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17-NR Obec Ivanka pri 
Nitre

Náučný chodník- 
galéria pamiatkovo 
chránených 
objektov

Ivanka pri 
Nitre Ivanka pri Nitre Nitriansky jún - október 

2008 64 000 Sk 2 124,41 €

V historickom parku obce Ivanka pri Nitre vznikne náučný chodník s 
galériou pamiatkovo chránených objektov obce, ktoré budú 
prezentované na novoskonštruovanej pergole s lavičkami. Každá 
lavička s osadenými tabuľkami, na ktorých budú prezentované 
objekty odfotografované a popísané, bude ako zastávka na ceste 
históriou obce. V blízkosti pergoly s lavičkami dobrovoľníci taktiež 
vysadia symbolické pamätné stromy.

22-NR Miesto v dome
Zriadenie miesta 
prvého kontaktu 
pre bezdomovcov

Levice Levice Nitriansky jún - október 
2008 70 000 Sk 2 323,57 €

Cieľom tohto projektu je úprava priestorov a provizórneho zariadenia 
miesta prvého kontaktu pre bezdomovcov v Leviciach, ktoré zriadilo 
a prevádzkuje občianske združenie "Miesto v dome". Výsledkom 
realizácie projektu bude možnosť poskytovať bezdomovcom 
komplexné služby, zahŕňajúce výdaj teplého jedla, ošatenia, 
distribúciu časopisu Nota Bene a odborného poradenstva pre túto 
cieľovú skupinu občanov. 

25-NR Obec Veľké Ludince Stretneme sa Veľké 
Ludince

Obec Veľké 
Ludince Nitriansky jún - október 

2008 55 000 Sk 1 825,67 €

Projekt "Stretneme sa" rieši obnovu parku, ktorý sa tiahne centrálnou 
časťou obce Veľké Ludince. Priestor parku je v súčasnosti v 
dezolátnom stave. Zámerom projektu je jeho celková revitalizácia, 
ktorá spočíva v úprave priekop, odstránení betónového ohradenia, 
vybudovaní drevených mostíkov, drevených chodníkov, osadení 
lavičiek, úprave detského ihriska a vo vybudovaní petangového 
ihriska. V závere realizácie projektu bude do obnoveného parku 
umiestnených 15 kusov drevených vyrezávaných sôch, ktoré 
vzniknú ako výsledok spolupráce obce s Koteďánskym 
spoločenstvom, ktoré sa zaoberá umeleckou činnosťou spojenou s 
návratom k prírode. 

26-NR Mgr. Katka 
Puháková

Miesto pre 
každého Beladice Beladice Nitriansky jún - október 

2008 30 000 Sk 995,82 €

Obec Beladice nemá v súčasnosti žiadne verejné miesto vhodné na 
posedenie, komunikáciu a voľnočasové aktivity detí a dospelých. 
Preto chcú miestni dobrovoľníci za týmto účelom upraviť priestor 
farskej záhrady. Po úprave v nej vznikne oddychová zóna pre 
starších a mamičky s kočíkmi, detské ihrisko pre menšie deti, malá 
lezecká stena s rebrinami, minifutbalové a volejbalové ihrisko, 
otvorené ohnisko s kruhovým posedením, terasové a kryté sedenie, 
pracovné stoly na stolové hry a iné aktivity, plocha na petanque a 
priestorové hry ako napr. maxičloveče, twister a pod.

27-NR Katarína Béresová Za oživenie 
Starého Pereca Zbehy Mýtne Ludany Nitriansky jún - september 

2008 55 050 Sk 1 827,33 €

Dobrovoľníci z obce Mýtne Ludany upravia okolie dedinskej mokrade 
- mŕtveho ramena Starý Perec. Mokraď bola pred rokmi vyčistená od 
čiernej skládky a realizáciou tohto projektu v nej vytvoria priestor pre 
príjemné trávenie voľného času detí a dospelých. Na Starom Pereci 
pribudne visutý chodník na koloch z vŕbových konárov, ohnisko na 
opekanie, prvky detského ihriska, malé posedenie, v zime ľadová 
plocha na korčuľovanie, priestor na kompost a odpadky. Ako 
materiál bude pri realizácii použité najmä miestne vŕbové drevo a 
prúty. Súčasťou projektu bude aj výstava zozbieraných textov a 
fotografií, viažucich sa k Starému Perecu, ktorú zrealizujú 
dobrovoľníci z miestneho Klubu dôchodcov.



