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Na začiatku júna 2018 vyhlásila Nadácia 
ZSE tretí ročník otvoreného grantového 
programu Rozprúdime regióny. Aj tento rok 
bola finančná podpora z programu určená 
na organizáciu verejnoprospešných aktivít, 
ktoré oživia komunitný a kultúrny život 
v obciach a mestách západoslovenského 
regiónu. 

O podporu z programu sa mohli uchádzať 
nasledujúce subjekty pôsobiace v distribučnej 
oblasti ZSE:
• obce a mestá 
• mimovládne organizácie (neziskové 

organizácie, občianske združenia, nadácie...) 

• kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, 
kultúrno-osvetové strediská...)

• športové kluby
• školy a školské zariadenia 

Aj v treťom ročníku grantového programu 
mohol jeden subjekt predložiť len jeden 
projekt. 

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží viesť ľudí k tomu, aby vlastným prispením 
a angažovanosťou menili svoje bezprostredné okolie na lepšie miesto na život. Chceme 
podporovať najmä lokálne komunity, ktoré drobnými činmi a aktivitami prispievajú 
k pozitívnej zmene a majú potenciál inšpirovať svojím pôsobením aj ďalších.

žiadostí
488

1.
Základné 

informácie 
a obsahové zhrnutie 

grantového 
programu

473 130,77 ◊
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Program opäť umožnil získať podporu 
na projekty spĺňajúce nasledujúce 
podmienky:
• aktivity projektu sú verejnoprospešné 

a prínosné pre širokú verejnosť
• zaujímavým spôsobom prispievajú 

k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
• projekt je prínosný najmä pre miestnu 

komunitu, prispeje k rozvoju komunitného 
života

• projekt podnieti aktívnu spoluprácu 
samosprávy, organizácií a miestnej 
komunity

• projekt bude realizovaný v distribučnej 
oblasti ZSE 

Program, naopak, nepodporuje:
• rekonštrukciu, opravy a obnovu budov 

a verejných priestorov (opravy striech, 
výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení 
a pod.)

• budovanie infraštruktúry – rozvoj 
kanalizačnej siete, výstavba ciest, 
budovanie chodníkov, osvetlenia, 
plynofikácia a elektrifikácia a pod.

• aktivity realizované mimo územia 
distribučnej oblasti ZSE

• aktivity realizované pred termínom 
vyhlásenia výsledkov o podpore projektov, 

refundácia nákladov nie je možná
• projekty realizované dodávateľsky, nákup 

vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných 
aktivít

• projekty prinášajúce úžitok len ich 
realizátorom; projekty ideologicky alebo 
extrémisticky zamerané; projekty v rozpore 
s morálnym, mravným a korektným 
správaním

• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty 
realizované na súkromných pozemkoch 
fyzických osôb

• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej 
cieľovej skupine, ktoré nie sú 
verejnoprospešného charakteru

135

vybraných 
projektov

6. 6. 2018 Vyhlásenie programu

3. 7. 2018 Uzávierka predkladania projektov

20. 7. 2018 Zverejnenie výsledkov

20. 7. 2018 – 31. 5. 2019 Realizácia podporených projektov

31. 5. 2019 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Časový harmonogram programu

Projekty mohli byť predložené prostredníctvom online formulára na stránke 
www.nadaciazse.sk.
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1.1 Medializácia grantového programu

V treťom ročníku bol grantový program Rozprúdime regióny medializovaný primárne 
prostredníctvom online kampane. 

1.2 Hodnotiaci proces a výsledky

Pre ciele kampane bola vytvorená nová 
vizuálna identita, ktorá bola rozpracovaná 
do 4 odlišných motívov odkazujúcich 
na tradičné slovenské remeslá. Jednotlivé 

vizuály boli počas trvania kampane 
v rôznych formátoch umiestnené 
na facebookovom profile Nadácie ZSE.

Do termínu uzávierky predkladania projektov 
bolo do programu predložených celkom 
488 žiadostí. Celková požadovaná suma 
na realizáciu všetkých projektov bola 
473 130,77 eur. Všetky predložené projekty 
posudzovala viacčlenná hodnotiaca komisia 
zložená z interných a externých členov. 

Na základe odporúčania komisie bolo 
vybraných 135 projektov, ktoré boli finančne 
podporené celkovou sumou 100 000 eur. 

Zoznam podporených projektov tvorí 
Prílohu č. 1

Pre ciele kampane 
bola vytvorená nová 
vizuálna identita
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Jana Andreasová Komunitné centrum Nitra

Monika Filová Centrum pre filantropiu, n. o.

Barbora Paulenová Centrum pre filantropiu, n. o.

Lucia Gregorová Centrum pre filantropiu, n. o.

Eva Vargová Nitrianska komunitná nadácia

Gabriela Podmaková Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Dada Finková REVIA Malokarpatská komunitná nadácia

Viktória Murínová Elite Solutions

Peter Bednár Nadácia ZSE

Monika Lacková Nadácia ZSE

Erika Škultétyová Nadácia ZSE

Petra Zsigray ZSE 

Silvia Hudáková ZSE

Silvia Šmátralová ZSE

Členovia hodnotiacej komisie Rozprúdime regióny 2018

1.3 Online hlasovanie

O túto podporu sa mohli uchádzať tie projekty, 
ktoré získali od komisie pozitívne hodnotenie. 
Do rozhodovania o prerozdelení týchto 
prostriedkov sme oslovili aj širokú verejnosť. 
Na facebookovom profile Nadácie ZSE bol 
vytvorený album s fotografiami a krátkym 
opisom každého projektu zaradeného 
do hlasovania. Celkovo mohli fanúšikovia 
na Facebooku „lajkom“ vyjadriť svoju podporu 
až 30 projektom. Hlasovanie prebiehalo  

od 27. 7. do 5. 8. 2018. V tomto období získali 
projekty až 7 180 hlasov. 

Spolu sme tak v treťom ročníku grantového 
programu Rozprúdime regióny podporili  
158 projektov sumou 120 000 eur. V porovnaní 
s predchádzajúcimi ročníkmi programu sa 
priemernú výšku finančnej podpory na jeden 
projekt podarilo navýšiť o 15 %. 

