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Výsledky  
 

Do programov Na prírodno a Pamätaj! sa prihlásilo celkovo 160 predkladateľov so žiadosťami o podporu v celkovej výške 710 683,24 EUR. 

Nadácia EPH schválila podporu 40 žiadostiam v celkovej výške 110 000 EUR.  

 

 

 

Grantový program Počet projektov Suma podpory 

Na prírodno 26                        50 000,00 EUR  

Pamätaj! 14                        60 000,00 EUR  
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Zoznamy podporených projektov v jednotlivých grantových programoch 

 

Na prírodno 

Do programu bolo predložených 102 projektov v celkovej požadovanej sume 288 130,50 EUR. Správna rada podporila 26 projektov v hodnote 50 000 
EUR.  
 
 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  SCHVÁLENÁ SUMA 

1 ARTA, Pavol Pilař 
Komunitný dvor a záhrada ARTA + 
ZERO WASTE 

Projekt kultúrneho a kreatívneho centra ARTA vzniká v rámci memoranda o spolupráci, ktoré bolo 
schválené na zastupiteľstve TTSK hlasmi všetkých poslancov. K Cieľom projektu ARTA je zveľadenie 
kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty v súčasnosti nevyužívaných nehnuteľností. Zároveň je 
projekt zavŕšením snahy aktívnej komunity Piešťancov, ktorých záujmom je podpora verejného života, 
kultúry a umenia v meste; zviditeľnenie skupiny kreatívnych ľudí a mladých talentov - nositeľov inovácií. 
Zámerom predkladaného projektu je rozšíriť kultúrno kreatívne centrum o zero waste zónu a zhodnotiť 
tak potenciál veľkého dvora, ktoré takýmto spôsobom čaká postupná premena na komunitnú záhradu - 
ovocný sad, ktorý sa tam pôvodne nachádzal a Zero waste zóna pod gesiou bezobalových potravín 
Onakô v Piešťanoch, pre ktorých bude ARTA novým sídlom.  Podstatným je sociálny a verejnoprospešný 
rozmer projektu. Program budovy bude určený nielen pre obyvateľov Piešťan, ale aj pre celý mestský 
región (30-40 000 obyvateľov).                 2 000,00 €  

2 
BIOAGRA, občianske 
združenie 

Realizácia závlahového systému 
ekozáhrady v Malom Blahove 

Hlavným cieľom a poslaním občianskeho združenia BIOAGRA je vytvárať a zveľaďovať produkčné 
záhrady, políčka a sady na princípoch ekologického poľnohospodárstva, rozvíjať tradičné a ekologické 
formy pestovania zeleniny a ovocia, trvalo udržateľným prístupom k poľnohospodárstvu chrániť a 
zachovávať životné prostredie, podporovať obnovu a rozvoj tradičných prístupov v poľnohospodárstve, 
s cieľom podporovať šírenie zdravých poľnohospodárskych produktov, sledujúc prevenciu civilizačných 
ochorení prostredníctvom konzumácie ekologických, zdraviu nezávadných poľnohospodárskych plodín.                  1 500,00 €  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  SCHVÁLENÁ SUMA 

3 CZŠ Narnia Sídliskový ekosvet II 

CZŠ Narnia je v srdci petržalskej sídliskovej komunity. Projekt Sídliskový ekosvet II je logickým 
pokračovaním , v ktorom chceme zrealizovať to, čo sme sa vďaka prvému ročníku naučili a vo verejných 
workshopoch to učiť aj verejnosť- nielen poznávať spoločenstvá, ktoré ňom sú, ale aj podporovať "život 
na prírodno" tohto priestoru a ľudí v ňom tak, aby pochopili, že pohodlie môže vážne narúšať a ničiť 
druhovú pestrosť.  Cieľom projektu je teda:- podporiť  život na prírodno vo viacerých typoch 
minispoločenstiev, ktoré tu máme a miesto ich úprav zásahmi zvonku pre pohodlie podporiť ich 
prirodzenú druhovú pestrosť, vymeniť zničené tabuľky a osadiť vytvoriť také, ktoré budú obsahovať 
nielen samotné informácie o jednotlivých druhoch, ale aj o tom, ako spolu súvisia a vytvoriť náučnú 
cestu spoločenstvami, za účasti verejnosti ich osadiť a urobiť sprevádzané  verejné vzdelávacie podujatie 
cestou. Tiež zrealizovať veľkú zero waste brigádu na vyčistenie priestoru po lete, k divočinke pripraviť 
edukačné vonkajšie materiály  a opraviť opotrebované či zničené časti  sedení a vytvoriť jedlý kút (z 
rôznych druhov kríkov, ako býva súčasťou jedlého lesa)                 1 000,00 €  

4 

HUMANITÁR, n. o.- 
Centrum psychosociálnej 
a ošetrovateľskej 
starostlivosti 

Pohľad do minulosti, krok k 
budúcnosti 

V rámci projektu by sme chceli obnoviť kultúrno- oddychovú zónu, kde by sa združovali obyvatelia a 
návštevníci mesta Levoča.  Cieľom projektu je ochrana národnej kultúrnej pamiatky a spoluvytvorenie 
kultúrneho dedičstva ako nenahraditeľnú súčasť životného prostredia, kultúrnej krajiny i urbanistického 
celku.                 2 000,00 €  

