
V nitrianskom okrese pribudne 11 nových projektov 
Nitra, 22. 4. 2015 – Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou 
ReydelAutomotive Slovakia s.r.o. podporila 11 projektov v programe Reydel pre 
Nitru v hodnote 12 570 €. Aktivity sú prínosné pre obyvateľov nitrianskeho 
okresu a týkajú sa tém: zdravie, kultúra a životné prostredie. 

Podporené projekty 
Názov projektu: Gajdy 
Predkladateľ: M. Pavelová, M. Pavel, Ľ. Kratochvíla 
Zámerom predkladateľov je zachovať a rozšíriť gajdošskú tradíciu v obci Veľké Zálužie, 
v rodisku významného gajdoša Jozefa Antalíka. V súčasnosti sa na Slovensku hra na 
gajdy nevyučuje. Cieľom projektu je preto usporiadať workshop hry na gajdy pre 15 
mladých ľudí, čím vzbudia v obci záujem detí i mladých ľudí o hru na tento hudobný 
nástroj. Obec tak môže získať nových gajdošov, hra na gajdy prispeje k skvalitneniu 
kultúrnych podujatí, ale aj k skvalitneniu práce v miestnych folklórnych skupinách. 
Najlepší gajdoši sa predstavia na Medzinárodnom gajdošskom festivale v Oravskej 
polhore. Grant využijú na honoráre lektorov, zakúpenie nových gájd a občerstvenie 
počas workshopov. 
Udelený grant: 1 170 € 
 
Názov projektu: Nebojte sa umenia 
Predkladateľ: Občianske združenieBOD G/2014 
Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí a širokej verejnosti o umeleckú kreatívnu tvorbu 
prostredníctvom niekoľkých kultúrnych podujatí. OZ zakúpi grafický lis, pomocou 
ktorého naučia deti počas osláv MDD ako funguje hĺbkotlač. Ide o veľmi zaujímavú 
vyrývaciu techniku, ktorá môže deti zaujať a motivovať ku kreativite. Širokej verejnosti 
bude prístupná aj vernisáž s profesionálnym umelcom Stanom Lajdom. V letnom období 
sa uskutoční Hippie párty, prostredníctvom ktorej má verejnosť možnosť dozvedieť sa 
o aktivitách občianskeho združenia. Súčasťou podujatia bude aj výstava obrazov. Grant 
použijú na cestovné, materiál, zakúpenie grafického lisu a honoráre pre účinkujúcich. 
Udelený grant: 1 270 € 
 
Názov projektu: Nákup prístroja na magnetoterapiu Dymap 
Predkladateľ: Domov sociálnych služieb pre ŤZP deti a mládež, Topoľová 6, Nitra 
DSS zakúpi prístrojDymap, ktorého funkcie eliminujú bolesti pacientov po mozgových 
obrnách. Prístroj je určený pre plne imobilných klientov odkázaných na polohovanie 
a vysádzanie. Domov sociálnych služieb pre ŤZP deti a mládeždisponuje zamestnancom-
fyzioterapeutom, ktorý bude prístroj denne používať, a liečiť tak deti s bolesťami 
spôsobenými imobilitou. Prekladatelia očakávajú, že kúpou prístroja Dymap sa zlepší 
spolupráca medzi pacientom a lekárom, pretože bolesť spôsobuje nepohodu, zlé nálady 
a neochotu spolupracovať. Udelený grant bude použitý na nákup prístroja Dymap. 
Udelený grant: 1 180€ 
 
Názov projektu: Hravo-zdravo na dvore 
Predkladateľ:Občianske združenie DRAŽOVSKÉ Slniečkovo 
V Dražovciach vznikne príjemná a bezpečná oáza pre hry detí. V prvej fáze zorganizujú 
brigádu rodičov, s podporou sponzora, ktorý je darcom 42 stromčekov. Každá rodina si 
vysadí svoj stromček a „ozdraví“ tak prostredie školského dvora.  V druhej fáze osadia 



drevenú zostavu: šmykľavku  a hojdačku s rebríkom. Všetky zariadenia majú 
bezpečnostné certifikáty, sú prevažne z ekologických materiálov s dlhodobou 
životnosťou. Následne budú na školskom dvore organizovať aktivity pre deti. Projekt 
bude slúžiť deťom z MŠ v mestskej časti Dražovce, prvákom a druhákom zo ZŠ Sčasného, 
s ktorými si zorganizujú spoločné športovo-rekreačné aktivity a rodinám detí v rámci ich 
spoločných aktivít. Vybavenie ihriska využijú tiež pri organizácii školských a 
mimoškolských aktivít. Udelený grant využijú na drevenú zostavu – šmýkačku 
a hojdačku s rebríkom. 
Udelený grant:1 170€ 
 
