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Obec Názov a cieľ  projektu  
Lúčka „Dajme šancu mladým tráviť čas  

Lepšie – Účelnejšie – Činorodo -  Kreatívne – Akčne“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Lúčka poskytla svojej mládeži miesto na využívanie voľného času 
zrekonštruovaním klubovne. Vytvorila tak príležitosť nielen na 
plnohodnotné trávenie ich voľného času, ale aj možnosť zapojiť starších 
obyvateľov do rôznych obecných udalostí. Cieľom bolo inšpirovať rôzne 
generácie k spoločnému odovzdávaniu si skúseností, vytvoriť alternatívu 
voči barom a krčmám a podporovať zdravý a spoločensky prínosný 
spôsob života. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nemešany „Dom remesiel – multifunkčný objekt“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Obec Nemešany svojim projektom dosiahla zlepšenie kvality služieb na 
vidieku, spestrením ponuky príležitostí na trávenie voľného času 
a zviditeľnila obec nielen v regionálnom rozsahu. V rámci zriadenia 
Domu remesiel sa totiž podarilo obci dovybaviť aj jeho ďalšie časti, ktoré 
budú využívané na rôzne účely. Vznikla tak multifunkčná budova, ktorej 
súčasťou sú spoločenské priestory, knižnica, remeselná dielňa, klub 
mládeže, posilňovňa, či internetová kaviareň. Účelovo tak projekt spĺňa 
športovo-relaxačnú, výchovno-vzdelávaciu, rozvojovú, spoločenskú 
i turistickú funkciu.  
 
 
 
 
 
 

 

Klčov „Spájame brehy – spájame ľudí“ 
 
Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom 
osi 4 
 
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť obyvateľom Klčova podmienky 
mobility cez obec.  Realizáciou sa podarilo  odstrániť imaginárnu hranicu 
medzi starou a novou obytnou časťou obce a zabezpečiť tak pohodlný 
prechod cez potok. Predmetom projektu bola obnova infraštruktúrneho 
prepojenia častí obce prostredníctvom rekonštrukcie lavičky pre peších 
a rekonštrukcie mostu pre motorové vozidlá. Sprístupnili sa  tak verejné 
priestory, skrášlilo sa prostredie a dotvoril sa celkový architektonický 
obraz obce. 

 



Domaňovce „Deti sú naše zrkadlo – pozrime sa doň spolu s nimi“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Realizáciou tohto projektu sa v obci zlepšili možnosti využitia voľného 
času nielen deťmi, pre ktoré bol primárne určený, ale aj rodinám, 
návštevníkom, či turistom a celej verejnosti. Obci Domaňovce sa tak 
podarilo nájsť spôsob, ako udržať deti na čerstvom vzduchu a v pohybe. 
Zároveň sa eliminovalo nebezpečenstvo pohybu detí na miestnej 
komunikácii.  
 
 
 
 

 

Dravce „Altánok poteší mladých, schody pozostalých a zábradlie všetkých“ 
 
Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom 
osi 4 
 
Obec Dravce v rámci tohto projektu vybudovala drevený altánok v 
miestnej časti Bukovinka, ktorým výrazne esteticky dotvorila verejné 
priestranstvo. Výstavbou ochranného zábradlia na obecnom moste, 
ktorým denne prechádza mnoho ľudí – detí, starších obyvateľov, 
či mamičiek s kočíkmi spolu s motorovými vozidlami, sa podarilo 
zabrániť možným úrazom a neočakávaným udalostiam. Rekonštrukciou 
schodiska so zábradlím, vedúceho k cintorínu sa docielil bezpečný pohyb 
obyvateľov i návštevníkov obce a zároveň sa vytvoril dôstojný prístup 
k hrobom pozostalých.  
 
 
 

 



Dúbrava „Modernizácia verejných sociálnych zariadení v objekte Obecného 
úradu Dúbrava“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Modernizáciou a zlepšením technického stavu sociálnych zariadení v 
Kultúrnom dome v obci Dúbrava sa dosiahlo zlepšenie stavu obecného 
majetku a súčasne sa skvalitnilo poskytovanie služieb obyvateľstvu, 
turistom a návštevníkom obce. Projekt vytvára priestor na kultúrne 
a spoločenské vyžitie so zámerom udržania miestnych obyvateľov na 
vidieku a podporuje rozvoj cestovného ruchu v regióne. 
 
 
 

 

Spišský 
Štvrtok 

„Oáza detskej radost“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Nie je nič krajšie ako pohľad na šťastné deti. To si povedali aj v obci 
Spišský štvrtok a rozhodli sa svojim najmladším obyvateľov obnoviť 
jestvujúce hracie a športové plochy v obci.  Osadili sa nové a bezpečné 
prvky a zároveň sa vybudovala cyklodráha. Výsledkom je upravené 
priestranstvo, ktoré tvorí oddychovú zónu nielen pre deti, ale aj pre ich 
rodičov a starých rodičov. Ihrisko sa stalo zároveň miestom pre 
budovanie dobrých medziľudských vzťahov.  
 
