
Anotácie podporených projektov 
Klub darcov 2015 

 

Do grantového programu Klub darcov 2015 sa do dňa uzávierky 16. 10. 2015 prihlásilo 17 

projektov z mesta Nitra. 3 najlepšie projekty získali na slávnostnom podujatí 29. 11. 2015 

granty v hodnote 2 400 EUR. O projektoch rozhodovali členovia Klubu darcov za rok 2015. 

„večer bez mamy...“ 
Spojená škola internátna  
 
Inovovaním spální v školskom internáte s celoročnou prevádzkou chce Spojená škola internátna 

upraviť deťom ich priestor na život. V súčasnej dobe je zariadenie izieb zastarané, nejednotné, strohé 

a málo útulné. Úpravou osobného priestoru detí chcú pozitívne ovplyvniť podmienky, v ktorých sa aj 

napriek absencii rodiny budú cítiť príjemne a bezpečne.  Finančné prostriedky chcú použiť na nákup 

komôd a drobných dekoračných predmetov.  

Získaná suma: 1000,00 EUR. 

 

Náučný chodník ku zoborskému kláštoru  
Zoborský skrášľovací spolok 

Projekt je zameraný na vybudovanie náučného chodníka o Zoborských vrchoch. Budú na ňom 

prezentované horniny, rastliny, živočíchy tejto lokality. Štyri ukážkové balvany budú reprezentovať 

základné horniny. Popri chodníku sa bude nachádzať takmer 30 opísaných druhov drevín, či stopy  

živočíchov, žijúcich v tomto lese. Popis bude spestrený otázkami, hlavolamom, pre utvrdenie 

vedomostí a zábavu. Chodník bude pokračovať vstupom do areálu ruín NKP Zoborský kláštor, kde sa 

oboznámia s históriu od doby Veľkej Moravy. V priestoroch archeologickej lokality sú pripravené 

miesta pre odpočinok – lavičky, informačné tabule, ako i ďalšie atrakcie pre rodiny s deťmi. Finančné 

prostriedky chcú použiť na výrobu informačných tabúľ.   

Získaná suma: 1000,00 EUR.  



 

 
 

Architektúra 20. storočia v Nitre 
Juraj Novák, Richard E. Pročka, Miroslav Ballay 

Hlavným výstupom projektu bude bezplatná publikácia "Architektúra 20. storočia v Nitre", ktorá 

predstaví hodnotnú architektúru a jej časti v období 20. storočia. Publikáciou autori sledujú snahu o 

sumarizáciu hodnôt kultúrneho dedičstva ako najzraniteľnejšieho prvku urbanizmu, ktoré doteraz 

neboli systematicky spracované. Projekt má vzdelávať širokú verejnosť, predovšetkým obyvateľov 

Nitry, o kultúrnych hodnotách architektúry a ich význame pre nich samotných. Finančné prostriedky 

chcú použiť na tlač publikácie.  

Získaná suma: 400,00 EUR. 

 

 


