať graffiti a street art ako prostriedok zlepšenia zanedbaných častí nášho hlavného
mesta. Takto sa spolu s magistrátom a Mestskou časťou Bratislava Staré Mesto vylepšili priestory na
Továrenskej, pod Mostom SNP, resp. na Prístavnej ulici. V spolupráci s Dopravným podnikom sa
upravila aj električková súprava. Niektoré diela si všimli aj zahraničné médiá a boli zaradené do Google
Cultural Institute. Bratislava Street Art Festival je dvojdňový multižánrový festival v uliciach Bratislavy s
viac ako 100 účinkujúcimi a vytvorenou legálna trvalou street art a graffiti zónou.
Hlavným cieľom podujatia je podporiť vo verejnosti záujem o cyklistiku a cykloturistiku bez rozdielu
veku, pohlavia a fyzickej zdatnosti a to nie len v našom okresnom meste, ale aj vo všetkých obciach
regiónu, ktorými plánované aktivity prejdú. Všetky aktivity a cyklojazdy kopírujú snahu o zviditeľnenie
budúcej plánovanej cyklotrasy – Po stopách vodných mlynov. Hlavnou myšlienkou aktivít je
zviditeľnenie regiónu, zatraktívnenie trávenia voľného času či už formou cykloturistiky, splavovania,
turistiky pre všetky vekové kategórie, podpora ekologického spôsobu prepravy, vzájomného
spoznávania medzi obcami. Okres Galanta sa rozhodne nemôže "popýšiť" žiadnou oficiálne vyznačenou
cyklotrasou. "Saganománia" a záujem o trávenie dovoleniek na Slovensku a okolí však priniesli obrovský
záujem o bicyklovanie a tak čoraz viac ľudí trávi svoj voľný čas na bicykloch. Rovinatý kraj v okolí je
ideálny na bicyklovanie pre všetky vekové kategórie. Zároveň množstvo kultúrnych, prírodných
pamiatok prináša nekonečné zážitky spojené s bicyklovaním a trávením voľného času.
Urban Market je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím svojho druhu, ktoré prezentuje súčasnú
umeleckú scénu širokej verejnosti. Spája v sebe dizajnový trh domácej kreatívnej tvorby, prezentáciu
slovenského/lokálneho a zahraničného dizajnu, pestrý kultúrny program a tvorivých ľudí z rôznych
odvetví v jednom čase na jednom mieste. Je zameraný na prezentáciu súčasného dizajnu a módy,
kreatívnej tvorby a súčasného umenia s presahom do edukačných aktivít. Je alternatívou k Vianočným
či iným mestským trhom. Práve tu môžu návštevníci nájsť a podporiť lokálnu dizajnérsku aj umeleckú
tvorbu v jej ďalšom raste. Podpora kreatívneho priemyslu a podnikania je pre Čerstvé Ovocie, n.o.
prioritou číslo jedna. Je dôležité cez osobné stretnutia sprostredkovať mestskú kultúru a umenie
vznikajúce zdola a hlavne, spoločne "zdieľať". Zdieľanie umožňuje človeku lepšie reflektovať zažité veci
a životné situácie. Urban Market 2016 (Winter Edition) je o reálnych stretnutiach a o zdieľaní. Zdieľaní
jedného priestoru v jednom čase spolu s množstvom zaujímavých, inšpiratívnych a kreatívnych ľudí.
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147