5 
Jaskynná záchranná 
skupina - Slovenský kras 

Čistenie podzemných vodných tokov 
Dažďová voda presakujúca povrchom zeme sa spája v podzemí Slovenského krasu tvorí jaskynné vodne 
toky. Tie tvoria prevažný zdroj pitnej vody v Rožňavskom okrese a v okrese Košice okolie. Preto je 
ochrana a čistenie týchto vodných zdrojov nesmierne dôležitá.                 1 500,00 €  

6 
Kresťanskodemokratická 
mládež Slovenska 

Čajkovské bralie - náučný chodník 

Obec Čajkov leží v severnej časti Levického okresu, neďaleko rieky Hron. Je súčasťou Nitrianskeho kraja. 
Mladí ľudia a dobrovoľníci z KDMS chcú podporiť miestne snahy o oživenie regiónu. Chceme ukázať, že 
aj mladí sa zaujímajú o svoje okolie, turizmus a život okolitej prírody.  
 
Vyčistíme tradičnú turistickú trasu, osadíme turistické značky, smetné koše a mapu. Ide o jediný 
prístupný turistický chodník v okolí!                 2 000,00 €  

7 Martinus Prístrešok pri Kolpašskom jazere 

Aktivity občianskeho združenia Martinus boli a sú zamerané na pomoc núdznym, mužom bez domova. 
Útulok / domov na polceste prevádzkovaný OZ Martinus, sa nachádza v Banskom Studenci, v blízkosti 
tzv. tajchu (umelej vodnej nádrže) - Kolpašského jazera. Táto technická pamiatka je neoddeliteľnou 
súčasťou lokality UNESCO - Banská Štiavnica a jej okolie. Muži z OZ Martinus sa rozhodli vybudovať 
verejnoprospešný prístrešok v blízkosti jazera, ktorý bude slúžiť tak obyvateľom obce, ako aj turistom.                 1 800,00 €  

8 
Nezisková organizácia 
Apis 

Včelárstvo z generácie na generáciu 
Na východnom Slovensku sa nachádza včelnica o ktorú sa jej majiteľ, 80+ ročný pán Baláž, už nevládze 
starať. Túto včelnicu chceme prebrať pod nášho mladého včelára, revitalizovať, sprístupniť verejnosti, 
spraviť z nej miesto pre edukáciu a zážitky ako aj centrum edukácie budúcich včelárov.                 2 500,00 €  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  SCHVÁLENÁ SUMA 

9 

o.z. JARAJA, A. 
Petrovského 2338/7 010 
01 Žilina, IČO: 50369814 

Podpora významných prírodných 
úkazov cez tvorbu zelených trás pre 
jazdeckú turistiku 

Zachovanie prírodného dedičstva a rozvoj regiónu Malej Fatry cez popularizáciu zelených tras konskej 
turistiky je hlavným cieľom žiadateľa. Projekt bude realizovať Občianske združenie JARAJA. Občianske 
združenie pôsobí v žilinskom regióne a má záujem propagovať prírodnú turistiku jazdeckých zážitkov na 
území Slovenska.  Projektové aktivity budú viesť k sieťovaniu aktérov prírodnej turistiky a tvorbe 
priaznivých podmienok pre popularizáciu významných prírodných úkazov. Tvorba prírodných trás pre 
jazdeckú turistiku bude zároveň regulovať pohyb ľudí v prírode a podporovať ochranu prírodného 
dedičstva. Kladieme dôraz na ochranu prírodného dedičstva a preto sa zameriavame na vodiace 
jazdecké zážitky.  Výstupy: tvorba zelených trás a máp, značenie trás, angažovanie aktérov pôsobiacich 
v prírodnom prostredí, osvetová kampaň zameraná na podporu prírodných úkazov cez jazdeckú 
turistiku.                 1 500,00 €  

10 
Občianke združenie 
NaturAqua 

Vrátiť život do mŕtveho ramena rieky 
Váh 

Cieľom projektu je zrevitalizovať ďalšiu, tretiu časť mŕtveho ramena Váhu (oživenie mŕtveho ramena z 
hľadiska rybochodnej funkcie a vytvorenie vhodného prostredia pre reprodukciu rýb) a rozšíriť 
oddychovú zónu pre obyvateľov obce.  Mŕtve  rameno je významným biotopom pre niektoré druhy rýb 
karas, kapor, lieň atď. Revitalizácia ďalšej časti ramena môže poskytnúť útočisko na prežívanie a 
reprodukciu rýb.  Projekt zahŕňa obnovenie vodnej plochy jej prehĺbením a úpravou okolia, čím sa 
vytvorí možnosť pre šport, oddych a rekreačný rybolov pre občanov a návštevníkov.                 2 000,00 €  