Podobne ako v minulých ročníkoch, aj tento rok sa 
do zoznamu projektov odporúčaných hodnotiacou 
komisiou na podporu nedostalo veľké množstvo 
výnimočných nápadov. Nadácia ZSE preto navýšila 
sumu určenú na program o 20 000 Eur. 

Nadácia ZSE navýšila sumu 
určenú na program o

20 000 ◊
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Ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentokrát 
sme prostredníctvom programu umožnili 
realizáciu originálnych projektov pre 
komunity, alebo aj takých, ktoré zviditeľňujú 
výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho 
tradičných zvykov či pamiatok. Podmienkou 
pre získanie finančnej podpory aj v roku 
2018 bola realizácia predloženého projektu 

v distribučnej oblasti ZSE. V treťom ročníku 
programu Rozprúdime regióny sa najväčší 
počet podporených projektov realizoval 
v Nitrianskom kraji, do ktorého smerovala 
aj najväčšia časť (32 %) finančnej podpory 
určenej na program. 

2.1 Krajové rozloženie podporených projektov

V treťom ročníku programu Nadácia ZSE opäť podporila 
veľké množstvo inšpiratívnych projektov zameraných 
na oživenie kultúrneho a komunitného života v obciach 
a mestách západného Slovenska.

2. 
Podporené 

projekty

najväčší počet podporených projektov sa realizoval

v Nitrianskom kraji

Kraj
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

Nitriansky kraj 52 38 320,00 ◊

Bratislavský kraj 45 34 730,00 ◊

Trnavský kraj 39 30 600,00 ◊

Trenčiansky kraj 22 16 350,00 ◊

Celkový súčet 158 120 000,00 ◊

Prehľad podporených projektov podľa krajov
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Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch 
programu predkladatelia sa o finančnú 
podporu mohli uchádzať len jedným 
predloženým projektom. Spomedzi subjektov 

oprávnených zapojiť sa do programu 
bol najväčší počet úspešných projektov 
predložených mimovládnymi organizáciami. 

2.2 Typ organizácie

Podporené projekty podľa krajov

Trenčiansky kraj 22,14 % 

45,28 % Bratislavský krajTrnavský kraj 39,25 % 

52,33 % Nitriansky kraj 

Typ predkladateľa
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

mimovládna organizácia 84 65 450,00 ◊

obec, mesto 34 24 480,00 ◊

kultúrna inštitúcia, zariadenie 20 15 720,00 ◊

škola, rodičovské združenie 9 6 550,00 ◊

folklórny súbor 5 3 650,00 ◊

športový klub 5 3 350,00 ◊

iné 1 800,00 ◊

Celkový súčet 158 120 000,00 ◊

Prehľad podporených projektov podľa typu predkladateľa

O finančnú podporu v programe sa mohli 
uchádzať mimovládne organizácie, obce 
a mestá, kultúrne inštitúcie, športové kluby, 
školy a školské zariadenia. 
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mimovládna 
organizácia

21 % obec, mesto

škola, rodičovské 
združenie

folklórny súbor
športový klub

iné

kultúrna inštitúcia,
zariadenie 

6 %

3 %
3 %
1 %

Podporené projekty podľa typu predkladateľa

13 %

53 %

Podpora z programu opäť umožnila 
zrealizovať podujatia so zámerom zachovať 
tradície a kultúrne dedičstvo, komunitné, 
športové, kultúrne podujatia, stretnutia 

v adventnom čase či hodové slávnosti, 
fašiangy a jarmoky. Najväčšiu skupinu 
podporených projektov tvorili komunitné  
(35 %) a kultúrne podujatia (26 %).

Typ projektu
Počet podporených 

projektov
Výška 

podporenej sumy

komunitné podujatie 55 41 800,00 ◊

kultúrne podujatie 41 31 150,00 ◊

športové podujatie 21 15 000,00 ◊

zachovanie tradícií a kultúrneho 
dedičstva

20 15 550,00 ◊

folklórne slávnosti 11 9 000,00 ◊

hodové slávnosti, fašiangy, jarmok 10 7 500,00 ◊

Celkový súčet 158 120 000,00 ◊

Prehľad podporených projektov podľa typu projektu

2.3 Príklady podporených projektov

Aj v treťom ročníku podporil 
program rozmanité typy projektov, 
ktoré mali spoločný cieľ: priniesť 
pozitívnu energiu do obcí a miest 
západoslovenského regiónu. 
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Podporené projekty podľa typu projektu

55 komunitné podujatie

41 kultúrne podujatie

športové 
podujatie 

zachovanie tradícií 
a kultúrneho 

dedičstva 

folklórne slávnosti 11

hodové slávnosti, 
fašiangy, jarmok

21

20

 10

Komunitné podujatie
Galéria Trafačka: trafo.TRH

Cieľom trafo.TRHU je štyrikrát do roka pripraviť susedské 
stretnutie, vymeniť si skúsenosti, rady, tipy, porozprávať 
sa či priniesť recept na tú najlepšiu bublaninu 
v susedstve. trafo.TRH je zároveň kultúrnym podujatím 
a chce okrem predaja ponúkať aj pestrý program 
v podobe koncertov, workshopov, prednášok. Vytvára 
miesto pre stretnutia a zážitky. Otvára svoju záhradu 
pre susedov a pestuje alternatívny životný štýl v meste. 
Finančná podpora z programu umožnila zrealizovať tri 
komunitné trhy – jesenný, zimný a jarný. 

Na najstaršom nitrianskom sídlisku Párovce 
sa nachádza bývalá transformátorová stanica 
Trafačka, ktorú sa lokálna komunita rozhodla využiť 
na organizovanie stretnutí so susedmi. 

