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Predkladateľ projektu

Názov predkladateľa / organizácie:: Obec Ruská Nová Ves

Právna forma:: samospráva

IČO:: 00327727

IBAN:: SK96 0200 0000 0028 4809 8251

BIC kód:: SUBASKBX - VUB banka

Požadovaná suma z Nadácie VÚB (max. 1 500 €):: 1 500,00 €

Adresa, na ktorej je predkladateľ registrovaný

Ulica a súpisné číslo:: Ruská Nová Ves 168

Mesto / Obec:: Ruská Nová Ves

PSČ:: 080 05

Kraj:: Prešovský

Web stránka:: www.ruskanovaves.sk

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko:: Tibor Kollár

Telefónny kontakt / Mobil:: 0910621760

E-mail:: ruskanovaves@gmail.com

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu:

Meno a priezvisko:: Tibor Kollár

Telefónny kontakt / Mobil:: 0910621760

E-mail:: ruskanovaves@gmail.com

Predstavte svoju organizáciu:

Predstavte Vašu organizáciu (popíšte stručne hlavné činnosti, prínos a dosiahnuté úspechy). Ak realizujete projekt

spoločne s inými partnermi - uveďte ich:: Naša obec Ruská Nová Ves má 1180 obyvateľov. Leží na úpätí Slanských
vrchov, 7km od Prešova. Najvýraznejšou kultúrnou pamiatkou na území obce je zrúcanina Soľnohradu, ktorého
obnovu obec iniciovala v r. 2016 realizáciou projektu "Soľ nás spája" v grantovom programe Karpatskej nadácie.
Odvtedy sa každoročne formou komunitných projektov venujeme obnove hradu so zapojením dobrovoľníkov, ako
napr. Medzinárodný dobrovoľnícky tábor v spolupráci s organizáciou INEX, Náučný chodník vďaka podpore
Nadácie Ekopolis, zapojenie nezamestnaných do obnovy hradu s podporou Ministerstva kultúry SR. Vlani sme
zorganizovali II. ročník hradných slávností, do prípravy ktorých sa zapojili miestne občianske aktivity, športový klub,
škola, poľovnícke združenie, lesníci, dobrovoľní hasiči, šermiarske skupiny. Vízia obnovy hradu pomáha našej obci
motivovať ľudí k dobrovoľníckej činnosti, na čo chceme nadviazať aj týmto projektom.

Projekt

Názov projektu:: Kočíková párty pre seniorov

Vyberte jednu z oblastí, ktorej je projekt venovaný:: zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé
oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a pod.

Mesto/obec/časť Slovenska, v ktorej je projekt realizovaný:: Ruská Nová Ves

Kraj, v ktorom je projekt realizovaný:: Prešovský kraj

Verejnoprospešný účel použitia, ktorý je v súlade s § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
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neskorších predpisov:: zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

Stručná anotácia projektu:: Chceme sprístupniť náš Soľnohrad pre viacgeneračný rodinný výlet. Pre rodiny s
kočíkmi aj pre seniorov. Monitoringom návštevníkov sme zistili, že na hrad chodia najmä skupiny mladých ľudí a
rodiny so staršími deťmi. V našej obci je veľa seniorov, ktorí už len spomínajú, ako bolo na hrade zamladi, že by
chceli ešte aspoň raz zažiť nádherný výhľad z hradu. Odrádza ich však, byť na nohách celú trasu dlhú 1,5 km
(vzdialenosť od parkoviska po hrad) bez možnosti posedieť si a oddýchnuť. Na turistickom chodníku osadíme
dvanásť lavičiek a na polceste prístrešok. Takýto oddychový chodník spropagujeme podujatím Kočíková párty pre
seniorov. Najdôležitejšie položky projektu sú výroba prístrešku s lavičkami a ich preprava. Osadenie lavičiek a
ochranný náter uskutočníme formou brigády so zamestnancami VÚB Prešov.