11 
Občianske združenie 
Permoníci 

Pomáhame (v) prírode 

Podstatou stretnutí dobrovoľníkov je aktívny prístup k ochrane a obnove prírody. V spolupráci s 
Mestskými lesmi v Bratislave sú naplánované dobrovoľnícke práce v lokalite Malých Karpát – napríklad 
čistenie potoka Vydrica od napadaných drevín, obnova riečišťa, úprava a odstraňovanie náletových 
drevín, práce v lokalite Včelín. Na koniec leta a jeseň 2019 sú naplánované stretnutia s odborným 
výkladom s cieľom pozorovania zveri a vtáctva, rozpoznávania vtáčích hlasov a rozmiestňovanie hmyzích 
hotelov. V zimných mesiacoch plánujeme výrobu a rozvešiavanie vtáčích búdok a aktívne prikrmovanie 
vtáctva.                 2 500,00 €  

12 
Občianske združenie 
SLNKOTVOR 

Spojme sa pre prírodu 

V rámci tohto projektu - pre cieľové skupiny organizujeme zážitkové včelie exkurzie, máme vybudovaný 
včelí náučný chodník, hráme divadlo o včelách, máme včelársky krúžok, pomáhame začínajúcim 
včelárom v rámci poradenstva. Z našich skúseností vieme, že len rozprávať o včelách nestačí. Mnohí 
ľudia majú včely "zaškatuľkované" ako nebezpečné tvory, ktoré síce robia med, ale pichajú. Preto sme 
zvolili zážitkový spôsob osvety - krúžok, exkurzie, divadlo. Tento spôsob ľudí viac a hlbšie osloví a nám 
dovolí, aby sme následne ľuďom ponúkli možnosť konkrétnej pomoci včelám vo svojich domovoch, 
záhradách...a keďže spätná väzba je pozitívna, vieme, že tento spôsob je účinnejší a efektívnejší. 
Projekt sme tematicky rozdelili do 2 častí. V rámci prvej časti organizujeme zážitkové včelie exkurzie, 
plánujeme vyrobiť mobilné altánky pri včelíne, natočiť DVD o náučnom divadle zo života včiel a doplniť 
náš včelí náučný chodník o nový panel venovaný ďalšiemu dôležitému opeľovačovi - čmeliakom.  
V druhej časti projekt revitalizujeme 8 km dlhý náučný chodník Lúčky - Veľký Choč - plánujeme obnoviť 
náučné panely a lavičky.                 2 500,00 €  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  SCHVÁLENÁ SUMA 

13 Obec Čaka Revitalizácia lokality Badica 

Obec Čaka sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Levice a leží v strede východnej časti Pohronskej 
pahorkatiny v nadmorskej výške 150-211 m, v dolinnej úvaline. Projektom dotknutá lokalita prírodného 
prameňa leží na turistickej trase, obklopená vinicami a lesom. Projekt je zameraný na zveľadenie a 
revitalizáciu okolia prameňa, nakoľko dlhšie obdobie nebola tejto lokalite venovaná adekvátna 
pozornosť, čo viedlo takmer k jej zániku.                 1 000,00 €  

14 Obec Svätý Anton Vyčistime si spolu náš potok 

Obec Svätý Anton je pekná dedinka pod Sitnom uprostred Štiavnických vrchov. Nachádza sa len kúsok 
od Banskej Štiavnice a pre svoju polohu, históriu a známy kaštieľ z 18. storočia je aj častým cieľom 
turistov. Žije v nej necelých 1200 obyvateľov. Cez obec preteká potok Štiavnica, ktorý sa ďalej vlieva do 
Ipľa. Za posledné roky však v potoku skončilo veľa odpadkov rôzneho druhu, ktoré tam nemajú čo robiť. 
Preto to chceme s pomocou občanov obce zmeniť a potok si vyčistiť.                    640,00 €  

15 
Obec Šiatorská 
Bukovinka 

Vyhliadka na Kamenné more 

Projekt rieši kompromis medzi záujmami verejnosti, ktorá navštevuje prírodný výtvor kamenné more a 
jeho ochranu pre budúce generácie. Kamenné more sa nachádza v CHKO Cerová vrchovina, v katastri 
obce Šiatorská Bukovinka v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška, pod Hradom Šomoška. Svojim 
zložením súvisí s kamenným vodopádom, 9 m vysokým geomorfologickým útvarom, ktorý vznikol 
sopečnou činnosťou a radí sa medzi európsky unikát. Návštevníci sa často pohybujú po kamennom mori, 
kamene ľubovoľne presúvajú a z kameňov tvoria rôzne „malé výtvory“. Narúšajú tým celistvosť 
kamenného mora a porušujú prirodzené podmienky fauny, ktorá žije na ploche kamenného mora a 
vyžaduje si špeciálne podmienky pre život. Projekt rieši jednoduchú drevenú vyhliadkovú plošinu so 
zábradlím pre návštevníkov, z ktorej by sa dalo dobre a bezpečne pozorovať kamenné more. Zároveň by 
zamedzila vstupu verejnosti na plochu kamenného mora a jej následné ničenie, v súlade s požiadavkami 
ochrany prírody.                 1 400,00 €  