Cieľom trafo.TRHU 
je štyrikrát do roka 
pripraviť susedské 
stretnutie, vymeniť 
si skúsenosti, rady 

a tipy.
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Hlavnou témou tohtoročného TEDxTrenčín 
bol Cyklus. TEDxTrenčín 2018 priniesol témy 
týkajúce sa vedy, životného prostredia, 
sebarozvoja, ale aj umenia. Výskumníčka, 
riaditeľka Greenpeace Slovensko, abstinujúca 
anorektička a bulimička, lektorka ženskej 
cyklickosti, propagátor zdravej stravy, 
ochranárka lesov, cestovateľ, grafická 
dizajnérka, historička, propagátorka 
ekofunebráctva, školiteľ komunikácie, 
zakladateľ Inštitútu stresu či humorná 
divadelná dvojica, aj takto by sa dal opísať 
výber vystúpení. Piaty ročník bol aj pre 
organizátorov niečím novým – vďaka získanej 
licencii mohli na podujatí TEDxTrenčín privítať 

väčší počet návštevníkov. Zároveň pocítili 
potrebu robiť veci lepšie, ekologickejšie. Zvolili 
si cestu zero waste a výsledkom ich snahy 
bolo, že návštevníci nevyprodukovali takmer 
žiadny odpad.

Projekt Slamka o. z.: 
TEDxTrenčín 2018 – Cyklus

Podujatia TEDx sú čoraz obľúbenejšími po celom 
svete a stávajú sa populárnymi aj pre slovenských 
divákov. Trenčianska verejnosť dostala príležitosť už 
piatykrát zoznámiť sa so zaujímavými a často verejne 
neznámymi ľuďmi s inšpiratívnymi nápadmi. 
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Kultúrne podujatie

Projekt Ružindolská bosorka priblížil 
návštevníkom časy honby na čarodejnice 
a činnosti miestnych bosoriek. Hlavným 
bodom programu boli rekonštrukcie 
historických scén zo života bosoriek a ich 
vnímanie pôvodnými obyvateľmi Ružindola. 
Súčasťou podujatia boli rôzne sprievodné 
akcie, najmä pre rodiny s deťmi. Návštevníci 

sa mohli oboznámiť s alchymistom, 
bylinkárkou, dobovou hudbou alebo sa priučiť 
výrobe sviečok. Vďaka podpore Nadácie ZSE 
sa v rámci programu podarilo zrealizovať aj 
historický workshop a zabezpečiť hudobné 
vystúpenie. Pozitívnou spätnou väzbou pre 
organizátorov akcie bola vysoká účasť, ktorá 
dvojnásobne prevýšila pôvodné očakávania. 

OOCR Trnava Tourism: 
Ružindolská Bosorka 2018

Obyvatelia Ružindola sú prezývaní 
bosorákmi od nepamäti. Námetom 
podporeného projektu boli historické 
udalosti vedúce k procesom, 
obvineniam a následne k upaľovaniu 
bosoriek v Ružindole. 
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Enormný nárast obyvateľstva nie je dostatočne 
pokrytý občianskou vybavenosťou a hlavne 
tradičnou kultúrnou infraštruktúrou. To 
podnecuje obyvateľov, väčšinou mladých 
ľudí s deťmi, hľadať iné, nové formy 

kultúrneho vyžitia pre svoje deti. Jednou 
z takto vzniknutých aktivít obyvateľov 
Zálesia je festival Záleská divadelná púť. 
Za predchádzajúce obdobie podujatie vyrástlo 
z lokálnej akcie na festival medzinárodnej 
úrovne a je vysoko oceňované ako divákmi, 
tak aj účinkujúcimi. Ôsmy ročník Záleskej 
divadelnej púte ponúkol 16 divadelných 
predstavení, 15 hudobných a niekoľko 
sprievodných programov. Viac ako 7 000 
návštevníkov si vychutnalo dva dni 
multižánrových a medzinárodných predstavení. 
Vstup na festival je každoročne bezplatný 
v záujme podpory jeho návštevnosti, čo malo 
opäť veľmi priaznivú odozvu u obyvateľov 
a divákov.

Obec Zálesie je jednou z najmladších obcí 
na Slovensku, t. j. obec s najnižším vekovým 
priemerom obyvateľov a vysokým počtom 
detí v predškolskom a školskom veku 
vzhľadom na veľkosť obce. 

Občianske združenie Naše Zálesíčko: 
Záleská divadelná púť 2018



Športové podujatie

Jednou z foriem, ako deti motivovať 
k aktívnemu pohybu, je organizovanie 
rôznych športových aktivít, kde majú možnosť 
vyskúšať si rôzne športy. Prostredníctvom 
projektu Detská olympiáda materských škôl 
sa podarilo 100 detí vo veku od 4 do 6 rokov 
z 10 materských škôlok z Trenčianskych 
Teplíc a okolia zapojiť do aktivít, ktoré 
im prinesú radosť z pohybu, môžu ich 
motivovať k pozitívnemu vzťahu k športu, 
prispejú k rozvíjaniu vzájomných priateľstiev 
a súdržnosti. 

Revel sport club: Detská olympiáda materských škôl

V súčasnej dobe dávajú deti vo všeobecnosti prednosť počítačovým hrám, 
tabletom či televízii pred športovými aktivitami. Deti strácajú prirodzenú 
obratnosť, záujem o zdravý pohyb, nerozvíjajú sa športové talenty.

Jednou z foriem, 
ako deti motivovať 

k aktívnemu pohybu, je 
organizovanie rôznych 

športových aktivít.
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Druhý ročník podujatia sa uskutočnil vo 
februári 2019 a okrem tradičnej 15 km 
trate ponúkol aj novú trať s polovičnou 
dĺžkou pre tých, ktorí s behom len 
začínajú. Na štart sa postavilo spolu 
326 bežcov, čím vznikol nový účastnícky 
rekord. Beh zároveň získal štatút 1. kola 
Karpatského pohára v horskom behu pre 
rok 2019. Napriek tomu, že podujatie má 
charakter pretekov, organizátori sa snažia 
propagovať beh ako aktivitu, ktorú robia 
pre radosť z pohybu a spoločného času 
stráveného v prírode. 