29-NR Ing. Martin Gálik Prírodné múzeum 
dediny

Veľké 
Ripňany - 
Behynce

Veľké Ripňany, 
Behynce, 
Radošina

Nitriansky jún - október 
2008 55 000 Sk 1 825,67 €

Prírodné múzeum dediny je projekt, ktorý sa bude realizovať na 
spoločnej hranici dvoch obcí - Veľké Ripňany, časť Behynce a 
Radošina. Cieľom projektu je vybudovanie oddychovej zóny, ktorá 
bude slúžiť obyvateľom oboch susediacich obcí, obnovením poľnej 
prístupovej cesty a vysadením alejových drevín. Táto cesta bude 
súčasťou trasy pre pešiu turistiku a cykloturistiku, na ktorej 
návštevníci nájdu zrenovované historické poľnohospodárske stroje a 
náradie, informačné tabule popisujúce históriu obcí, lavičky a detské 
preliezačky. Na konci trasy sa nachádza historická kaplnka, ktorej 
okolie bude taktiež zrenovované tak, aby mohlo byť využívané na 
oddych a meditáciu.

30-NR Informačné centrum 
mladých Levice Centrum Slnečnica Levice Levice Nitriansky jún - október 

2008 74 000 Sk 2 456,35 €

Projekt je zameraný na zriadenie poradne prvého kontaktu pre obete 
domáceho násilia v Leviciach. Jeho cieľom je vytvoriť aj v levickom 
okrese podmienky na efektívnu pomoc obetiam domáceho násilia a 
zároveň prispieť k prevencii násilia v rodinách a na školách. V rámci 
projektu sa uskutoční niekoľko verejných stretnutí k tejto téme, 
vytlačia a rozdistribuujú propagačné materiály, zorganizujú 
informačné semináre na školách a tlačovú besedu pre regionálne 
médiá. Poradňa "Centrum Slnečnica" začne fungovať od 1. júla 
2008. 

33-NR Ipeľské kultúrne a 
turistické združenie

Spájajú nás 
tradície Salka Salka Nitriansky jún - október 

2008 60 000 Sk 1 991,64 €

Dobrovoľníci z obce Salka chcú vďaka darovaným finančným 
prostriedkom upraviť okolie hlineného domu z roku 1938, ktorý od 
minulého roka postupne zveľaďujú, za účelom vytvorenia priestoru 
pre stretávanie sa miestnych obyvateľov a zachovávania ľudových 
tradícií, zvykov a remesiel svojich predkov. Vonkajšiu plochu upravia 
a zatrávnia, vysadia na nej kvety a kríky, vytvoria chodníky, starú 
studňu dajú do pôvodného stavu, postavia nanovo vonkajšiu pec 
ktorá kedysi pri dome stála, vymenia železnú bránu za drevenú a 
celý priestor ohradia dreveným plotom.

37-NR

Profesionálno-
amatérske 
divadelné 
spoločenstvo "Le 
Mon"

Princ Bajaja 
rozprávka v 
regióne

Nitra Nitra Nitriansky jún - október 
2008 80 000 Sk 2 655,51 €

Zámerom projektu Princ Bajaja - rozprávka v regióne, je pripraviť 
pouličné divadelné predstavenie na motívy známej ľudovej 
rozprávky, s ktorou budú dobrovoľníci cestovať po celom nitrianskom 
regióne, a tak nadväzovať na tradíciu pouličných divadelných 
podujatí, ktoré sa kedysi v tomto regióne organizovali. Týmito 
vystúpeniami chcú posilňovať komunitný život a prirodzené 
stretávanie sa jej obyvateľov pri kultúrnych podujatiach na 
námestiach a uliciach miest a obcí. Pouličná forma predstavenia je 
prístupná najširšiemu okruhu divákov, najmä deťom, ktoré budú 
formou interaktívnej hry priamo zapájané do divadelného 
predstavenia. 