16 Obec Šterusy Náučný chodník Orlie skaly 

Orlie skaly sú výnimočnou prírodnou rezerváciou patriacou do CHKO Malé Karpaty. Územie tejto 
prírodnej rezervácie sa rozprestiera na katastrálnom území obce Šterusy v okrese Piešťany. Na území 
rezervácie platí 4. stupeň ochrany. V rámci realizácie nášho projektu by sme túto výnimočnú prírodnú 
lokalitu radi ukázali a sprístupnili všetkým návštevníkom nie len našej obce, ale aj nášho regiónu. 
Osadením informačných tabúľ o miestnej rezervácii, o jej faune a flóre, ale tiež inštalovaním 
oddychových zón vedúcich na ceste do Orlích skál, aby sme zvýšili atraktivitu tohoto zaujímavého 
miesta.                 3 000,00 €  

17 
Ochrana dravcov na 
Slovensku 

Syslovské polia - ďakujeme, že sa 
pozeráte 

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sa nachádza na trojhraničí SK-HU-AT. Je poslednou lokalitou 
pravidelného výskytu dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku. Zároveň je to miesto 
atakované nelegálnou návštevnosťou, čo spôsobuje vyrušovanie oboch druhov. V mimohniezdnom 
období (čas realizácie projektu) sa jedná o zimujúcu populáciu (drop), resp. jedince odpočívajúce počas 
jesennej migrácie (sokol červenonohý). Vďaka projektu sa zlepší informovanosť obyvateľov okolitých 
mestských častí Bratislavy (SK) a obcí (AT, HU), zvýši sa pochopenie opatrení usmerňujúcich pohyb v 
území, zlepší sa vzťah ľudí k ochrane prírody. To bude dosiahnuté usmernením do sprístupnených častí, 
exkurziou a zlepšením infraštruktúry pre cyklistov a turistov.                 3 000,00 €  
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18 OZ Naša Revúca Vyčisti Vernár 

Radi by sme s Vašou pomocou vyriešili neúnosnú časť na horskom prechode Vernár, kde evidujeme 6 
nelegálnych skládok a trvalé znečisťovanie šoférmi po celej dĺžke trasy a najmä na najvyššom bode 
prechodu. Odhadujeme, že 10 dobrovoľníkov by počas jedného víkendu dokázala odpad vyzbierať, ale 
ptorebujeme aj dlhodobé riešenie situácie, na ktoré nemáme vlastné prostriedky.                 1 800,00 €  

19 
OZ Občania Sekier - 
Môťová 

Komunitná záHRAda LIPKA 

Naším spoločným zámerom je rekultivácia verejného priestoru zelene, ktorý bude smerovať k pozitívnej 
zmene postojov obyvateľov sídliska vo Zvolene, a nielen ich, k otázkam zdravého životného prostredia 
a zveľadenia verejného priestranstva. Projekt je zameraný na výsadbu, pestovanie a zber 
poľnohospodárskych plodín ( ovocie, zelenina, liečivé byliny) , okrasných rastlín, krov a stromov na báze 
ekologického hospodárstva (bez umelých hnojív a pesticídov). Záujmom projektu je snaha o vytvorenie 
príjemného priestoru pre stretávanie sa ľudí s podobnými záujmami – tzn. cítenie pre prírodu a návrat 
k tradičnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi. Zároveň má tiež komunitná záhrada ponúkať priestor 
širokej verejnosti, a to prihliadajúc na potreby rôznych vekových kategórií.                  2 500,00 €  

20 Pohodovo o.z. Biosféra100 

Projekt vznikol ako odpoveď ekocentra Pohodovo na otázku ľudí a aktivistov ako aktívne pomôcť 
prírode, a biodiverzite. Cieľom je vytvoriť na ploche 100 m2 ukážkový mikrosvet tvorený 7 rôznymi 
spoločenstvami rastlín a živočíchov. Na tomto ukážkovom mikrosvete bude prebiehať výuka pomocou 
edukačných boxov, ktoré priblížia deťom špecifiká jednotlivých rastlín, živočíchov, prostredí. Súčasťou 
projektu je zverejnenie postupu a umožnenie ďalším záujemcom, aby ostrov "Biosféra 100"  mohli 
replikovať na akomkoľvek priestranstve s rozlohou 10x10m, alebo akúkoľvek jeho časť s niektorým 
spoločenstvom na menšom území. Okrem možnosti osobne prispieť k zachovaniu biodiverzity tak 
podporíme vznik ostrovov a verejnej outdoorovej edukácie a bádateľského zážitkového vzdelávania na 
prírodno. Tiež umožníme vytvoriť malé oblasti plné druhovej pestrosti, ktorá v dnešnom svete tak veľmi 
chýbajú.                 1 500,00 €  