PERUN o. z.: Račiansky kros ZIMA 2019

Podujatie Račiansky kros je lesný beh cestičkami Malých Karpát. V roku 2018 
sa uskutočnil prvý ročník zimnej edície tohto behu, čím zároveň odštartovala aj 
trilógia lesných behov Račiansky kros (zima, leto, jeseň).
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Na štart sa 
postavilo spolu 326 
bežcov, čím vznikol 

nový účastnícky 
rekord. 



Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva

Dlhovekosť: Naša vlna a jej spracovanie

Občianske združenie Dlhovekosť sa na farme 
vo Vinosadoch venuje chovu oviec, kôz, lám 
a tiav, ktorých vlnu spracovávajú. Návštevníci 
farmy si v rámci projektu mohli vyskúšať 
tradičné techniky spracovania vlny, zapojiť sa 
do procesu prania, farbenia, česania, pradenia 
a tkania vlny. V priebehu realizácie projektu 
farmu navštívili školské kolektívy z okresov 

Pezinok, Trnava, Senec a Bratislava. Súčasťou 
realizácie projektu boli aj letné tábory, 
prednášky a workshopy, počas ktorých sa deti 
naučili vlnu spracovať až po finálny výrobok. 
Propagáciou remesla počas kultúrnych 
podujatí, ako napríklad vinobranie v Modre či 
v Pezinku, prispel projekt k rozvoju cestovného 
ruchu komunitného života v obci Vinosady. 

Cieľom projektu „Naša vlna“ bolo prispieť k zachovaniu tradičného remesla 
spracovania vlny, ktoré má na Slovensku viac ako 100-ročnú tradíciu. 

Návštevníci farmy si 
v rámci projektu mohli 

vyskúšať tradičné techniky 
spracovania vlny.

17
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Tieto zvyky sa udržiavajú aj vďaka folklórnym 
súborom a skupinám, ktoré tieto tradície 
odovzdávajú z generácie na generáciu. 
Projekt Šopornanský fašanek bol tematicky 
zameraný na znovuoživenie zvykov a podporu 
zachovávania tradícií v obci Šoporňa. 
Prostredníctvom hudobno-folklórneho 
programu viažuceho sa k tradícii konca 
fašiangov bola tradícia pochovávania basy 
predstavená širokej verejnosti. Podujatie 
sa začalo fašiangovým sprievodom so 
spevom a hudbou, do ktorého sa zapojilo 
mnoho miestnych obyvateľov oblečených 
v tradičných krojoch a vyzdobených 
najrôznejšími maskami. Program pokračoval 
tancom masiek a vyvrcholil aktom pochovania 
basy. Záver vydareného podujatia patril 
tanečnej ľudovej zábave. 

Galantské osvetové stredisko: Šopornanský fašanek 2019

Fašiangové obdobie od Troch Kráľov do Popolcovej stredy charakterizuje veselosť, 
zábava, tanec, spevy a hudba. Najznámejšie a zároveň najveselšie sú posledné 
fašiangové dni, spojené s radovánkami a hodovaním. 

Podujatie sa začalo 
fašiangovým 

sprievodom so 
spevom a hudbou.
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Folklórne slávnosti

FS Živel: „Piate cez deviate“ – 5. výročie 
folklórneho súboru Živel

V roku 2018 si Folklórny súbor Živel pripomínal 
5. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti 
vzniklo unikátne a originálne interaktívne 
predstavenie Piate cez deviate. V rámci 
projektu súbor navštívil 9 unikátnych 
a špecifických obcí Slovenska, z ktorých počas 
svojej existencie najviac čerpal inšpiráciu, 
pôvodný folklórny materiál i poznatky 
o originálnych prejavoch nášho hmotného 
i nehmotného kultúrneho dedičstva. Sú to 
obce Hrochoť, Vernár, Važec, Parchovany, 
Šemetkovce, Rejdová, Cífer, Čierny Balog 
a Silická Brezová. V spolupráci s miestnymi 
a lokálnymi folklórnymi kolektívmi, 
nadšencami i erudovanými odborníkmi 
tak vzniklo deväť originálnych, tematicky 
rôznorodých, folklórnych produkcií a deväť 
filmových produkcií. Vyvrcholením projektu bol 
slávnostný galavečer v Bratislave, na ktorom 
súbor predviedol tanečné choreografie 
vytvorené z tradícií, zvykov, tancov a hudby 
navštívených obcí. Súčasťou galavečera 
bola aj vernisáž fotografií ľudového odevu 
jednotlivých obcí, ako aj premietanie krátkych 
filmov, ktoré zachytávajú pobyt súboru 
v jednotlivých folklórnych lokalitách. 

Podobenka z Vajnor: VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK

Vajnorčania sa právom pýšia svojou bohatou 
históriou, osobitou krásou ľudového 
umenia a zvykmi, ktoré sa vo Vajnoroch 
až do súčasnosti uchovávajú a rozvíjajú. 
Po predchádzajúcich úspešných troch 
ročníkoch sa počas novembrového víkendu, 
v sobotu 17. a v nedeľu 18. novembra 
2018, v Dome kultúry Vajnory uskutočnil 
už štvrtý ročník prehliadky amatérskych 
folklórnych súborov a ochotníckych divadiel. 
Vajnorský širáček je určený pre širokú 
verejnosť, pre všetky vekové kategórie, 
pre všetkých milovníkov tradícií a zvykov, 
piesní, hudby a tanca, divadla a tradičných 
remesiel. Hlavným zámerom je podchytiť 
deti a mládež ako pokračovateľov tradícií. 
Vajnorský širáček spája folklórne a divadelné 
súbory a obyvateľov regiónu podobných 
záujmov a viacerých vekových kategórií. 
Na území Vajnor ide o vôbec jedinú 
prehliadku, na ktorej sa prezentujú vajnorské 
i mimovajnorské súbory na spoločnom 
vajnorskom javisku.
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Cieľom projektu jednodňového trhu s názvom 
Nitránsky rínek je podpora mestskej 
kultúry s vytvorením priestoru na podporu 
a propagáciu malých remeselníkov, umelcov, 
dizajnérov, regionálnych producentov, 
malovýrobcov potravín, farmárov 
a pestovateľov. Podujatie slúži na prezentáciu 
slovenských drobných výrobcov 

a remeselníkov, kde dostanú možnosť ukázať 
svoju tvorbu pred širokou verejnosťou. Vďaka 
Nitránskemu rínku vznikol v centre mesta 
priestor, kde sa na jar a jeseň ľudia začali 
radi stretávať, a ktorý slúži na podporu 
a propagáciu malých remeselníkov, 
malovýrobcov a kreatívnych ľudí z celého 
Slovenska. 