Názov projektu: Kútik na Čermáni 
Predkladateľ:P. Horáni, L. Bagoňová, M. Štuka 

Obyvatelia vylepšia ihrisko na Čermáni v Nitre. Projekt vznikol z iniciatívy rodičov a detí, 
ktorých záujmom je zmeniť ihrisko na bezpečné, čisté a príjemné miesto trávenia 
voľného času. Pri zabezpečovaní hygieny pieskoviska a okolia sa rozvinula spolupráca s 
poslancom mestskej časti a MsÚ. Mesto ponúklo participáciu a zaslúžilo sa o 
nainštalovanie oplotenia, lavičiek, doskočísk a odpadkových košov.Organizátori projektu 
skvalitniaaj druhé ihrisko nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti prvého. Popri 
práci na ihrisku sa formuje komunita, ktorá so svojimi aktivitami neformálneho 
charakteru, tvorí stavebnú bunku pre posilnenie komunity rodín žijúcich v tejto 
mestskej časti. Kresliaca tabuľa je ďalším prvkom kreatívneho rozvoja detí. Jej 
vybudovanie poslúži ako nevyhnutný doplnok ihriska pri organizovaní rôznych súťaží v 
kreslení. Udelený bude využitý na nákup stavebného materiálu.  
Udelený grant:1 270€ 
 
Názov projektu: Sport park Klokočina 
Predkladateľ:YMCA MZ Nitra 
NaKlokočine v areáli sídla YMCA Nitra na Dieloch vznikne multifunkčné 
ihriskopreplážový volejbal a plážový futbal. V záujme predkladateľov je zveľadiť 
priestory, ktoré boli doteraz málo využívané, a tým prilákať na športovisko viac ľudí. 
Priestory chcú otvoriť pre futbalových nadšencov a tiež plánujú inštaláciu volejbalových 
sietí a čiar, ktoré budú vymedzovať volejbalové ihrisko. Skupiny nadšencov športu môžu 
medzi sebou organizovať zápasy, a tým vytvoriť malú futbalovú ligu. Okrem toho, na 
betónovom podklade bývalého pieskoviska, nakreslia hru „Človeče, nehnevaj sa“, ktoré 
sa bude hrať s plastovými fľašami naplnenými pieskom a zhotovenou kockou. Na 
slávnostné otvorenie ihriska plánujú pozvať ľudí z celého okolia a zorganizovať pre nich 
futbalový turnaj. Grant požijú na kúpu volejbalovej siete, lôpt, stĺpov, futbalových bránok 
a ostatného materiálu. 
Udelený grant:630€ 
 
Názov projektu:Záchranársky beh prežitia 
Predkladateľ:Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra 

Pre dobrovoľníkov a záchranárov z Červeného kríža organizuje SČK záchranársky beh 
prežitia v Obci Veľké Chyndice. Skupiny dobrovoľníkov nielen z Nitry, ale aj z Trnavy, 
Galanty, Bratislavy, Žiliny absolvujú celodenný pripravený okruh s rôznymi disciplínami. 
Okrem záchranárov si overia svoje zručnosti aj dobrovoľní psovodi, ktorí pracujú so 
záchranárskymi psami. V oblasti prvej pomoci budú musieť zvládnuť vyhľadanie 
nezvestnej osoby a správne ošetrenie. Tiež sa bude sledovať práca s buzolou v teréne, 
práca vo výškach a zlaňovanie. Cieľom je preskúšať, skvalitniť a zmerať si sily 



v aktivitách, ktoré zachraňujú ľudské životy. Z udeleného grantu chcú organizátori 
zabezpečiť najmä materiál na prvú pomoc, dezinfekciu a občerstvenie. 
Udelený grant:1 025€ 
 