43-NR Bohatská šanca, 
o.z.

Revitalizácia 
multifunkčného 
ihriska "Indiánskej 
osady"

Hurbanovo-
Bohatá

Hurbanovo-
Bohatá Nitriansky jún - október 

2008 60 400 Sk 2 004,91 €

Vďaka projektu bude zrevitalizované multifunkčné ihrisko v 
"indiánskej osade", ktorú prevádzkuje OZ Bohatská šanca už 
niekoľko rokov. Revitalizáciou areálu sa vytvoria plochy vhodné na 
plážový volejbal, futbal, detské ihrisko. Všetky úpravy budú 
pokračovať v štýle "indiánskej osady", to znamená, že všetky prvky 
budú z prírodných materiálov - tŕstia, dreva a živých drevín. 
Vytvorené multifunkčné ihrisko bude slúžiť obyvateľom mesta 
Hurbanovo, mladým ľuďom z Krízového strediska SOS, študentom 
SPŠ stavebnej, ktorí budú do projektu zapojení aj ako dobrovoľníci. 
Zrevitalizované ihrisko by malo napomôcť k celkovému zbližovaniu 
miestnej komunity.



53-NR Materské centrum 
Klokanček

Prírodný raj v 
panelákovom lese Nitra Nitra Nitriansky jún - september 

2008 82 050 Sk 2 723,56 €

Dobrovoľníci z Materského centra Klokanček v minulom roku upravili 
zdevastovaný priestor bývalého detského ihriska na sídlisku Diely v 
Nitre. Vysadili na ňom množstvo kríkov a stromov, vybudovali ihrisko 
pre staršie deti a dospelých. Na obnovenej trávnatej ploche v strede 
ihriska chcú vďaka finančnému daru z tohto grantového programu 
vybudovať netradičné, inovatívne ihrisko pre najmenšie deti, 
pozostávajúce zo sústavy drevených hracích prvkov ako napr. 
drevené zvieratká a preliezky, na ktorých sa deti budú môcť 
schovávať, šmýkať sa alebo len tak sedieť. Aspoň takýmto 
spôsobom sa navráti kúsok prírody do nitrianskeho panelákového 
"lesa". 

55-NR
Centrum 
komunitného 
rozvoja

KULKOM 
(Kultúrna 
Komunita)

Nitra Nitra Nitriansky jún - október 
2008 64 500 Sk 2 141,01 €

Sídlisko Klokočina v Nitre svojim celkovým architektonickým a 
urbanistickým riešením poskytuje iba veľmi obmedzené možnosti na 
prirodzenú sociálnu komunikáciu a interakciu. Centrum komunitného 
rozvoja na tomto sídlisku zorganizuje a usporiada pilotnú sériu 
kultúrnych aktivít pod názvom "KULKOM". Konkrétne to bude napr. 
susedská grilpárty, fotografická súťaž s vernisážou, Showdown 
BATTLE - súťaž v aplikovanom stolnom tenise medzi zrakovo 
postihnutými a zdravými obyvateľmi sídliska, AKUSTYK - prehliadka 
miestnych amatérskych skupín, šarkaniáda. Prostredníctvom tohto 
projektu centrum založí a vytvorí tradíciu organizovania pravidelných 
kultúrnych akcií samotnými obyvateľmi sídliska a dobrovoľníkmi. 
Cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom sídliska Klokočina 
prirodzený priestor pre sociálnu interakciu, nadväzovanie a 
budovanie vzťahov a možnosť realizovať sa.

750 000 Sk 24 895,44 €