Hodové slávnosti, fašiangy, jarmok

Fotografie z vybraných projektov podporených v treťom 
ročníku programu tvoria Prílohu č. 2.

Kultúra, moderný mestský trh a zábava na námestí je niečo, čo 
dokáže pravidelne oživiť námestie a pešiu zónu v Nitre a pritiahne 
všetky vekové kategórie. 



V období od júla 2018 do konca mája 2019, 
kedy prebiehala realizácia podporených 
projektov, sa nepodarilo zrealizovať jeden 
projekt podporený sumou spolu 800 eur. 
V prípade troch projektov nebola vyčerpaná 
plná výška poskytnutých prostriedkov 

a nepoužité financie boli vrátené na účet 
Nadácie ZSE. Z celkovej sumy určenej 
na podporu programu bolo vyčerpaných 
celkom 118 914 eur. 

3. Finančné vyúčtovanie podporených projektov

V treťom ročníku grantového 
programu Rozprúdime regióny bolo 
podporených celkom 158 projektov 
celkovou sumou 120 000 eur.

21

120 000 ◊
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4. Prílohy 

4.1 Príloha č. 1: Zoznam podporených projektov

Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Obec Nitrianska Blatnica
"Dni obce Nitrianska 

Blatnica – Svätojurajské 
hody 2019"

Nitrianska 
Blatnica

Nitriansky kraj 750,00 ◊

Nitrafiesta Nitránsky rínek Nitra Nitriansky kraj 950,00 ◊

OZ Áno Umeniu
5. ročník Topoľčianskych dní 

detského folklóru
Topoľčany Nitriansky kraj 700,00 ◊

Kultúrne centrum Sihoť 
(OZ)

4. ročník Trenčín inline 2018 
– Majstrovstvá Slovenska 

MARATÓN 
Trenčín Trenčiansky kraj 800,00 ◊

OZ pre budúcnosť 
vidieka

Ako robili naše babky Nová Vieska Nitriansky kraj 850,00 ◊

Záhorácky folklór OZ II. Frolová notečka Závod Bratislavský kraj 850,00 ◊

Antistres centrum Na bicykli za veľkým snom Ostrov Trnavský kraj 850,00 ◊

bratislava-inline, o. z. bratislava-inline 2018 Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

CVJ Barák o. z. Fest Maringota 2018 Skalica Trnavský kraj 800,00 ◊

Materina dúška
Divadlo žije! alebo Festival 

na 4 sudoch
Sološnica Bratislavský kraj 850,00 ◊

OZ bez.klišé  Túlavá čitáreň Nové Zámky  Nitriansky kraj 950,00 ◊

Spolok dychová hudba 
CAJLANÉ

XVIII. roč. Medzinárodného 
súťažného festivalu 

malých dychových hudieb 
,,Dychovky v Preši"

Pezinok Bratislavský kraj 750,00 ◊

NADÁCIA MOJMÍR
Grassalkovičov barokový 

deň
Mojmírovce Nitriansky kraj 750,00 ◊

Občianske združenie 
Naše Zálesíčko

Záleská divadelná púť 2018 Zálesie Bratislavský kraj 950,00 ◊

Mestské kultúrne 
stredisko Štúrovo

Modré dedičstvo Štúrovo Nitriansky kraj 850,00 ◊

Revel sport club
Detská olympiáda 

materských škôl
Trenčianske 

Teplice
Trenčiansky kraj 800,00 ◊

OZ GEO.GURU 
Združenie slovenských 
geocacherov

Slovak Geoawards 2018 
– Za pokladmi starej 

Bratislavy
Bratislava Bratislavský kraj 900,00 ◊

MUCHA QUARTET musica_litera Bratislava  Bratislavský kraj 800,00 ◊

Dolnopovažské 
združenie Pramene

Letné Kino pod hviezdami Červeník Trnavský kraj 900,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Bratislavská šachová 
akadémia