21 
Region NEOGRADIENSIS, 
z.p.o. 

Obnovenie značenia na cyklotrase 
Novohradu 

Projekt si dáva za úlohu obnovu informačných tabúľ a maľovaného cykloznačenia, či cyklosmeroviek, 
ktoré sú súčasťou dvoch cyklistických náučných chodníkov v regióne Novohrad, ktoré boli prepojené v 
roku 2014. Cyklistický náučný chodník po červenej značke zahŕňa obce: Lučenec, Lučenec - park, Halič, 
Tomášovce, Veľká Ves, Kalinovo, Breznička, Poltár, Rovňany, Uhorské, Málinec a po zelenej značke obce: 
Lučenec, Lučenec - Ľadovo, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Velické jazerá, Panické Dravce, Rapovce, Kalonda, 
Mučín, Pleš, Lipovany, končiaca až v maďarskej obci Ipolytarnóc. Obe cyklistické trasy vedú nadšencov 
cykloturistiky zaujímavými miestami novohradského regiónu v snahe zvýšiť povedomie aj o jeho menej 
známych obciach v celkovej dĺžke 90,1 km. Uvedené cyklotrasy sú vyhľadávané obyvateľmi, ale aj 
návštevníkmi regiónu a vďaka nim sa zvyšuje povedomie o kultúrnych, historických a najmä prírodných 
pamiatkach a lokalitách v tejto oblasti. Vedú v rámci Lučenskej kotliny, ale aj oblasťou Slovenského 
Rudohoria a Veporských vrchov, cez tzv. Novohradské terasy, lesy a lesoparky, popri riekach, 
štrkoviskách, jazerách, rybníkoch a dokonca aj cez náučnú geologickú lokalitu Lipovianskych 
pieskovcov,terestrické biocentrum Brložné až po Múzeum skamenelín v Ipolytarnóci. Vďaka prírodnej 
rozmanitosti tak môžu cykloturisti obdivovať flóru a faunu tohoto územia a zároveň získať mnohé 
vedomosti aj vďaka náučným tabuliam, ktoré ich práve na túto výnimočnosť upozorňujú na celej trase.                 2 900,00 €  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  SCHVÁLENÁ SUMA 

22 SAOLA - ochrana prírody Príroda na dosah 

Hlavnou myšlienkou projektu je využiť dostupnosť areálu Mestských lesov v Bratislave a vytvoriť tu 
edukačné prvky, ktoré priblížia vybrané skupiny živočíchov. "Stopovací chodník" ukáže stopy živočíchov 
v reálnej veľkosti, "Netopierí bunker" ozdobia siluety netopierov a pri "Stole pre všetkých" budú mať 
ľudia možnosť pozorovať vtáctvo a cicavce počas celoročného prikrmovania. Každá z aktivít ráta s 
aktívnou účasťou záujemcov, resp. je spojená s akciou pre verejnosť.                 1 960,00 €  

23 
Starohorský banícky cech 
RICHTERGRUND 

Informačný priestorový systém 
oddychovej lokality šachty Terézia 

Pre udržateľnosť a podporu významu verejnej oddychovej plochy. Taktiež  v nadväznosti na 
predchádzajúce projekty pri spracovaní úpravy povrchovej vody degradujúcej priestor  i osadenia 
informačných panelov, ale i pre celkové zveľadenie a udržanie terénnych parkových úprav vo významnej 
zachovalej verejnej lokalite okolia šachty Terézia. Projekt je orientovaný do doliny Richtárová v katastri 
obce Staré Hory. Ku komplexnosti predchádzajúcich aktivít  je nevyhnutná priestorová informácia o 
lokalite v systéme hnedého  dopravného  značenia používaného  v cestovnom ruchu na kľúčových 
prístupových bodoch ako i doplnenie o drobnú oddychovú infraštruktúru  vrátane WC a odpadkových 
košov.                 1 800,00 €  

24 SYTEV Kysucký EKO týždeň 

Počas týždňa dobrovoľníctva a Európskeho týždňa mobility organizujeme upratovanie verejných 
priestranstiev v Kysuckom Novom Meste a tak sa spolu s dobrovoľníkmi zapojíme do kampane World 
Cleanup Day. V tomto týždni privítame občanov u nás v kancelárii a počas Dňa otvorených dverí v našej 
organizáciimáme prichystané ekologické workshopy a filmový večer s dokumentom zameraným na 
dobrovoľníctvo. Počas nášho eko týždňa taktiež vyhlásime foto súťaž s #knmbez auta, Vyberieme 
výhercov s najoriginálnejšou fotografiou ako cestujú do práce či školy. Počas tohto týždňa chceme 
zapojiť deti, mládež a dobrovoľníkov do našich aktivít v spomenutých kampaniach a tak propagovať a 
rozšíriť dobrovoľníctvo a posilniť komunitný život v našom meste.                 1 800,00 €  

25 Upracme Slovensko Upracme Slovensko 

Projekt Upracme Slovensko vznikol v roku 2018 ako odpoveď na zhoršujúci sa stav životného prostredia 
a klimatické zmeny. Usilujeme sa pripravovať upratovacie udalosti v rámci celého Slovenska, a tak sa 
zapojiť do celosvetového boja proti čiernym skládkam. V rámci mesta Martin vznikla skupina 
dobrovoľníkov, ktorí sa v rámci tohto projektu rozhodli zorganizovať zbery, nakoľko je situácia 
znečistenia prírody alarmujúca.                 1 400,00 €  

26 

Základná organizácia 
slovenského zväzu 
včelárov Kysucké Nové 
Mesto 

Rekonštrukcia komunitnej včelnice 

Komunitná včelnica sa nachádza v obci Povina v okrese Kysucké Nové Mesto. Včelári z miestneho zväzu 
ju svojpomocne budujú a zveľaďujú. Týmto projektom chceme rozšíriť povedomie o miestnej včelnici, v 
ktorej chceme vybudovať informačné tabule, keďže tu ma prístup verejnosť, organizujú sa tu rôzne 
besedy pre žiakov základných a stredných škôl. Financie chceme ďalej použiť na propagáciu včelnice 
formou letákov, plagátov širšej verejnosti a vybudovaním informačných tabúľ chceme verejnosť 
informovať o živote včiel, pretože ľudia si ani neuvedomujú. ako sú pre našu existenciu včely potrebné.  
Pre návštevníkov chceme nakúpiť aj odznaky, tašky vizitky, ...                 2 500,00 €  

                     50 000,00 €  
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Pamätaj! 