Tanečná skupina
HeroeS

JAHODA DŽEM 2016

1 000 €

Piešťany

148

OZ VEGÁNSKE HODY

Vegánske hody Bratislava
2016 - kuchárske talenty

1 000 €

Bratislava

149

Občianske združenie
Naše Rodné Slovensko

Drahovský dvor

320 €

Drahovce

150

Foajé

Foajé - centrum pre
komunitnú kultúru

1 000 €

Bratislava

Mesto Piešťany je silno kultúrne a športovo založené mesto. Športovci ako Moravcová, Lacko,
Cibulková, Babač pochádzajú z Piešťan a úspešne reprezentujú toto mesto aj cele Slovensko. Mnohé
významné mená a ikony aj hiphop kultúry pochádzali práve z Piešťan a okolia. Táto kultúra začala
pomaly upadať a o jej rozvoj sa pomaly strácal záujem. Kultúra sa stáva nepochopená a
nepodporovaná. Ľudia sa prestávajú stretávať, odovzdávať si svoje skúsenosti a rôzne "cudzo" mestské
zvyky a venovať svoj voľný čas práve tancu. Od roku 2011 sa tanečná skupina HeroeS projektom snaží
podporiť a opäť obnoviť tuto kultúru práve v Piešťanoch kde sídlila silná základňa najúspešnejších
tanečníkov, ktorá nás reprezentovala aj vo svete na najprestížnejšej akcii BATTLE OF THE YEAR v
Nemecku.
Vegánska strava poskytuje východisko z inak neriešiteľnej situácie - ponúka možnosti zabezpečiť
dostatok potravín vo svete, výrazné zníženie znečistenia a tvorby skleníkových plynov, zvrátenie
deštrukcie pôvodných biotopov a v neposlednom rade ustanovuje zvieratá v pozícii cítiacich bytostí
zasluhujúcich úctu a dôstojné zaobchádzanie. Projekt Vegánske hody Bratislava 2016 tieto problémy
priamo adresuje a ponúka ľuďom nástroje umožňujúce súčasný vývoj zvrátiť. Dokážu sa tak priamo
zapojiť do boja proti klimatickým zmenám, za zachovanie pôvodných biotopov a oslobodenie zvierat. V
neposlednom rade prinášajú možnosť zvoliť si zdravšie stravovanie.
V súčasnosti je aj napriek bohatej folklórnej minulosti záujem o tradície v Drahovciach minimálny.
Občianske združenie Naše Rodné Slovensko bolo už od začiatku zamerané hlavne na oživenie
folklórneho života. Založili miestne národopisné múzeum, ktoré sa od počiatku stretávalo s veľkým
záujmom verejnosti, a o niečo neskôr i folklórnu spevácku skupinu Kolovrátok, ktorá úspešne
prezentuje obec po celom Slovensku a je jedným z mála, ak nie jediným nosným prvkom folklórnych
tradícií v obci. Počas rokov sa vytvorila hlboká medzigeneračná medzera a zručnosti nemal kto prebrať
a venovať sa im. Z toho dôvodu sa do obce na podujatie Drahovský dvor pozvú umelci a otvorí sa nová
expozícia ľudového kroja v múzeu. Tiež sa predvedú niektoré techniky tradičných regionálnych ručných
prác. Projekt bude ďalej pokračovať vo forme kurzov paličkovania a pečenia medovníkov, ktoré sú v
komunite už osvedčené a úspešné.
Foajé je centrum pre komunitnú kultúru v Bratislave, zamerané na audiovíziu, dizajn a architektúru
podporujúce prezentáciu projektov z oblasti filmu, dizajnu a architektúry, nekomerčnú a alternatívnu
umeleckú produkciu, výstavy, premietania, prezentácie, diskusie, workshopy pre všetky generácie,
kultúrne komunitné aktivity, či aktivity edukačného charakteru, kritickú reflexiu, grafický dizajn a
architektúru. Cieľom občianskeho združenia Foajé je prispieť k rôznorodosti kultúrneho vyžitia
hlavného mesta Bratislava zmysluplným a originálnym pravidelným programom, ktorý je absolútne
výnimočný svojím obsahom ako aj formou. História budovy Foajé je (s menšími pauzami) už 80 rokov
úzko spätá s filmom. Snahou je v súčasnosti vytvoriť na tomto jedinečnom mieste priestor pre stret
viacerých druhov umenia, nielen toho filmového, obohatiť ho ako o dizajn, architektúru, tak aj výtvarné
umenie. Zorganizujú sa rôzne kultúrne a umelecké aktivity, ktoré sa odohrajú v priestoroch Foajé na
Štefánikovej 16. Cieľom je využiť jeho potenciál ako kultúrneho komunitného centra, určeného nielen
na premietanie filmov ale aj pre stret rôznych foriem umenia a alternatívnej kultúry.
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151

Dobrovoľný hasičský
zbor Zálesie

Deň sv. Floriána 2017

1 000 €

Zálesie

152

OZ Cestou necestou

Cestovateľský festival
Cestou necestou

1 000 €

Limbach

153

OZ Adrenalín

Adrenalin Film Festival
2016

1 000 €

Bratislava

154

GAFFA o.z.