Šachový turnaj rodinných 
dvojíc

Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

CHAmPIoN CLUB
CHAMPION.RACE 2018 – 

najťažší pretek na Považí
Dubnica nad 

Váhom
Trenčiansky kraj 700,00 ◊

Mestské kultúrne 
stredisko Tlmače

Tlmačská grámora – 
folklórny festival regiónu 

Tekov 12. ročník
Tlmače Nitriansky kraj 850,00 ◊

OZ PUNKÁČI DEŤOM 
Benefičný festival PUNKÁČI 

DEŤOM 2018
Hlohovec  Trnavský kraj 1 000,00 ◊

OZ Cestou necestou

Cestovateľský festival 
Cestou necestou 

a pravidelné cestovateľské 
prezentácie

Limbach Bratislavský kraj 950,00 ◊

AUTIS
Benefičný beh PRO AUTIS 

7. ročník
Trenčín Trenčiansky kraj 750,00 ◊

Obec Bátovce

Bátovský jarmok 
a Bátovce otvárajú brány 
– Festival folklóru, kultúry 

a tradičných jedál

Bátovce Nitriansky kraj 700,00 ◊

Obec Bohunice U gazdinej v komore Bohunice Nitriansky kraj 650,00 ◊

Obec Veľké Orvište BOVO olympiáda Veľké Orvište Trnavský kraj 600,00 ◊

Pedagogická a sociálna 
akadémia sv. Andreja- 
-Svorada a Benedikta

Živý Betlehem Trenčín Trenčiansky kraj 800,00 ◊

MO Matice Slovenskej 
vo Veľkom Záluží

 Gajdoš Antalík Veľké Zálužie Nitriansky kraj 700,00 ◊

Obec Dvory nad Žitavou Dvory očami Dvorčanov
Dvory nad 

Žitavou
Nitriansky kraj 700,00 ◊

Obec Nové Sady Novosadská brázda 2018 Nové Sady Nitriansky kraj 800,00 ◊

PROAPIS Včelí deň Lúka Trenčiansky kraj 750,00 ◊

OZ ŠTVRTČAN
Medzinárodný detský 

folklórny festival 
MRAVENEC – 10. ročník

Plavecký 
Štvrtok

Bratislavský kraj 800,00 ◊

SRRZ- RZ pri Centre 
voľného času Domino

15. výročie FS Furmani Nitra Nitriansky kraj 900,00 ◊

Slavica o. z. S ornamentom svetom Nitra Nitriansky kraj 800,00 ◊

Mesto Šamorín Festival Pomlé Šamorín  Trnavský kraj 800,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Tamás Nagy – PATRIOT
Historický letecký deň 

na Žitnom Ostrove
Brestovec Nitriansky kraj 800,00 ◊

BUĎ ZMENOU, o. z. Vianočná dedinka Melek Nitriansky kraj 700,00 ◊

Občianske združenie 
Oáza Komoča

CHUTE REGIÓNOV Komoča Nitriansky kraj 800,00 ◊

Komunitné centrum 
Bystro

Workshop Spiace miesta Bratislava Bratislavský kraj 600,00 ◊

Buď lepší, o. z. 
Small Dragon Boat festival, 

2. ročník
Trenčín Trenčiansky kraj 800,00 ◊

CSEMADOK ZO Veľký 
Meder

„Fakanálforgató“ – varenie 
gulášu a tradičných jedál 

na dvore kláštora
Veľký Meder Trnavský kraj 650,00 ◊

PRO LIBRI
Podporme remeslá starých 

rodičov
Komárno Nitriansky kraj 750,00 ◊

Obec Rastislavice 
– Miestne kultúrne 
stredisko

Hej, zahoreli zore... Rastislavice Nitriansky kraj 800,00 ◊

ZŠ s MŠ, Čajkov 285 Stretnutie generácií Čajkov Nitriansky kraj 400,00 ◊

Základná škola 
Fándlyho 11 Pezinok

Deň bez bariér Pezinok Bratislavský kraj 800,00 ◊

Náš Devín Rozčítajme Devín Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Obec Keť
August v znamení ľudovej 

hudby a ľudových remesiel
Keť Nitriansky kraj 800,00 ◊

Kaspian A je tu PIK-NIK! Bratislava Bratislavský kraj 650,00 ◊

Občianske združenie: 
TRIPTYCH

Galaxia Soul v tráve Nitra Nitriansky kraj 850,00 ◊

PERUN o. z. Račiansky kros ZIMA 2019 Bratislava-Rača Bratislavský kraj 600,00 ◊

Obec Drietoma

20. Drietomský festival 
dychových hudieb  

a 3. ročník Prehliadky 
detských folklórnych 

súborov

Drietoma Trenčiansky kraj 800,00 ◊

Občianske združenie 
Viac Kultúry

Festival súčasného divadla Neverice Nitriansky kraj 600,00 ◊

OZ Únia žien Slovenska 
– krajská organizácia 
Trnava

Sladká sobota 
na Holičskom zámku

Borský 
Mikuláš

Trnavský kraj 850,00 ◊

KC PRIESTOR VATA fest Sereď Trnavský kraj 900,00 ◊

Chorvátsky kultúrny 
zväz na Slovensku 

Hrvatske dane 2018 Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

Nezisková organizácia 
Voices

Trenčiansky kvíz pre 
všetkých

Trenčín Trenčiansky kraj 750,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Kultre o. z. U & MARKET Trenčín Trenčiansky kraj 900,00 ◊

Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre

Jablkové hodovanie® 
2018

Modra Bratislavský kraj 800,00 ◊

Rocková škola
koncert Nitránsky Rock 

N Roll
Nitra Nitriansky kraj 700,00 ◊

Obec Jablonka
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 

s deťmi
Jablonka Trenčiansky kraj 850,00 ◊

Žitnoostrovské osvetové 
stredisko 

Umenie ukryté v nás 
– medzigeneračná 

arteterapia

Dunajská 
Streda

Trnavský kraj 850,00 ◊

Obec Bošáca Bošácke hody Bošáca Trenčiansky kraj 850,00 ◊

COOLTÚRNE o. z. Priestory Trenčín Trenčiansky kraj 700,00 ◊

Obec Veľký Grob, 
Obecný úrad Veľký Grob

Na kolesách po Grobe Veľký Grob Trnavský kraj 700,00 ◊

Obec Horná Seč
Mami, ocko, poď sa so 

mnou zabaviť!
Horná Seč Nitriansky kraj 700,00 ◊

Materské centrum 
Budatko

Potulky slnečnou sústavou Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Dobrovoľný hasičský 
zbor Kovarce

1. ročník detskej hasičskej 
súťaže

Kovarce Nitriansky kraj 550,00 ◊

Občianske združenie 
Katarínka

Katarínka – pridaj sa k nám Bratislava Bratislavský kraj 900,00 ◊

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

Next Generation Jam 5 – 
festival, kde tanec spája

Bratislava Bratislavský kraj 900,00 ◊

Sportkemp o. z. Night run 2019
Trenčianske 

Stankovce
Trenčiansky kraj 650,00 ◊

Občianske združenie 
Villa Camarum

Komarátsky festival 
detí V. – V. Komálom 

Gyerkőcfesztivál
Komárno Nitriansky kraj 800,00 ◊

Občianske združenie 
KOLOTOČ pri Centre 
voľného času Trenčín

Trenčiansky festival tanca Trenčín Trenčiansky kraj 700,00 ◊

Divadlo Pod Hájom
Divadlo doma aj 

na kolesách
Bratislava Bratislavský kraj 500,00 ◊

Bánovské kultúrne 
centrum

Obývačka pod platanom
Bánovce nad 

Bebravou
Trenčiansky kraj 700,00 ◊

Občianske združenie 
Ateliér W

Mestival Nitra 2018 Nitra Nitriansky kraj 800,00 ◊

Obec Sološnica  Zachovajme tradície Sološnica  Bratislavský kraj 680,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Dlhovekosť Naša vlna a jej spracovanie Vinosady Bratislavský kraj 500,00 ◊