Popíšte svoj projekt. (Uveďte čo je vaším zámerom, čím je výnimočný, ako zmení lokalita a život ľudí v komunite k

lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho, skúsenosti ľudí, ktorí sú do jeho realizácie zapojení, čo ich spája a

motivuje,...):: Našim zámerom je rozvoj komunitného života v obci a chceme prispieť aj k prehĺbeniu vzťahov medzi
generáciami. Projektom reagujeme na potreby návštevníkov - zlepšiť prístup hradu pre výlet s kočíkom aj so
starými rodičmi. Cesta na náš Soľnohrad s najvyššou hustotou lavičiek bude medzi hradnými cestami určite
výnimočná. Navyše každú lavičku doplníme zaujímavým citátom alebo príbehom. Málokto vie, že o Soľnohrade
bolo napísaných najviac hradných povestí, ktoré zozbierala pani učiteľka miestnej materskej školy. Takto sa
zážitkom pre návštevníkov stane už samotná cesta na hrad. Ľudí zapojených do realizácie projektu motivuje aj
organizovanie hradných podujatí, preto ich skúsenosti pomôžu pri záverečnej aktivite - netradičnom podujatí pre
viacgeneračné rodiny, ktorým celý projekt vyvrcholí.

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:: 

Dvanásť lavičiek na turistickom chodníku na Soľnohrad.

Prístrešok na polceste na hrad.

Upravený turistický chodník s lepším prejazdom pre kočíky.

Nové netradičné kultúrne podujatie v obci.

Zlepšenie dostupnosti hradu pre viacgeneračné rodinné výlety.

Konkretizujte akými aktivitami dosiahnete svoj zámer. Projekt môžete realizovať od 1.4.2020 do 31.10.2020:: 
Popíšte aktivity, ktoré plánujete realizovať. Dátum realizácie:

Osadenie lavičiek.  Lavičky budú zhotovené z miestneho prírodného materiálu z guľatiny, ktorú
máme k dispozícii od urbárskej spoločnosti hospodáriacej v katastri našej obce. Lavičky budú
zmontované a privezené na miesto osadenia. Pri ich osádzaní počítame aj s pomocou
zamestnancov VÚB.

máj - jún 2020

Osadenie prístrešku. Súhlas na osadenie mobilného prístrešku s rozmermi 3m x 3m nám bol
vydaný vlastníkom pozemku - Lesy SR, dňa 29.7.2019 (viď príloha). Zabezpečenie ochranného
náteru prístrešku uskutočníme s pomocou dobrovoľníkov, ktorí sa venujú obnove hradu.
Aktivitu plánujeme prihlásiť do celoslovenskej dobrovoľníckej kampane "Naše mesto".

jún 2020

Úprava chodníka. Na zlepšenie prejazdnosti chodníka na hrad zorganizujeme dobrovoľnícku
brigádu na vyrovnanie výmoľov, odstránenie popadaných konárov a naplavených kameňov.

júl - august 2020

Podujatie Kočíková párty pre seniorov so sloganom "Babi, dedko, poďte s nami na hrad" má za
cieľ spropagovať cestu na Soľnohrad, ako pohodlnú prechádzku s možnosťou odpočinúť si "na
každom kroku".  Podujatie Kočíková párty pre seniorov so sloganom "Babi, dedko, poďte s nami
na hrad" má za cieľ spropagovať cestu na Soľnohrad, ako pohodlnú prechádzku s možnosťou

september 2020
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odpočinúť si "na každom kroku".  Viacgeneračné rodiny, ktoré prídu na hrad s kočíkom aj s
aspoň jedným starým rodičom, budú odmenené hradnou magnetkouViacgeneračné rodiny,
ktoré prídu na hrad s kočíkom aj s aspoň jedným starým rodičom, budú odmenené hradnou
magnetkou

Zapojenie komunity a zamestnanca skupiny VUB:

Popíšte vaše nápady ako zapojiť ľudí do projektu a využiť na to rôzne komunikačné prostriedky vrátane internetu a

sociálnych sietí.: 

Úvodné stretnutie. Na začiatku zorganizujeme stretnutie k plánu aktivít na hrade v tomto roku aj s prezentáciou
doterajších výsledkov. Pozveme naň všetkých partnerov a dobrovoľníkov, s ktorými sme od roku 2016 na obnove
hradu spolupracovali. Predstavíme aj tento projekt a časový plán. 

