
Žiadosti 2012 - do 2.000 €
"rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt"

Miest. odbor MS / Janíkovské matičné sláv. - 
pri prílež. 15 výr. vzniku MO MS

6

250,001
Centrum pre rodinu - Nitra / Deň rodiny 

2012
spoločensko- kultúrne podujatie na 

podporu rodiny

Rodič. združ. pri CVČ Domino /     Nitra, 

12
Materské cetrum Klokančekú/Míľa pre 

mamu 300,00

700,00

schválené 

primátorom (€)

žiadateľ

podujatie, pri ktorom zúčastnení prejdú 1 
míľu, zamerané na podporu rodín a 

matiek

Dom Matice slovenskej / Dni Nitranov - 
Cyrilometodské dni kultúrne podujatie

14

projekt obsah - charakteristika

2

Cirkevné centum voľn. času / Rozvoj a 
šírenie kultúrnych hodnôt v meste Nitra a 

okolí

premietanie filmov s historickou a 
kultúrnou tematikou a následné výlety k 

pamiatkam

3 Čakanka n.o. / Poľovnícke príbehy z Ponitria publikácia

500,0010
Krajské osvetové stredisko NR / Literárno 

výtvarná súťaž Z. Dônčovej
krajská súťaž pre deti MŠ, žiakov ZŠ a 

SŠ NR kraja

350,00kultúrne podujatie

250,00

500,00

200,00

0,00

500,00

450,00

130,00

publikácia

13 Maxmedia / 3media.PARTY kultúrne podujatie

4 Čakanka n.o. / Dostojevského sny

16

15
Mgr. Michal Malicher - Flámklub / Česká 

hudba v Nitre kultúrne poduajtie

17

Nitriansky hud. spolok - miešaný spevácky 
zbor LIPKA / Zakúpenie nových úborov pre 

všetkých členov speváckeho zboru nákup úborov

Nitrianska kráľovská vínna cesta /                
8. podzoborské vinobranie

podujatie prezentuje tradície spojené           
s pestovaním a dorábaním vína

400,0011
Kulturologická spoločnosť / Galéria na 

schodoch
prezentácie diel známych slov. 

výtvarníkov

270,009

Jednota dôchodcov SK - KO NR / A na 
počiatku bolo slovo ... umelecký prednes 

poézie a prózy venovaný výročiu patrónov kultúrne podujatie

300,007
Dom Matice slovenskej / Od Kataríny do 

troch kráľov kultúrne podujatie

5
Dom Matice slovenskej / Putovanie detí za 

slovenskou pesničkou kultúrne podujatie 0,00

záverečné podujatie

250,008
JA a MY o.z. pri UKF / Festival Petra 

Scherhaufera
divadelný festival amater. a profesion. 

skupín

400,0018
Piaristické gymn. sv. J. Kalazanského / 
Comenius - škola včera, dnes a zajtra
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spolu 10 000,00

200,00

33

O.z. Educo / Tvorivé dielne pre rodičov a 
deti na Orechovom dvore tvorivé dielne

300,00

34

19
Rodič. združ. pri CVČ Domino /     Nitra, 

moje Mesto! súťaž detí ZŠ a SŠ

500,0020

Rodič. združ. pri ZUŠ J. Rosinského / Účasť 
žiačok ZUŠ Rosinského -      Márie Žileckej 

a Bibiany Miškolciovej    na Medzinár. 
klavírnej súťaži "Davorin Jenko" v Belehrade 

v Srbsku účasť na zahraničnej súťaži

23
Staré divadlo K. Spišáka /          Literárna 

kaviareň Parnas
stretnutia s poéziou a prózou 

prostredníctvom hercov

28

400,00

350,00

22
Spol. pre záhr. a krajinnú tvorbu / Deň 

otvorených dverí do záhrad horn. mesta sprístupnenie záhrad verejnosti

UKF v NR /Folklórny súbor Ponitran / 
Príprava nového súťažného programu 

UKF v NR /Folklórny súbor Ponitran / 
Prezentácia slov. folklóru z oblasti NR     v 

Slovinsku 
účasť na slávnosti Videm pri Ptuju               

v Slovinsku

25

príprava na účasť na Medzinár. 
folklórnom festivale Akademická Nitra 

2012

200,00

0,00

32

O.z. Šľastné deti v Nitre / Galaprogram Deti 
Vám kultúrne podujatie

Západoslov. Folklórne združenie / Tanečný 
dom výučba folkl. Tancov pre verejnosť 200,00

200,00

300,00

0,00

200,00

300,00

31 ZUŠ J. Rosinského / Umenie nás spája
výmenný koncert s Umeleckou školou       

sv. Ondreja v Budapešti

30
ZŠ Fatranská / Veľkomoravské mosty - 

kalendár 2013 vydanie kalendára

300,00

700,00

21

26
Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych 
tradícií Dražoviec / Sviatok nového cheba kultúrny program

24
Súkromné konzervatórium /           Priestor 

pre talent kultúrne podujatie

29
UKF v NR / Tvorba publikácie               

Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra publikácia

Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych 
tradícií Dražoviec / Pome brati do 

Betlehema kultúrny program

27

100,00
Slovenské hnutie Obrody / Oslava výročia 

narodenia Ľ. Štúra podujatie
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