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Skončil sa druhý ročník programu Mladí filantropi, ktorý 
vďaka podpore SPP organizujú komunitné nadácie na 
Slovensku. O tom, ako mladí z Veľkého Šariša a Kanaša 
dokázali využiť finančnú podporu našej veľkošarišskej 
nadácie, hovoria nasledujúce výsledky. 

Na tlačovej konferencii o výsledkoch veľkošarišských 
projektov informovala členka grantovej komisie Lucia 
Hašková (na obrázku pri rozhovore pre STV). Foto: Soňa 
Šuhajová

 Projekt 1: BMX – freestyle dráha, podporené sumou 
5 000 Sk, autorom projektu je Martin Platko.
Cieľom projektu bolo rozšírenie možností pre športovanie 
mladých vybudovaním cvičného ihriska – bicrosovej trate 
pre bmx-bicykle. Projekt začal žiadosťou adresovanou Mestu 
Veľký Šariš o vyčlenenie priestoru pre cvičné ihriska. Na 
júnovom zasadnutí poslancov bolo odsúhlasené vyčlenenie 
plochy na konci Prešovskej ulice pri čističke. Na miesto bolo 
navezených päť kôp zeminy a plocha ihriska bola vykosená. 
Ukázalo sa však, že by bolo potrebné navezenie ešte 
aspoň dvojnásobku zeminy, aby sa ihrisko dalo upraviť do 
dostatočnej veľkosti. Šanca aj ústretovosť mesta tu je, záleží 
len od mladých „bicrosákov“, či tento skvelý nápad budú 
rozvíjať ďalej.
Obr.1:  Autor projektu zorganizoval brigádu, na vytvorenie 
niekoľkých skokov na plánovanej dráhe. Foto: Martin 
Sárossy

 Projekt 2: Divadelné leto na Šarišskom hrade, 
podporené sumou 8 050 Sk, autorkou projektu je 
Katarína Pirohová.
Cieľom projektu bolo ponúknuť mladým Šarišanom 
možnosť zapojiť sa počas letných prázdnin do nacvičovania 
divadelného predstavenia a ozvláštniť návštevníkom pobyt 
na hrade. Bol to nepochybne najúspešnejší projekt. Autorke 
sa podarilo zapojiť 60 hercov a asi 40 ďalších členov 
organizačného tímu. Neklamným znakom životaschopnosti 
organizačného tímu je, že sa neobmedzili len na finančný 
príspevok od nadácie. Celkové finančné krytie projektu 
dosiahlo sumu 18 900 Sk, z toho 8 050 Sk poskytla Komunitná 
nadácia Veľký Šariš v rámci programu Mladí filantropi, 
3 350 Sk Mesto Veľký Šariš a 7 500 sponzori). Mená 
sponzorov a všetkých účinkujúcich i členov organizačného 
tímu boli zverejnené v mesačníku Veľkošarišan 9/XV. 
Hodnota nefinančných darov (tlač plagátov, šitie kostýmov, 
ozvučenie) je odhadovaná na 16 000 Sk.
Obr.2: Vynikajúco zvládnutá propagácia s dobovým 
sprievodom po uliciach nášho mesta a Prešova dokázali 
v poslednú augustovú nedeľu 27.8.2006 prilákať na Šarišský 
hradný vrch odhadom 2 tisíc návštevníkov. Foto: Ladislav 
Babuščák ml.

 Projekt 3: Šarišská nákupná horúčka, podporené 
sumou 2 700 Sk, autorom projektu je Tomáš Tutoky.
Projekt inšpirovaný úspešnou televíznou reláciou bol určený 
všetkým mladým, ktorí majú radi humor a predovšetkým 
„kráčajú s módou“. V nedeľu 23.7.2006 už organizačný 
tím mal pripravenú a vyzdobenú kinosálu, do ktorej sa 
zišli dvanásti súťažiaci, ktorí mali za úlohu vybrať si z vyše 
päťstokusovej zbierky šatstva a módnych doplnkov oblečenie 
v troch kategóriách: disko, spoločenská príležitosť a párty 
u módneho návrhára. Pred trojčlennou porotou a asi stovkou 
divákov predviedli mladí pestrú paletu v obliekaní. Na 
prvých troch miestach sa umiestnili 1. Dominika Tumidalská, 