Pozvánku na dobrovoľnícke aktivity - osadenie lavičiek a prístrešku  zverejníme na obecnej stránke a v dvoch
sociálnych skupinách hradárskych združení a dobrovoľníkov.

Pozvánku na podujatie spropagujeme okrem internetu (web obce a soc. siete) aj posterom umiestneným na
križovatke v Prešove pri budove múzea Solivar, s ktorým spolupracujeme pri organizovaní kultúrnych podujatí.

S komunitou priateľov Soľnohradu a účastníkov 1. ročníka kočíkovej párty, ktorú sa nám podarí v rámci projektu
združiť, by sme chceli ostať v kontakte prostredníctvom novej sociálnej skupiny, ktorá má byť jedným z výstupov
projektu.

Meno a priezvisko zamestnanca skupiny VUB:: Marek Ondrija

Pracovné zaradenie / číslo oddelenia:: Manažér klientskych vzťahov / 0330

Ako bude do realizácie projektu zapojený zamestnanec skupiny VUB:: Pán Marek Ondrija aktívne spolupracuje s

obcou Ruská Nová Ves profesionálne a tiež sa podieľal na príprave tohto projektu. Do realizácie projektu bude

zapojený formou spolupráce pri organizovaní dobrovoľníckej aktivity s ostatnými zamestnancami VÚB v rámci

kampane "Naše mesto" zameranej na osadenie lavičiek a prístrešku. Budeme s ním komunikovať aj pri príprave

podujatia "Kočíková párty", pomôže nám s propagáciou tohto podujatia na sociálnej sieti.

Rozpočet projektu

Položka Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na
projekt

Rámcový rozpočet 1 500,00 € 400,00 € 1 900,00 €

Položka    

Materiál (rezivo, kamenná drva, ochranné nátery) 100,00 € 0,00 € 100,00 
€

Zakúpenie prístrešku 1 300,00 € 400,00 € 1 700,0
0 €

Preprava prístrešku a materiálu 100,00 € 0,00 € 100,00 
€

 Suma požadovaná z Nadácie
VÚB

Vlastné a iné zdroje Spolu

Spolu 1 500,00 € 400,00 € 1 900,00 €

Prílohy

Doplňte IČO a hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu.: 
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názov: ICO_RNV.pdf

popis: IČO obce Ruská Nová Ves

názov: Ucet_RNV.pdf

popis: Potvrdenie o vedení účtu Ruská Nová Ves

názov: RNV_suhlas lesy.pdf

popis: Súhlas vlastníka pozemku - Lesy SR na osadenie prístrešku.

názov: Pristresok_ohlasenie.pdf

popis: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - prístrešok pri chodníku na Soľnohrad v K.U. Ruská Nová Ves

Fotografie - doplňte 2-3 fotografie vo veľkosti max 300 KB, ktoré dokumentujú miesto, ktoré chcete zveľadiť,

vystihujú váš projekt, ukazujú ľudí, ktorí stoja za ním).: 

názov: Chdnik na Solnohrad_pristresok.jpg

popis: Miesto na polceste na Soľnohrad, na ktorom plánujeme osadiť prístrešok.

názov: Chodnik na Solnohrad_lavicky.jpg

popis: Chodník na Soľnohrad, na ktorom plánujeme pozdĺž celej trasy osadiť spolu 12 lavičiek.

názov: Nachajovi.jpg

popis: Manželia Ňachajoví z Ruskej Novej Vsi. Spolužiaci zo základnej školy. Ich školská láska vydržala až dodnes.

Spomínajú na svoje vychádzky na Soľnohrad a zúčastnia sa aj podujatia v rámci projektu na podporu
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viacgeneračných výletov "Kočíková párty pre seniorov".

Súhlas

Súhlas: X - Týmto potvrdzujem že všetky informácie v predloženom projekte sú pravdivé a úplné. Súhlasím s

medializáciou projektu na internete a v iných médiách. Beriem na vedomie, že je oprávneným záujmom Nadácie

VÚB spracúvať osobné údaje uvedené v prihláške a projekte, a to na účely zabezpečenia priebehu grantovej

schémy, prípravy zmlúv a odovzdania finančných prostriedkov formou grantu na realizáciu projektu. Informácie o

spracúvaní osobných údajov nájdete na www.nadaciavub.sk.
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