Do programu bolo predložených 58 projektov v celkovej požadovanej sume 422 552,74 EUR. Správna rada podporila 14 projektov v hodnote 60 000 
EUR.  
 
 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  

 SCHVÁLENÁ 
SUMA  

1 

Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku Banská 
Bystrica 

Pocta Teofilovi Stadlerovi – 
rekonštrukcia fasády historickej 
budovy bývalej Evanjelickej ľudovej 
chlapčenskej školy. 

Realizácia projektu pod názvom: „Pocta Teofilovi Stadlerovi – rekonštrukcia fasády historickej budovy 
bývalej Evanjelickej ľudovej chlapčenskej školy“ priamo nadväzuje po takmer 200 rokoch na odkaz 
Teofila Stadlera. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu čelnej a bočnej fasády historickej budovy 
(bývalej Evanjelickej ľudovej chlapčenskej školy), ktorá je súčasťou 3 historických budov (bývalá škola, 
farský úrad a farské byty). Realizácia projektu významne prispeje k zachovaniu a vylepšeniu pôvodného 
vonkajšieho vzhľadu fasády historickej budovy, čo výrazne ovplyvní celkový historický a estetický zážitok 
návštevníkov areálu. 

            3 000,00 €  

2 Detská železnica Košice Záchrana parnej lokomotívy Katky 

Historická úzkorozchodná parná lokomotíva Katka je najstaršou pravidelne prevádzkovanou parnou 
lokomotívou nielen na Slovensku ale aj v širšom stredoeurópskom regióne. Pre svoju vzácnosť je 
zapísaná Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka. Jej 
prevádzkovateľom je občianske združenie Detská železnica Košice a dnes 135-ročný rušeň pravidelne 
jazdí na navštevovanej Košickej detskej historickej železnici. Železničku ročne navštívi vyše 45.000 
cestujúcich z celého Slovenska a zahraničia. Prevádzku unikátnej lokomotívy v tomto roku znemožnila 
nečakaná vážna porucha parného kompresora rušňa, ktorého oprava je nevyhnutnou a neobíditeľnou 
podmienkou obnovenia prevádzky tejto vzácnej lokomotívy. 

            3 000,00 €  

3 Kalvársky fond 
Oprava múrikov a zábradlia na 
Banskoštiavnickej kalvárii 

Kalvária v Banskej Štiavnici je najnavštevovanejšia pamiatka regiónu. Od roku 2008 prebieha na nej 
systematická obnova a s pribúdajúcimi dokončenými objektami ju navštevuje stále viac návštevníkov. 
Minulý rok vyše 70 tisíc a tento rok sa návštevnosť opäť zvyšuje. To má dopad aj na kvalitu chodníkov a 
zábradlia a pravidelne sa tam stávajú aj úrazy z dôvodu pošmyknutia. Celkovo merajú chodníky medzi 
kaplnkami asi 1200 m, takže je stále veľa kritických úsekov, ktoré je potrebné opraviť. Oporné múriky 
popri chodníkoch z prírodne ukladaného kamenia si na viacerých miestach vyžadujú obnovu a treba ich 
sanovať. Rovnako treba aj doplniť drevené zábradlie, ktoré na mnohých úsekoch zatiaľ ešte chýba. S 
týmito prácami sme začali už v roku 2015 a postupne podľa možností obnovujeme každý rok ďalšie 
úseky. Aj keď väčšina prác si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu, často sa do nich zapoja aj viacerí 
dobrovoľníci. Projektom chceme dobudovať ďalšie úseky zábradlia a opraviť kritické miesta oporných 
múrov, čo zvýši bezpečnosť stále rastúceho počtu návštevníkov. 

            5 000,00 €  
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 ŽIADATEĽ NÁZOV ŽIADOSTI  ZHRNUTIE (PROJEKTU)  
 SCHVÁLENÁ 
SUMA  

4 Obec Dolné Dubové Obnova sochy Svätého kríža 

Cieľom projektu je opraviť a reštaurovať sochu Svätého kríža, ktorá sa nachádza v katastri obce a tým 
jej prinavrátiť historickú, estetickú, umeleckú hodnotu. Keďže stavebno-technický stav sochy sa za 
posledné roky rapídne zhoršil, rekonštrukcia zabezpečí zachovanie tejto pamiatky aj pre budúce 
generácie. Poľná cesta, pri ktorej je socha umiestnená, spája našu obec so susednou obcou, vo veľkej 
miere je užívaná najmä chodcami a cyklistami, a samotný priestor v okolí sochy vytvára ideálne miesto 
na posedenie a oddych. 