sam/a/v/sebe

998 €

Bratislava

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Zálesie by rád zorganizoval akciu pri príležitosti sv. Floriána. Cieľom
akcie je zvýšiť povedomie u detí ale aj dospelých v oblasti požiarov, podávania prvej pomoci, ukážky
hasičskej techniky a všeobecne zvýšiť osvetu ohľadom záchranných zložiek. Vychádza z toho, že deti,
ale ani dospelí nevedia podať správne prvú pomoc, nevedia sa správať pri požiaroch, nevedia ako
správne privolať pomoc, ako uhasiť menšie požiare.
OZ Cestou necestou od roku 2013 usporiadava cestovateľské festivaly. Festivaly sa skladajú z
prezentácií cestovateľov, ktorí pri fotografiách rozprávajú o svojich skúsenostiach a zážitkoch z ciest.
Hlavný program je doplnený sprievodnými aktivitami a ochutnávkou rôznych jedál zo svetovej kuchyne.
V prvom roku pôsobenia (v roku 2013) sa usporiadalo 8 podujatí pre 2069 divákov.
Iba v prvej polovici roka 2016 sa usporiadalo 36 podujatí v 15 mestách s 159 cestovateľskými
prezentáciami, 35 filmami pre 4707 denných návštevníkov. Cieľom projektu je obohatiť program o
jedinečné 3D cestovateľské prezentácie, ktoré prinesú divákom nový rozmer do cestovania, a zároveň
mať finančné prostriedky na lepšiu propagáciu podujatia, aby všetky sedadlá v sálach boli obsadené.
V novembri 2016 sa bude konať Adrenalin Film Festival už po štvrtý raz. Rovnako ako aj počas minulých
ročníkov, náplňou festivalu bude prezentácia nových filmových titulov z domácej aj zahraničnej
produkcie, prednášky pozvaných hostí (režisérov, športovcov, trénerov, a pod.). Podujatie dopĺňa aj rad
diskusií a workshopov zameraných na rôzne témy ako šport, športová výživa, tréning, zdravie a jeho
prevenciu, či bezpečný pohyb na horách. Programová skladba filmovej časti festivalu je naozaj
rôznorodá - zahŕňa dokumentárne filmy, rôzne športové disciplíny, ako aj reportáže so súčasnou
špičkou športového diania na Slovensku. Cieľom je tiež priniesť to najlepšie z domácej a svetovej
filmovej produkcie v danej sezóne ako aj vytvoriť priestor pre stretnutia odborníkov, profesionálnych
športovcov, mladých filmových tvorcov a laickej verejnosti zaujímajúcej sa o športové dianie.
Cieľom projektu je prezentácia nastupujúcej generácie absolventov umeleckých škôl prostredníctvom
performance a súčasne kultivácia a revitalizácia nedivadelného priestoru. Projekt má za cieľ vytvoriť
performance, ktorá je zameraná na multižánrový charakter. Performance by mala pertraktovať
osobnosť sochárky Camille Claudel, ktorej umelecká a súčasne životná cesta je mnohovrstevným
inšpiratívnym zdrojom. Žiačka a neskôr umelecká ako aj utajovaná životná partnerka sochára Augusta
Rodina, sestra dramatika Paula Claudela, sa chtiac-nechtiac ocitla v psychiatrickej liečebni, kde prežila
veľkú časť svojho života. Performance ako živý spôsob komunikácie, ktorý je fixovaný, no stále živý, je
zvolený aj v zmysle žánru programovo pracujúceho s konkrétnym prostredím/priestorom, v ktorom sa
predstavenie realizuje. Tvorivý tím sa rozhodol spracovať túto tému najmä kvôli paralelám, ktoré v
súčasnosti opäť rezonujú a stávajú sa aktuálnymi. Témy ako skepsa, vykorenenosť, atomizácia,
predsudky, ego, láska a v neposlednom rade tvorba, ako forma komunikácie so svetom je pre mladých
tvorcom naliehavou témou. Zámerom projektu nie je dokumentárnou formou priblížiť sochárku, ale
polemizovať s ňou, diskutovať a v otvorenom tvare nevynášať súdy ale otvárať interpretačné pole.
Multižánrová performance má ambíciu poskytnúť divákom krehký pohľad na životný osud. Miesto
realizácie bude Železná studienka v Bratislave.
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155