Názov projektu: Kníhkupecká 
Predkladateľ:I. Rjabinin, M. Šišková, L. Desetová 

Kupecká ulica v centre Nitry ožije. V záujme organizátorovje priblížiť knihy verejnosti, 
a to netradičnou, tvorivou a zaujímavou formou. Chcú upútať najmä mladých ľudí 
a ponúknuť im iný druh zábavy a záujmu.  Počas jedného dňa zmenia Kupeckú ulicu na 
Kníhkupeckú. Na ulici budú rozmiestnené stovky kníh a mesto doslova ožije literatúrou. 
Herci nitrianskych divadiel a študenti ZUŠ J. Rosinského budú nahlas predčítavať, 
spisovatelia a vydavatelia budú viesť diskusie, zorganizujú vernisáž ilustrácií. Súčasťou 
podujatia budú tiež hudobné vystúpenia mladých umelcov. Akcia je naplánovaná na 
apríl a september. V podobnom duchu by chceli organizátori pokračovať aj v budúcnosti. 
Získané financie budú použité  na ozvučenie podujatia, symbolické honoráre pre 
účinkujúcich, občerstvenie a knižné dary. 
Udelený grant:1 265€ 
 
Názov projektu:Revitalizácia školského dvora na ZŠ Sv. Svorada a Benedikta na 
Farskej ulici v Nitre 

Predkladateľ:Z. Tomanová, M. Ráček, E. Ráčková 
Dvor na tejto základnej škole je ohraničený vysokou betónovou zástavbou bez zelene. 
Počas letných dní sa extrémne prehrieva a nemôže sa využívať. Výsadbou zelene chcú 
rodičia a pedagógovia prispieť ku skvalitneniu životného prostredia. Vytvorením 
prírodnej klímy sa rozšíria možnosti pre realizáciu voľno-časových aktivít a rozvoj 
ekologickej gramotnosti detí. Samotná úprava pôdy a výsadba stromov bude 
komunitnou aktivitou. Okrem členov neformálnej skupiny sa na nej budú podieľať 
dobrovoľníci z radov rodičov, starých rodičov, detí a učiteľov. Udelený grant využijú na 
nákup stromov a pracovných pomôcok pri výsadbe a na náklady na dopravu materiálu. 
Udelený grant: 1 170€ 

 
Názov projektu:TANEC NAD PLAČOM divadelné predstavenie v réžii Petra Oravca 
Predkladateľ:Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra 
Pôvodná slovenská dráma Tanec nad plačom patrí do klenotnice slovenskej dramatickej 
tvorby a je považovaná za jednu z najlepšie napísaných slovenských hier vôbec. Hru 
pripravia študenti konzervatória pod umeleckým vedením Petra Oravca. Naštudovanie 
diela bude prebiehať v troch skupinách. Herecké, hudobné i technické prvky zaistia 
samotní študenti pod dohľadom skúsených pedagógov. Hra bude následne predstavená 
širokej verejnosti a tiež študentom stredných škôl v nitrianskom kraji. Návšteva 
predstavenia a spoznávanie umeleckých diel podporuje zachovanie a rozvíjanie 
kultúrnych hodnôt v spoločnosti. Získané financie z projektu využijú na tvorbu scénky, 
kostýmov a prípravu techniky.  
Udelený grant:1 250€ 
 
Názov projektu: Revitalizácia jazierka v lokalite Nitra Šindolka 
Predkladateľ:Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava 
Jazierko naŠindolke v Nitre bude revitalizované. Organizátori zlepšia kvalitu jazierka, 
ktorá sa vplyvom archeologického náleziska výrazne zhoršila. Vzniknú tak vhodné 
podmienky pre rastlinstvo a živočíšstvo, ale aj krajšie priestory pre okolie náleziska. 



Dobrovoľníci z radov skautov odstránia odpad z jazierka a okolia, vytvoriana mieste 
informačné tabule a doplnia rastliny do biotopu. Upravenú oddychovú zónu budú môcť 
využívať nielen dospelí obyvatelia, ale aj študenti blízkej strednej školy. Financie 
z grantu použijú na výrobu informačnej tabule, nákup, prepravu materiálu a odčerpanie 
vody z jazierka. 
Udelený grant:1 170€ 
 

 
 