 
 
 
 
 

 



Granč - 
Petrovce 

„V zdravom tele zdravý duch, v Granč –Petrovciach vládne ruch“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Cieľom tohto projektu je podporiť športové vyžitie obyvateľov obce 
v rôznych disciplínach ako napr. futbal, tenis, či volejbal, 
prostredníctvom verejného rekreačného športoviska. To zároveň slúži aj 
na pravidelné organizovanie športových a kultúrno – výchovných 
podujatí, čím sa zlepšuje kvalita života v obci. 
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Klčov „Poďme sa hrať“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Obec Klčov začína byť pokrokovou obcou v širšom regionálnom 
koncepte, pretože sa snaží presadzovať viaceré inovatívne prvky 
a nápady. Popri tom však rieši aj potreby svojich najmladších obyvateľov 
zrevitalizovaním obecného priestranstva a vybudovaním detského 
ihriska.  Kreatívne prvky ihriska majú inšpirovať obecné deti, aby svoj 
voľný čas trávili na čerstvom vzduchu, čím sa  zlepší  kvalita života detí 
na dedine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Spišský 
Štvrtok 

„Oáza detskej radosti – radosť sa zväčšuje“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Dotvorenie detského ihriska v obci má za úlohu zaistiť bezpečný priestor 
pre hru, rozvoj zručností, telesnej zdatnosti a pohybových schopností 
detí a mládeže. Priestor sa zároveň stane miestom pre budovanie 
medziľudských vzťahov. Zámerom obce je na ihrisko osadiť dopravné 
značky, ktoré sa stanú vhodnou učebnou pomôckou v rámci dopravnej 
výchovy detí.  
 
 
 
 
 
 

 

Bugľovce „Spoločenská miestnosť – pre nás občanov...máme ciele – máme vôľu“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Bugľovce sa snažia spopularizovať a spropagovať kultúrne, spoločenské,  
a miestne tradície  formou, ktorá ich bude integrovať do súčasnej doby 
a vzbudí záujem u všetkých generácií  o ich poznávanie. Z toho dôvodu 
sa obec rozhodla zmodernizovať a zrekonštruovať kultúrno - 
spoločenské stredisko obce - sálu a klubovňu v Kultúrnom dome, aby 
vytvorila vhodné podmienky ako pre mládež, tak aj pre fungovanie klubu 
skôr narodených.   
 
 
 
 

 



Olšavica „CENTRUM aktívneho relaxu a prameňa informácií – spájame príjemné 
s užitočným“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Cieľom projektu bolo vytvoriť klubovú miestnosť, ako centrum aktívneho 
oddychu na regeneráciu duševných a fyzických síl, s prístupom občanov 
k moderným informačným a komunikačným kanálom – internetu. 
Klubovňa poskytuje zázemie ako mladým, tak i skôr narodeným pre 
efektívnejšie využívanie voľného času.  
 
 
  

 

Spišské 
Podhradie 

„Aj mototuristi už majú u nás svoje miesto“ 
 
Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom 
osi 4 
 
Parkovanie je problémom takmer v každom meste, či obci. Výnimkou nie 
je ani Spišské Podhradie. Mesto sa preto rozhodlo zatraktívniť svoje 
prostredie vytvorením lepších podmienok na parkovanie nielen 
miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom a turistom, rozšírením 
súčasného parkoviska o nové státia pre parkovanie osobných áut. 
Zároveň sa vyriešilo aj odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch.  
 
 
 
 
 

 



Granč -
Petrovce 

„V Granči sa hráme na detskom ranči“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Vytvoriť bezpečný priestor pre deti  - to bolo hlavným cieľom projektu 
zrealizovaného v Granč – Petrovciach na území starého detského ihriska, 
ktoré dávno prestalo plniť svoj účel. Úpravou zanedbaného priestranstva 
sa vytvorila oddychová zóna nielen pre deti, ale aj ich rodičov a starých 
rodičov.  Zároveň v obci vznikol priestor pre nové spoločenské, kultúrne, 
či  športové  podujatia, ktoré môžu otvoriť novú dimenziu pre 
prehlbovanie vzájomných vzťahov.  

 
Dlhé Stráže „Spoločne dotvorme živé SRDCE obce Dlhé Stráže – odlákajme deti 

z ciest“ 
 
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
implementované prostredníctvom osi 4 
 
Obce v čoraz väčšej miere riešia problematiku nebezpečenstva pohybu 
detí na miestnych komunikáciách, z dôvodu nedostatku vhodných 
priestorov na trávenie voľného času.  Dlhé Stráže to vyriešili 
vybudovaním cyklodráhy  hlavne pre domácu mládež, ale aj pre 
návštevníkov obce. Popri dráhe vzniklo aj centrum športového a 
záhradníckeho náradia zrenovovaním bývalej drevárne.   

 



Dlhé Stráže 
 

„Zelený park – krajinný a architektonický prvok“ 
 
Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom 
osi 4 
 
Týmto projektom sa doriešil centrálny priestor obce v okolí 
novovybudovanej cyklodráhy, čím sa vytvorilo atraktívne prostredie 
s prioritou bezpečného pešieho aj športového pohybu. Obec zároveň 
využila všetky prírodné a kultúrne hodnoty územia s dôrazom na verejnú 
zeleň a nové prvky drobnej architektúry – lavičky a koše. Multifunkčný 
priestor pre oddych, regeneráciu, šport, voľný čas a vzájomne 
stretávanie sa bude mať celoročné využitie.  
 
 
 
  

 