DIVADLO MALÁ SCÉNA
STU

Dva domy cez ulicu, kde
„býva“ umenie

1 000 €

Bratislava

156

Nadácia Milana
Šimečku

Dni Bratislavskej kaviarne

1 000 €

Bratislava

157

Parlament mladých
mesta Vrbové

Rozprávkový Čerenec

722 €

Vrbové

Dva domy cez ulicu, kde „býva“ umenie je koprodukčný projekt Slovenskej výtvarnej únie a Divadla
Malá scéna STU. V rámci výstavných súvislostí je celkom bežné a štandardné, že na vernisážach
expozícií je do programu, okrem kurátorského príspevku, zaradený hudobný vstup, spev, tanec,
herecká etuda, respektíve iný druh umenia, ktorý večer príjemne obohatí. Divadlo Malá scéna STU v
spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou prišli teda na myšlienku spojiť dve kultúrne inštitúcie
vzájomnou spoluprácou výmenných výtvarných a divadelných projektov. Snahou inštitúcií je prepojiť
umelecké druhy a žánre v dvoch „domoch“, ktoré sú situované oproti sebe, priniesť divadlo do
výstavných priestorov a výtvarné umenie do divadla. Zároveň je ambíciou týchto dvoch partnerov
vyniesť umenie na ulicu a využiť priestory pred budovami na projekty, ktoré priblížia umenie verejnosti.
Problémom občianskej spoločnosti na Slovensku je, že sa často redukuje iba na mimovládne
organizácie, prípadne aktivistov. K hodnotám demokracie, otvorenej spoločnosti a slobodnej diskusie sa
hlási oveľa širšie množstvo ľudí, ktorí však často nemajú nástroj, ako vyjadriť svoju podporu týmto
ideám. Týchto ľudí je potrebné prepájať a aj takým spôsobom obhajovať fenomén Bratislavskej
kaviarne ako podhubia pre nové a inovatívne myšlienky pre Slovensko. Bratislavská kaviareň sa v
poslednom čase stala akousi politickou nadávkou, podobne ako “slniečkári” či “pravdoláskari”. Našimi
aktivitami i týmto projektom však chceme ukázať, že pre nás je Bratislavská kaviareň fenomén, ku
ktorému sa hrdo hlásime! Cieľom projektu je zábavnou a netradičnou formou budovať komunitu
Bratislavskej kaviarne, teda komunitu ľudí, ktorí si vážia slobodu, demokraciu a diskusiu.
Okolie vodnej nádrže Čerenec využívajú deti a mládež na rekreáciu, nedeľné prechádzky spolu s
rodičmi, či starými rodičmi. Avšak nie je moc udržiavané a žiadne aktivity sa tu nekonajú. Cieľom
projektu Rozprávkový Čerenec je zorganizovanie víkendového podujatia pre deti a mládež. V okolí
priehrady budú rozmiestnené rôzne stanovištia pre deti, na ktorých budú musieť deti splniť úlohu a
následné môžu pokračovať rozprávkovou cestou pri priehrade Čerenec. Na stanovištiach budú prítomní
dobrovoľníci – mládežníci, ktorí budú mať na sebe rozprávkové kostýmy, aby sa deti cítili ako v
rozprávke. Pripraví sa rozprávková cestu so stanovišťami, na ktorých sa deti zasmejú, či budú musia
riešiť rébusy od známych rozprávkových bytostí. Každý účastník po absolvovaní tejto rozprávkovej
čereneckej cesty získa diplom za účasť a malú sladkú odmenu.
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Nízkoprahové kontaktné centrum UPside na Obchodnej ulici navštevujú každý týždeň desiatky mladých
ľudí. Väčšina z nich sú klientmi anonymnej internetovej poradne IPčko.sk a ďalšiu skupinu, mladých,
ktorí klub navštevujú, tvoria bežní mladí, ktorí piatky a soboty večer bežne trávia na Obchodnej ulici,
kam prichádzajú za víkendovou zábavou. V jednom priestore sa miešajú bežní mladí a klienti, ktorí
prežili veľmi ťažké chvíle. Klub sa tak stal jedinečným miestom, kde sú si všetci rovní. „Mladí s
výnimočným príbehom" pochádzajú zo sociálne problémového rodinného prostredia. Sú často
stigmatizovaní a vylúčení z bežnej skupiny mladých. Majú za sebou rôzne ťažké príbehy. Veľa z nich trpí
depresiou, zažili sexuálne násilie, šikanu, niektorí sa pokúsili o samovraždu, brali drogy, sebapoškodzujú
sa a podobne. UPside je akýmsi trenažérom na lepší život a vďaka kvalitnej metodike práce a super
profesionálnym pracovníkom to funguje. Zároveň klub pôsobí aj preventívne voči rôznym
sociálnopatologickým javom a kriminalite. Aktivity klubu sa podporia najmä inovatívnym STREET ART
FESTIVAL UPSIDE - minifestival s diskusiami, koncertov, výtvarného umenia. Na Obchodnú sa vytiahnu
aj spoločenské hry, kalčeto a podobne. Festival sa zopakuje na Obchodnej dvakrát.