2. Jakub Kaščák, 3. Sandra Rivová. Po súťaži časť šatstva 
bola venovaná na charitatívne účely a časť poslúžila na 
doplnenie kostímov pre účinkujúcich v hradnom divadle.
Obr.3: Prenos ako z televízie. Vicemajstrom prvej Šarišskej 
nákupnej horúčky sa stal Jakub Kaščák, ktorý zabodoval 
najmä v kategórii „Párty u módneho návrhára“. Foto: Peter 
Čičatko

 Projekt 4: Športový deň, podporený sumou 3 500 Sk, 
autorom projektu je Miroslav Hudák
Cieľom projektu bolo pripraviť pre mladých športové 
popoludnie a pri tejto príležitosti spoznať sa s rovesníkmi, 
ktorí sa nedávno prisťahovali do Kanaša. Športový deň 
s futbalovým a volejbalovým turnajom bol spropagovaný 
formou plagátov a uskutočnil sa v nedeľu 11. júna. Spolu 
20 mladých športovcov v 4 družstvách odohrali 8 zápasov. 
Súťažilo sa aj v individuálnych disciplínach (napr. skákanie 
vo vreci, hod na basketbalový kôš). Nezabudlo sa ani 
na rodinky s deťmi, ktoré sa prišli pozrieť a organizátori 
pripravili pre ne skladanie puzzle. Ocenení boli trinásti víťazi 
v rôznych kategóriách vecnými cenami, ako napr. svetlo na 
bicykel, vrecková baterka, karty, tričko, cyklistické rukavice, 
badminton a iné. V podvečer nasledovala GULASH-party so 
zábavou. 
Obr.4: Kanašania zareagovali na ponuku podať projekt ako 
prví. Na športovom dni sa zúčastnilo okolo 50 ľudí. Foto: 
Miroslav Hudák

 Projekt 5: Školenie v písaní projektov, podporený 
sumou 3 900 Sk, autorom projektu je Lenka Bardáková.
Cieľom projektu bolo ponúknuť mladým ľuďom možnosť 
zaškoliť sa v príprave a zostavovaní projektov, keďže 
napísať dobrý projekt nie je jednoduchá vec, pritom je to 
dôležitý nástroj na získavanie financií. Trojdňový pobyt 
na chate Zelený breh na Sigorde spojený so školením sa 
konal posledný septembrový víkend pre 15 účastníkov. 
Záujemcovia sa mali možnosť dozvedieť viac o zostavovaní 
jednotlivých kapitol projektu – opis, ciele, rozpočet, časový 
plán.
Obr.5: Školenie sa konalo v peknom prostredí na Sigorde pre 
mladých z Veľkého Šariša aj Prešova. Foto: Lucia Hašková

 Projekt 6: Kurz lezenia na umelú stenu, podporený 
sumou 1 850 Sk, autorom projektu je Marián Paulišinec.
Cieľom projektu bolo odovzdať skúsenosti a zaučiť 
mladých, ktorí by sa chceli pridať do partie lezcov. Autor 
projektu je zároveň skúsený lektor v lezení na umelú stenu. 
Adrenalínový šport si získava čoraz viac fanúšikov, mladých 
veľkošarišanov nevynímajúc. Kurz sa uskutočnil v sobotu 
9.9.2006 na lezeckej stene v Prešove na Slovenskej ulici 
(v klube Karibik). Desať dní pred termínom bola akcia 
spropagovaná formou plagátov s kontaktom na lektora, ktorý 
bol mladým k dispozícii celý deň od 10:00 do 16:00. Hoci 
na túto výzvu zareagovali mnohí, nakoniec pre pracovné 
povinnosti v domácnostiach (silným konkurentom v ten deň 
bol zber zemiakov) kurzu zúčastnilo päť „novolezcov“. Aj to 
je dosť na vytvorenie novej partie mladých, ktorých by spájal 
tento mladý šport.
Obr.6: Lezenie na umelú stenu si získava čoraz viac mladých 
ľudí. Našlo by sa miesto pre vybudovanie umelej steny aj 
vo Veľkom Šariši? Foto: Marián Paulišinec
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