
 

 

Podporene  projekty 
Bona via 2015 

K termínu uzávierky 20. marca 2015 bolo do grantového kola Bona via predložených 
6  projektov. 3 najlepšie dopravné projekty získali granty v hodnote 1 800 €. O projektoch 
rozhodoval zakladateľ fondu Bona via Ing. Andrej Sitkey v spolupráci s Nitrianskou komunitnou 
nadáciou. Projekty sú podporené z finančných prostriedkov spoločnosti Granvia, a.s. 

NA CESTE NIE SI SÁM 
Predkladateľ: Rodičovské združenie pri Základnej škole, Komárno 
Viac než 200 detí z Komárna sa oboznámi s jednotlivými zložkami dopravnej výchovy.  
V spolupráci s učiteľmi vypracujú rôzne prezentácie na tému doprava, nehody, správanie 
cyklistov a pod. Starší žiaci pomôžu mladším s interaktívnymi cvičeniami. Každé dieťa spracuje 
vlastný 3D projekt dopravného ihriska a značiek, na ktorom sa bude môcť prakticky naučiť 
správaniu na cestách. Zároveň rodičia a pedagógovia namodelujú na školskom dvore rôzne 
dopravné situácie, ktoré budú žiaci riešiť. Spoločne vytvoria zbierku fotografií, videonahrávok 
a cvičení, ktoré poskytnú aj materským školám v meste. Žiaci budú tému dopravy spracovávať aj 
výtvarne, porozprávajú sa s príslušníkom dopravnej polície, zasúťažia si v kvíze. Na záver si 
všetky  získané vedomosti overia priamo v teréne na bicyklovej túre do neďalekej obce.  
Udelený grant: 500 € na nákup semaforu, značiek a farieb na ihrisko 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - BEZPEČNE A HRAVO 
Predkladateľ: Centrum Skalka, o.z., Nitra  
V Centre Skalka na Kalvárií v Nitre si pracovníci uvedomujú, že deti v predškolskom veku 
nemajú dostatok informácií a nevedia ako sa správať v rôznych dopravných situáciách. 
Projektom to chcú zmeniť. Do pravidelnej krúžkovej činnosti zakomponujú lektori hravou 
formou dopravnú výchovu. Deti sa na anglickom krúžku Hocus Lotus budú učiť jednotlivé 
názvy značiek. Počas divadelného krúžku lektorka pripraví krátke divadlo s dopravnou tematikou 
a deti cez hru spoznajú rôzne dopravné situácie. Na hudobných kurzoch si budú spievať 
a recitovať básne, spoznávať dopravné prostriedky, farby semafora a prechod pre chodcov. 
Dopravnú výchovu zakomponujú taktiež do workshopov na pravidelných letných táboroch.  
Centrum sa rozhodlo priblížiť dopravnú výchovu aj 17 deťom z Útulku pre jednotlivca s deťmi 
na Krčméryho ulici v Nitre cez podujatie Bezpečne a hravo. Hry, súťaže, nácviky dopravných 
situácií a kvízy absolvujú spolu s rodičmi na septembrovom podujatí na Kalvárií.  
Udelený grant: 900 € na dopravné ihrisko  

OTVOR MYSEĽ, NEDAJ ŠANCU NEHODÁM  
Predkladateľ: Základná škola Ul. sv. Michala, Levice 
Ovládanie dopravných značiek, dopravných situácií a praktické zručnosti bezpečnej jazdy na 
bicykli a kolobežke - to je cieľom projektu pedagógov zo základnej školy v Leviciach. Chcú u detí 
posilniť zodpovedné správanie sa a bezpečnosť na cestách. Získané pomôcky ako aj vyrobené 
edukačné materiály bude môcť viac ako 160 deti využívať vo vyučovacom procese v rámci 
predmetov Vlastiveda, Prírodoveda, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova a iné. Maskot Bezpečko 
ich bude sprevádzať celým projektom. Skamarátia sa s kolobežkou či bicyklom, naučia sa 
základnú prvú pomoc, otestujú si vedomosti a na záver získajú „vodičák“ - preukaz správneho 
cyklistu.   
Udelený grant: 400 € na nákup bicyklov  