Občianske združenie 
Majolika R

Tradície slovenskej ľudovej 
majoliky 

Pezinok Bratislavský kraj 750,00 ◊

Obec Zemné 7. Strekové dni Zemné Nitriansky kraj 500,00 ◊

DFS Slnečnica
Oživenie betlehemských 
hier a vianočných zvykov 

v meste Senec
Senec Bratislavský kraj 600,00 ◊

OZ Vlada Plulika Memorial Vlada Plulika Piešťany Trnavský kraj 650,00 ◊

Občianske združenie 
Zámok Hlohovec 

Tvorivé dielne pre deti Hlohovec Trnavský kraj 600,00 ◊

Mesto Myjava Varenie slivkového lekváru Myjava Trenčiansky kraj 600,00 ◊

Obec Tepličky
Historické hry v obci 

Tepličky
Tepličky Trnavský kraj 700,00 ◊

Obec Pečenice Zabavme sa susedia II. Pečenice Nitriansky kraj 700,00 ◊

Miestny odbor Matice 
slovenskej MALŽENICE

Leto 2018 v Húštine Malženice Trnavský kraj 750,00 ◊

Sport Friends 
Tvrdošovce 2013

Svätoštefanský beh Tvrdošovce Nitriansky kraj 600,00 ◊

Húština klub Malženice Huštináda 2018 Malženice Trnavský kraj 500,00 ◊

Rodinné centrum Ráčik Kultúrou bližšie k rodinám Bratislava Bratislavský kraj 700,00 ◊

HK Levice
Športový deň pre celú 

rodinu
Levice Nitriansky kraj 700,00 ◊

Obec Zemianske 
Podhradie

1. ročník Športové hry 
spájajú dediny Bošáckej 

doliny

Nové Mesto 
nad Váhom

Trenčiansky kraj 550,00 ◊

DFS Juránek Krojované slávnosti 2019 Borský sv. Jur Trnavský kraj 850,00 ◊

Cyklokoalícia
Podujatie na Bajku 

do mesta (Kultúrne leto 
v Cyklokuchyni)

Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

Čerstvé Ovocie, n. o.
Urban Market 2018 (Winter 

Edition)
Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Obec Kyselica
II. ročník Bazového 

festivalu
Kyselica Trnavský kraj 750,00 ◊

Ponitrianske múzeum 
v Nitre

Kreatívne v múzeu Nitra Nitriansky kraj 700,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Ižopská kultúrna 
spoločnosť – IQUS – 
Polgári Társulás

Ižopské kultúrne leto Veľký Meder Trnavský kraj 700,00 ◊

Občianske združenie 
PRO MEGERE

Rozlúčka s letom – 3. ročník 
multikultúrneho festivalu

Veľký Meder Trnavský kraj 750,00 ◊

Naboso o. z. LEStival Trnava Trnavský kraj 1 000,00 ◊

Piešťanský fotoklub ParkFoto 2018 Piešťany Trnavský kraj 850,00 ◊

ZO CSEMADOK 9. Levický letný festival LEVICE Nitriansky kraj 870,00 ◊

Obec Bodíky Rozlúčka s letom Bodíky Trnavský kraj 800,00 ◊

Obec Radava
Regionálna ochutnávka 
kelkýšu – Požitavského 

pokladu
Radava Nitriansky kraj 750,00 ◊

Združenie 
Malokarpatská vínna 
cesta

Deň vo vinohradoch Modra Bratislavský kraj 800,00 ◊

Galantské osvetové 
stredisko

Šopornanský fašanek 2019 Galanta Trnavský kraj 900,00 ◊

OOCR Trnava Tourism Ružindolská Bosorka 2018 Trnava Trnavský kraj 950,00 ◊

CHRÁŇME VINOHRADY Spievanie vo vinohrade Vištuk Bratislavský kraj 600,00 ◊

Projekt Slamka o. z. TedXTrenčín 2018 – Cyklus
Nové Mesto 
nad Váhom

Trenčiansky kraj 950,00 ◊

ZŠ J. Ferka Košúty Slovenského rodu som Košúty Trnavský kraj 800,00 ◊

ZARIADENIE PRE 
SENIOROV 

Folklórne leto 
II. ročník – vystúpenie 

folklórnych súborov 
Západoslovenského kraja

Moravany nad 
Váhom 

Trnavský kraj 800,00 ◊

Galéria Trafačka trafo.TRH Nitra Nitriansky kraj 650,00 ◊

Zelená Dunajská Lužná, 
n. o.

Cesta rozprávkovým lesom 
Dunajská Lužná 2019

Dunajská 
Lužná

Bratislavský kraj 750,00 ◊

Rodičovské združenie  
sv. František

Komunitný deň 2019 Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Nadácia ADELI 3. Charitatívny bazár ADELI Piešťany Trnavský kraj 850,00 ◊

FS Živel
"Piate cez deviate" –  

5. výročie Folklórneho 
súboru Živel

Bratislava Bratislavský kraj 1 000,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

Občianske združenie 
Smoleničan

Jablkové hody Smolenice Trnavský kraj 800,00 ◊

Obec Topoľnica
Topoľnická rodinná 

olympiáda 
Topoľnica Trnavský kraj 700,00 ◊

Projekt Ostrov Gympelrock Trenčín Trenčiansky kraj 800,00 ◊

Za naše Kolárovo – A mi 
Gútánkért O.Z.

