
Príloha č. 2  
k materiálu Návrh na realizáciu projektu Fórum mladých 
 
Návrh programovej štruktúry  : 
 Priestor 1 

Klubovňa                    
s recepciou 

Priestor 2 
Telocvičňa + 

kinoklub  

Priestor 3 
Hudobný 

a tanečný klub  

Priestor 4 
Jaskyňa 

Priestor7 
Malá 

klubovňa 
 
apríl 

 
26.4. Slávnostné otvorenie Fóra mladých v rámci Nitrianskych univerzitných     
         dní  
26.4.- 7.5.        realizácia podujatí NUD podľa dohody s vedením nitrianskych   
                        univerzít / výstavy, besedy, filmy ap./ 
 

 
 
máj - 
jún 
 
 
 

Po – Ne  Infopult 
               počítače 
Ut          
Koordinované spol. 
hry 
 

Po – Ut   Artkino 
Str          
Poradenstvo, beseda 
so psychológom 
Ne           “Filmáč” 

Ut    Kresťanské 
centrum Mozaika 
Št    Tančiareň, 
diskotéka, koncert 
začínajúceho 
interpreta  
So  Diskotéka, 
koncert 

Pia Debatné 
a klubové 
stretnutia 

 

 
Záujem o realizovanie aktivít v tomto priestore deklarovali :  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  a Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre: 
-  Filmový klub UKF – projekt ARTKINO / min. 2 dni v týždni podľa možností / 
    Cieľom realizácie je v spolupráci s Filmovým klubom pri UKF v Nitre, uvádzanie filmových diel     
    podporujúcich rozvoj filmového diváka, organizovanie besied s tvorcami a inými filmovými  
    odborníkmi. Uvádzanie vybraných titulov špeciálnymi lektorskými úvodmi a zachovanie výbornej  
    tradície existujúceho filmovému klubu. 
-  výstavy mladých autorov 
-  divadelné aktivity 
-  malé spoločenské podujatia študentov SPU – lámačky 
-  malé spoločenské podujatia UKF - beánie 
-  konanie malých spoločenských podujatí alebo športových podujatí (napr. stolný tenis)                           
-  diskusné stretnutia venované širokej verejnosti napr. Veda v centre mesta 
-  zvýšenie športového vyžitia študentov univerzít, ktorí nebývajú v ŠD – stolný tenis, tanec, aerobik    
-  1x do týždňa infopulty (infohodiny) nitrianskych univerzít, UKF v Nitre, SPU v Nitre 
 
Občianske združenie KRIK:  
- 2x za týždeň filmový klub  
- 1x za týždeň koordinované spoločenské hry 
-  propagácia a vizualizácia  /I Scream production/ 
 
Kresťanské centrum Mozaika: 
- 1x za týždeň stretnutia mládeže 
 
Mladé kapely, ktoré hľadajú priestory na skúšanie a koncerty : 
1x za týždeň skúšky / Dilusion a ďalšie / 

 
 
 
 



 
Návrhy na zaradenie do programovej štruktúry :  
/ realizácia podujatí v spolupráci s OZ KRIK,  študentmi a dobrovoľníkmi/ 
 
Programové bloky:  
Logika  
 Cieľom hodín logiky bude kreatívnym a hravým spôsobom (rébusy, ... atď.) podporovať 
logické, analytické a matematické myslenie mladších i starších uchádzačov. Aktívna práca 
s lektorom, ako aj samostatné aktivity ponúknu široký manévrovací priestor pre individuálne 
a skupinové duševné cvičenia. 
 
Divadlo  
XY Club zastreší, podporí a zviditeľní aktivity miestnej ochotníckej scény. FM sa tak stane 
epicentrom – amatérskeho divadla a umeleckého prednesu v meste Nitra.  
 
Koncerty začínajúcich interpretov     
Samotná podstata FM – komunikácia s mládežou, ponuka kultúrnej a voľnočasovej alternatívy 
– tvorí unikátnu platformu a riešenie problému, zatiaľ čo priamy kontakt s miestnymi kapelami 
– z pohľadu diváka i organizátora-dobrovoľníka – vyvolá pozitívny pocit a motivuje k vlastnej 
tvorbe. 
 
Aerobik / cvičenie  
Tančiareň (kurzy spoločenských tancov, scénický tanec)   
Zlepšovanie kondície nemusí nutne znamenať hodiny driny v telocvični. Pohybové a tanečné 
aktivity s hudbou a s profesionálnymi cvičiteľmi posilnia fyzickú kondíciu, zvýšia sebaistotu 
a dodajú pôvab a šarm v každodennej medziľudskej komunikácii. 
 
Debaty / alternatívny literárny klub   
 Piatkové večery budú patriť diskusiám – na pálčivé spoločenské, ale aj záujmové témy – 
a literárnemu prednesu, s moderátorom či bez. Priestory Jaskyne navodia uvoľnenú, 
inšpiratívnu atmosféru a pomôžu ľuďom otvoriť sa a slobodne vyjadriť svoj názor. 
 
Tematické bloky: 
 FM ponúkne tematické bloky rôznych formátov, od krátkodobých po dlhodobé. Niektoré sa 
budú týkať jedného programového bloku niektoré ich, naopak, pokryjú hneď niekoľko. 
Dramaturgia bude flexibilná, sledujúca a určujúca trendy v kultúrnom a voľnočasovom živote 
mladých ľudí a verejnosti. 
Európske dni 
 » spriaznené programové bloky: “Filmáč”, koordinované spoločenské hry, jazykové kurzy, 
pohybové aktivity, debaty, literárny klub, akcia týždňa 
 „Európske dni“ budú venované zvyšovaniu povedomia o európskej kultúre, histórii 
a súčasnej politickej situácii.  
Z kúta do epicentra FM 
 » spriaznené programové bloky: “Filmáč”, divadlo, koncerty, literárny klub 
 Spolupráca s mladými talentami je jednou z ideových priorít FM. Dni pod hlavičkou „Z kúta 
do epicentra FM“ ponúknu pridanú hodnotu, presmerujú záujem na začínajúcich umelcov: 
filmárov, hudobníkov, spisovateľov, grafikov a maliarov.  
„rodinné víkendy“ 
 » spriaznené programové bloky: “Filmáč”, koordinované spoločenské hry, debaty, literárny 
klub, akcia týždňa 
  Prienik medzi oboma skupinami je malý a stále sa zmenšuje. „Rodinné víkendy“ ponúknu 
pestrú škálu spoločných aktivít a umožnia prienik medzi programom dospelých a detí.  


