
Pôsobí vo Voderadoch od roku 2011. 
Vznikom združenia sa oficiálne  
položili základy pre ďalší rozvoj  
aktivít, dovtedy vykonávaných  

individuálne, alebo s neformálnou 
výpomocou. Nosná myšlienka 

a poslanie združenia vyzdvihuje  
dobro, objavuje ho v ľuďoch a šíri 

ďalej. Pracuje rukami a srdcom 
a vďaka tomu môže rozvíjať túto 

myšlienku...  
 

Ars Boni je inšpirované  
myšlienkou   

umeleckého festivalu  
„Rukami a srdcom“ 

 
 
Dávame si za cieľ zastrešiť všetkých 
ľudí, ktorí majú záujem niečo nové 
vytvoriť pre dobro nás všetkých. 

Ars Boni 
Občianske združenie  

 
„Pripájame sa k myšlienke 

Rukami a srdcom“ 

 
Naše prvé exponáty 

Staňte sa aj vy súčasťou  
zaujímavého projektu! 

 

Vytvorme spoločne múzeum. 
 

Máte niečo čím môžete prispieť? 
 

Zbierame prvé exponáty. 

Ars Boni občianske združenie 
Mgr. art. Michal Matejčík - štatutár 
 
Mobil: 0908 477 401 
Mail: arsboni@voderady.sk 

Účet:  2626804034/1100 

Viera Turanská - administrátorka 
Mobil:  0903 414 590 
 
Alena Morvayová - Obecný úrad Voderady 



 
Staňte sa aj vy členmi  

Ars Boni 
 
 Na to, aby občianske združenie  
pôsobiace v obci Voderady mohlo napĺňať 
svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory 
a úsilia od všetkých spolupracovníkov,  
dobrovoľníkov a občanov obce. Nehľadíme na 
vek či vzdelanie našich priaznivcov, veríme, 
že predovšetkým dobrá myšlienka je  
základom veľkých činov. Hľadáme dobro 
v ľuďoch, lebo každá myšlienka stojí a padá 
na vôli ľudí. Ars Boni ocení každú pomocnú 
ruku.  
 

 
Vaša podpora a pomoc  

je pre nás dôležitá  
 
 Jedna z myšlienok Ars Boni je aj vybu-
dovanie múzea v našej obci. Toto múzeum  
s tematickou izbou by sa malo zameriavať na 
prezentáciu, budovanie zbierkového 
a študijného fondu k historickým, kultúrnym 
i národopisným tradíciám obce Voderady.  
Zároveň by obecné múzeum malo mať  
regionálny charakter.  

 
 
 
 
 

 
Aktuálny projekt: 
Vytvorenie múzea 

 
 Zbierka budúceho voderadského 
múzea by mala obsahovať fond ľudových 
krojov, výšiviek, nábytku, drevených  
či kovových predmetov hlavne z dejín  
Voderád a okolia. Súčasťou muzeálnej 
zbierky by v budúcnosti mala byť aj  
literatúra, dokumenty, fotografie,  
pohľadnice, obrazy, ktoré opisujú 
a dokumentujú históriu ale aj súčasnosť  
obce a okolia.  

 
Nosné myšlienky  

Ars Boni 
 
 

História a odkazy našich predkov 
 

Nástroj: vybudovanie špeciálneho  
múzea v obci Voderady 

 
Kreativita a tvorivosť 

 
Nástroj: knižnica, záujmové krúžky,  

tvorivé dielne    
 

Zmysluplné využitie voľného času 
 

Nástroj: výlety, športové aktivity,  
besedy, letné denné tábory 

 
Kultúra a umenie 

 
Nástroj: Umelecký festival Voderady, 

koncerty, umelecké workshopy,  
umelecké súťaže, interpretačné 

a maliarske kurzy  
 

Podpora talentov 
 

Nástroj: teoretické a praktické  
poradenstvo 