            2 500,00 €  

5 Obec Štítnik Zveľadenie Radnice v Štítniku 

Štítnik sa nachádza na rozhraní Revúckej vrchoviny ako podcelku Slovenského rudohoria a Slovenského 
krasu predstavujúceho Plešiveckú planinu. Z historicko-územného hľadiska je Štítnik súčasťou horného 
Gemera. V obci je mnoho kultúrnych pamiatok. Jednou z nich je Radnica (dvojpodlažný podpivničený 
obecný dom), ktorá terajšiu podobu dostala až priebehu 16. storočia zjednotením dvoch pôvodne 
renesančných objektov. Na hlavnej západnej fasáde je zachovalá klasicistická výzdoba z konca 18. a 
začiatku 19. storočia. Hlavným zámerom projektu je jej renovácia, najmä vonkajších stien (vyplnenie 
tehlami, vystierkovanie stien, vymaľovanie exteriéru Radnice). Zveľadenie a revitalizácia tohto 
kultúrneho dedičstva prinesie obci zvýšenie hodnoty tejto pamiatky, čo prinesie pozitívny dopad na 
cestovný ruch a kvalitu života v obci, regióne. 

            3 000,00 €  

6 
Otvor  dvor, občianske 
združenie 

Posledná večera v Kláštore 

Cieľom projektu je reštaurovanie refektára v budove bývalého františkánskeho kláštora v Rožňave, s 
dôrazom na maľbu s názvom Posledná večera. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, je majetkom 
Mesta Rožňava a naše občianske združenie ju má v dlhodobom prenájme na 20 rokov s tým, že ju 
pretvorí do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. 

            7 800,00 €  

7 Po futuro hradu Čičva Záchrana obrannej veže s britom 

NKP hrad Čičva je ruinálne zachovaným stredovekým fortifikačným objektom v katastri obce Sedliská - 
miestna časť Podčičva, v okrese Vranov nad Topľou. Stavba hradu sa datuje do rokov 1270-1310. 
Obranná veža s britom je najstarší stojaci murovaný objekt, nachádzajúci sa na hrade. Stavba veže je 
datovaná do prelomu 13.-14.storočia, prvá písomná zmienka o nej je z roku 1363. Veža je výnimočná 
tým, že je kruhového tvaru s ostrým výbežkom - britom, v severnej fasáde, čím tvorí pôdorys tvaru slzy. 
Brit plnil pasívnu obrannú funkciu. Jeho úlohou bolo odkláňať projektily vystreľované útočníkmi z 
obliehacích strojov, neskôr z diel, pri dobýjaní hradu z blízkeho vyvýšeného návršia na severnej strane 
hradného kopca, ktoré bolo jediným miestom, z ktorého bolo možné hrad ostreľovať. Tento typ veží bol 
importovaný zo sasko-hesenskej oblasti a je na Slovensku veľmi vzácny, doposiaľ je ich zistených 5. Preto 
je našou snahou jej bezpodmienečná záchrana a konzervácia jej torza v pôvodnom zachovanom stave, 
v ktorom sa nachádza v súčasnosti. 

            3 000,00 €  

8 
Pro Castello 
Comaromiensi, n.o. 

Okná Kasárne v Novej pevnosti v 
Komárne 

Objekt Kasární je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v Komárne. Ide o unikátnu, 540 m dlhú 
budovu, ktorá je, žiaľ, v dezolátnom stave po odchode vojska. Na budove chýbajú takmer všetky okenné 
a dverné výplne. Touto cestou by sme radi osadili nové okná aspoň v časti, kde sa nachádza výstava a 
prechádza ňou turistická trasa. 

            5 000,00 €  
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9 
Renesančný 
Vinohradnícky Dom 

Renesančné okná - oči do duše domu 
Zrealizovanie repliky renesančných okien, ktoré boli zničené počas obdobia komunizmu a zároveň 
prvotné práce - reštaurátorský výskum drevených sôch z fasády, aby sa mohli opäť zaskvieť v svojej 
pôvodnej kráse na obnovenej fasáde národnej kultúrnej pamiatky - Renesančného Domu. 

            5 000,00 €  

10 
Ústredný zväz židovských 
náboženských obcí v SR 

Záchrana Malej synagógy v Bardejove 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (ďalej UZZNO) vlastní tzv. malú synagógu Bikur Cholim 
na Kláštorskej ulici v Bardejove. Synagóga nachádzajúca sa priamo v centre mestskej pamiatkovej 
rezervácie Bardejov (lokalita UNESCO) si vyžaduje okamžitú stavebno technickú intervenciu. Cieľom 
projektu je obnova strechy, ktorá zamedzí ďalšej degradácii objektu. 

            5 000,00 €  

11 

Vita in suburbium, o. z., 
Sázavského 15, 085 01 
Bardejov, IČO: 42234051 

Obnov s nami vzácny technický klenot! 