II. Výstava a predaj 
tradičných ručných prác –  

II. Kézműves kiállítás és 
vásár

Kolárovo Nitriansky kraj 850,00 ◊

Rodinné centrum Daisy Martinská paráda
Dunajská 

Lužná
Bratislavský kraj 600,00 ◊

Pnutie LUXUS, o. z.
Festival súčasného umenia 

DOM 2018: PO»PRAVDE
Plavecký 

Štvrtok
Bratislavský kraj 600,00 ◊

Klub Lipka Komunitné centrum LIPKA Suchohrad Bratislavský kraj 600,00 ◊

ZUŠ Jozefa Rosinského Nitrianska lutna 2019 Nitra Nitriansky kraj 700,00 ◊

Komunitné centrum 
Muškát.2004

"Lozorské všelico" – 
remeselnícky jarmok

Lozorno Bratislavský kraj 750,00 ◊

Obec Skýcov
30. ročník Náučného 

partizánskeho chodníka 
Zlatno – Skýcov

Skýcov Nitriansky kraj 500,00 ◊

Búda team
Veľkogrobský 

rozprávkový les
Veľký Grob Trnavský kraj 900,00 ◊

Podobenka z Vajnor VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

Občianske združenie 
SZMaŽ

Tradície v obci Rybky Rybky Trnavský kraj 900,00 ◊

Základná škola Spolu aktívne a tvorivo Partizánske Trenčiansky kraj 500,00 ◊

Priateľ Arboréta 
Mlyňany

"Ambrózyho dni 2019" – 
kultúrne leto v Arboréte 

Mlyňany

Vieska nad 
Žitavou

Nitriansky kraj 800,00 ◊

OZ Susedia na dvore
Old's cool Bratislava 2018, 

komunitná časť
Bratislava Bratislavský kraj 900,00 ◊

ZO Csemadok Štvrtok 
na Ostrove

Divadelná sezóna vo 
Štvrtku na Ostrove

Štvrtok 
na Ostrove

Trnavský kraj 750,00 ◊

Film Generácia o. z. Spýtaj sa vašich/68 Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Obec Pata Patanská svadba Pata Trnavský kraj 750,00 ◊

Nadácia Milana Šimečku [fjúžn] 2019 Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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Predkladateľ
Názov 

projektu
Mesto/

Obec
Kraj

Podporená
suma

SOŠ gastronómie 
a služieb Šurany

Týždeň regionálnej kuchyne Šurany Nitriansky kraj 800,00 ◊

Divadlo Žihadlo Bábkové Žihadlenie III. Malacky Bratislavský kraj 900,00 ◊

Obec Mojmírovce
Adventom k zbližovaniu 

komunity 
Mojmirovce Nitriansky kraj 800,00 ◊

Obec Salka
Oberačkové slávnosti v obci 

Salka 2018
Salka Nitriansky kraj 750,00 ◊

Obec Madunice Cibuľové slávnosti 2018 Madunice Trnavský kraj 800,00 ◊

Obec Žitavany
Takto si tu žijeme – spolu 

a veselo
Žitavany Nitriansky kraj 750,00 ◊

Komunitné centrum Muzikanti na ulici Nitra Nitriansky kraj 750,00 ◊

Občianske združenie 
Aktivity

Zdravé jedlo z našich 
záhrad

Jur nad 
Hronom

Nitriansky kraj 450,00 ◊

Obec Kravany nad 
Dunajom

Zdravý víkend pri Dunaji
Kravany nad 

Dunajom
Nitriansky kraj 800,00 ◊

Obec Iža Sedliacka olympiáda Iža Nitriansky kraj 900,00 ◊

Obec Moča Festival burčiaku Moča Nitriansky kraj 500,00 ◊

občianske združenie 
Kvas 

Oživme Piešťany Piešťany Trnavský kraj 850,00 ◊

Múzeum Nové Sady Ahoj Leto Nové Sady Nitriansky kraj 850,00 ◊

OZ Rusovčatá Rusovské susedské trhy Bratislava Bratislavský kraj 800,00 ◊

OZ OBEHNI SLOVENSKO Graperun Doľany 2018 Bratislava Bratislavský kraj 850,00 ◊

Zaži Trenčín OZ
11. Detská športová 

olympiáda a 2. Olympiáda 
AZZP

Trenčín Trenčiansky kraj 650,00 ◊

FS Skaličan
Koncert CM Harafica 

v Skalici
Skalica Trnavský kraj 500,00 ◊

Obec Tesáre
Tesárske vinobranie – 
od dediny pre región

Tesáre Nitriansky kraj 700,00 ◊

Občianske združenie 
Neogotický kaštieľ 
v Galante

Slávny rod Esterházy 
de Galantha – príbeh 

pokračuje
Galanta Trnavský kraj 750,00 ◊

Srdcia pre folklór 
a tradície

Ľudová Družba Bratislava Bratislavský kraj 700,00 ◊

OZ Bábence Krakovany
Festival paličkovanej čipky 
s medzinárodnou účasťou

Krakovany Trnavský kraj 800,00 ◊

Zoznam podporených projektov
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4.2 Príloha č. 2: Fotografie z realizovaných projektov

Občianske združenie Naše Zálesíčko 
Projekt Záleská divadelná púť 2018

Obec Drietoma 
Projekt 20. Drietomský festival dychových hudieb a 3. ročník Prehliadky detských folklórnych súborov

Nezisková organizácia Voices 
Projekt Trenčiansky kvíz pre všetkých
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I.N.A.K. pohybové a osobnostné rozvojové aktivity 
Projekt Next Generation Jam 5 – festival, kde tanec spája

Čerstvé ovocie, n. o. – Stráže 
Projekt Urban Market 2018 (Winter Edition)

OOCR Trnava Tourism 
Projekt Ružindolská Bosorka 2018
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Priateľ Arboréta Mlyňany 
Projekt Ambrózyho dni 2019 – kultúrne leto v Arboréte Mlyňany

OZ Susedia na dvore 
Projekt Old‘s cool Bratislava 2018, komunitná časť

Kaspian
Projekt A je tu PIK-NIK
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SRRZ-RZ pri Centre voľného času Domino 
Projekt 15. výročie FS Furmani

Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante 
Projekt Slávny rod Esterházy de Galantha – príbeh pokračuje



Vyhlásenie 5. ročníka 
programu – máj 2020
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