Predkladaný projekt azda najlepšie vystihuje spolupráca reštaurátorov, študentov, dobrovoľníkov a 
občianskych aktivistov na záchrane a obnove jedinečnej pamiatky – parného kotla so zachovanými 
časťami vykurovacieho systému židovských rituálnych kúpeľov, ktoré patria medzi svetové kultúrne 
dedičstvo. Našou snahou je prepojiť prácu odborníkov s aktivitami dobrovoľníkov a mládeže, aby 
porozumeli významu špecifickej historickej hodnoty pamiatky a podieľali sa na jej prezentácii v rámci 
rozvíjajúceho sa kultúrno-spoločenského a turistického bodu mesta Bardejov, t. j. Židovského suburbia. 
resp. najvýznamnejšej lokality židovského kultúrneho dedičstva na Slovenku. 

            6 000,00 €  

12 
Združenie na záchranu 
hradu Revište 

Záchrana delovej bašty, murív 
severnej veže a severného paláca 
hradu Revište 

Projekt sa zameriava na záchranu murív objektu delovej bašty, severnej veže, východnej a západnej 
steny severného paláca. V prípade murív delovej bašty pôjde o konzerváciu v miestach výpadku murív, 
tzv. kaverien, premurovaním okenných špaliet a záklenkov až po premurovanie celej koruny. Naopak v 
prípade východnej a západnej steny severného paláca pôjde o zavŕšenie konzervačných prác osadením 
tzv. biologickej ochrany na korunách týchto murív. Podobný postup sa bude realizovať aj na korunách 
murív severnej veže. Dobrovoľníci, pod taktovkou skúsených murárov, prispejú záchrannými prácami k 
obnove historicko-architektonicky cenných detailov brány, špaliet či klenbových pásov. Realizáciou 
predkladaného projektu sa zabezpečí dlhodobé zachovanie murív osadením biologického krytu 
pozostávajúcej z flóry, ktorá je blízka miestnemu druhovému zloženiu. Projekt významne prispeje k 
ďalšiemu prinavráteniu niekdajšej monumentálnosti hradu s ohľadom na zachovanie jeho torzálneho 
charakteru a zároveň sa opäť zvýši bezpečnosť návštevníkov hradu. 

            3 700,00 €  
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13 
Združenie na záchranu 
Lietavského hradu 

Hrad Lietava – stabilizácia havarijného 
stavu paláca 

Lietavský hrad je hojne navštevovaná rozsiahla zrúcanina neďaleko Žiliny. Jedným z najohrozenejších 
objektov na hrade je renesančný Thurzov palác. Havarijný stav objektu vidno už zďaleka na prvý pohľad. 
Stena, ktorá sa zrútila začiatkom 80-tych rokov už nedrží a nespája priľahlé steny. Rámci 
dobrovoľníckych workshopov pod vedením profesionálov plánujeme stabilizáciu výlomu podľa 
schválenej projektovej dokumentácie. V rámci tejto dotácie plánujeme stabilizovať aj severnú 
interiérovú stenu gotickej bašty s tromi okno-dvernými otvormi. V prípade schválenia dotácie dokážeme 
stabilizovať tento ohrozený objekt, ktorého stav ohrozuje nielen kultúrnu pamiatku, ale aj návštevníkov 
objektu. Spodnú časť objektu sme opravili už v roku 2013, teraz nadišiel čas, kedy už nemožno čakať, ale 
treba zakročiť a predísť tak veľkému úbytku muriva, ktorý tu hrozí.  Bude treba postaviť lešenie z oboch 
strán objektu do výšky 14 a 10 m, zabezpečiť pamiatkový dohľad obnovy, výrobu malty a transport 
murovacieho materiálu a zaplatiť výškových pracovníkov - murárov, ktorí ovládajú techniku murovania 
s kameňom. 

            4 000,00 €  

14 

Združenie na záchranu 
stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianskeho 
kraja - LEUSTACH 

Tradičné tesárske, kováčske a 
murárske remeslá pri obnove južnej 
delovej bašty hradu Hrušov 

V rámci tohto projektu budú tradičnými tesárskymi prácami vyrobené dve schodiská – jedno vonkajšie 
umožňujúce vstup do delovej bašty a druhé interiérové, spájajúce prvé nadzemné poschodie s prízemím 
delovej bašty. Novovytvorené schodiská umožnia prístup turistom nielen do interiéru delovej bašty, ale 
aj aj na tretie podlažie, z ktorého bude vytvorená aj vyhliadková plošina z dubového dreva. V rámci 
kováčskych workshopov budú vyrobené kovové mreže pre tri otvory delových strieľní a  vstupných 
otvorov do delovej bašty a na novovytvorenú vyhliadku. Okrem toho na položenú izoláciu sa uloží v 
rámci murárskycch workshopov kamenná dlažba tradičnými stredovekými metódami. Bezpečnosť 
turistov na vyhliadkovej terase zabezpečia tri zábradlia, ktoré nenarušia výhľady ani vzhľad tejto 
renesančnej delovej bašty.  Južná delová bašta realizáciou tohto projektu bude prvým prekrytým 
priestorom hradu Hrušov a zároveň aj prvým priestorom, ktorý umožní nielen prezentáciu obnovy hradu 
Hrušov a jej výsledkov, ale aj vyhliadku do okolia hradu Hrušov a na Pohronský Inovec. 

            4 000,00 €  

                  60 000,00 €  

 


