
Správa pre projekt Malá zelená oáza pre hornú Nitru 

Realizátor: Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ 

Rok realizácie: máj – október 2012 
V Cigli, na hornej Nitre, bola v roku 2006 vybudovaná viacúčelová vodná nádrž s vyhliadkou na 

Hornonitriansku kotlinu a okolité pohoria. Táto oblasť je hojne navštevovaná obyvateľmi Cigľa aj 

okolia po celý rok.  V auguste 2010 bola lokalita poškodená povodňou a vyžaduje preto obnovu, ale aj 

trvalú starostlivosť. Občianske združenie Vrchvoda v spolupráci s urbariátom a obcou Cigeľ upratalo 

a vyčistilo  okolie nádrže, revitalizovalo brehové porasty a vysadilo novú zeleň. Doplnili sa miesta pre  

bicykle, lavičky, stoly, nádoby na odpad. OZ vybudovalo masívny prístrešok – altánok s kamenným 

podkladom a terasou, ohnisko, kamenné schody k vodnej nádrži, kamenný prístupový chodník ku 

prístrešku. Osadili sme prvú informačnú tabuľu v cigeľskom chotári, ako aj rôzne drobné prvky z 

dreva a kameňa. Splnili sme si záväzky ku sponzorovi, dohodnutú komunikačnú stratégiu, podľa pani 

Barbory Rumpli sme vzorne spolupracovali, pravidelne sme posielali podklady na internetovú 

stránku. 

Vyrobili sme digitálny obsah informačnej tabule, niekoľko plagátikov a pexeso.. O úspechu projektu  

vďaka našim mediálnym aktivitám a vďaka tlačovej správe TASR (p. Pavol  Remiaš)  o našej Malej 

oáze pre hornú Nitru začiatkom októbra 2012 napríklad informovali internetové servery: Hlavné 

správy, Život Prešova, MartinTV, teraz.sk, Enviroportál, prestavka.sk, meteo.sk, telegraf.sk i 

Ľavicové noviny, Visit Trenčín, vrchvoda.sk  a cigel.sk, rovnako aj v tlači týždenník Hornonitrianske 

noviny MY číslo 40/2012 na strane 12. V kultúrnom dome v Cigli sa konalo úvodné (máj) a záverečné 

slávnostné projektové stretnutie (október).. Zorganizovali sme výtvarnú a literárnu súťaž pre deti 

cigeľskej základnej školy (júl, miesto konania kultúrny dom Cigeľ) a tri športovo-rekreačné podujatia s 

kultúrnym a hudobným programom: 

 Solárne dni – zamerané na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie s miestom konania na 

viacúčelovom ihrisku v obci Cigeľ (máj 2012) 

 Hrad Sivý kameň – turistická a cyklistická vychádzka s miestom zrazu pri vodnej nádrži nad 
obcou Cigeľ 

 Uzatváranie neba“ – paraglajding a púšťanie šarkanov s miestom konania pri vodnej nádrži 
nad obcou Cigeľ (september 2012) 

Výsledkom projektu je pekné oddychové a informačné miesto pri vode a v lese, pod lyžiarskym 
vlekom, nad cigeľskými lúkami, na úpätí pohoria Vtáčnik je predpokladom frekventovaného 
využívania vybudovanej Malej oázy pre hornú Nitru, turistami, lyžiarmi, cyklistami, hubármi, 
výletníkmi nielen z Cigľa ale aj zo širšieho okolia Prievidze.  

Kvôli efektívnemu využitiu peňažného daru ale aj kvôli snahe posilniť vzájomnosť miestnej komunity 
a povzbudiť spoluprácu najrôznejších subjektov a osôb regiónu,  (čo je v záujme udržateľnosti 
projektu, v duchu komunikačnej stratégie i v súlade s cieľmi projektu a cieľmi OZ ako takého) sme sa 
rozhodli obmedziť nákup služieb, kúpiť iba materiál a budovať najmä vlastnou dobrovoľníckou 
prácou. Na základnú otázku: kúpiť hotové alebo vyrobiť nové? sme si odpovedali jednoznačne: sami 
vybudovať!  Toto zásadné a podľa nás správne rozhodnutie významne zhodnotilo poskytnuté 
finančné prostriedky, na druhej strane zvýšilo frekvenciu a množstvo dobrovoľníckej práce a nákladov 

http://www.hlavnespravy.sk/cigel-obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje-malu-zelenu-oazu-pre-hornu-nitru/34712/
http://www.hlavnespravy.sk/cigel-obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje-malu-zelenu-oazu-pre-hornu-nitru/34712/
http://www.zivotpo.sk/clanky/clanok/40807/obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje-malu-zelenu-oazu-pre-hornu-nitru/
http://www.martintv.sk/aktualne-spravy/regiony/obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje-malu-zelenu-oazu-pre-hornu-nitru
http://www.teraz.sk/regiony/obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje/24252-clanok.html
http://enviroportal.sk/clanok/cigel-obcianske-zdruzenie-z-cigla-upravuje-malu-zelenu-oazu-pre-hornu-nitru
http://prestavka.sk/2-37213/CIGEL-:-Obcianske-zdruzenie-z-Cigla-upravuje-Malu-zelenu-oazu-pre-Hornu-Nitru.xml
http://www.meteo.sk/aktuality
http://www.telegraf.sk/3280-nad-ciglom-pribudla-informacna-tabula.html
http://www.lavicovenoviny.sk/10-37213/CIGEL-:-Obcianske-zdruzenie-z-Cigla-upravuje-Malu-zelenu-oazu-pre-Hornu-Nitru.xml
http://www.visittrencin.sk/tema/mal-zelen-o-za-pre-horn-nitru
http://www.cigel.sk/obcianske-zdruzenie-vrchvoda.phtml?id3=77036


spojených s podporou dobrovoľníckej práce (doprava, nápoje, jedlo...). Namiesto plánovaných päť 
celodenných brigád sme ich zorganizovali aspoň dvadsať. 

Aktivity a výdavky projektu 
Aktivita Termín realizácie Výdavky 

(materiál, 
ceny, občerst.) 

poznámka 

Otváracia konferencia 
projektu 

8. máj 2012 54,64  

Literárno – výtvarná súťaž 
pre deti cigeľskej školy a 
vyhodnotenie 

Jún 2012 
Júl 2012 

62,97 Dobrovoľná brigádnická práca  
20 hodín 

Solárne dni 8. máj 2012 10,43 Dobrovoľná brigádnická práca  
30 hodín 

Hrad Sivý Kameň 29. august 2012 72,01 
 

 

Uzatváranie neba 13. október 2012 10,6 
 
 

Dobrovoľná brigádnická práca  
10 hodín 

Zatváracia konferencia 
projektu 

14. október 2012 38,61 
 

 

Brigády – úprava a príprava 
terénu, ohnisko, schody k 
nádrži  

priebežne 77,86 
 

Dobrovoľná brigádnická práca  
70 hodín 

Vysádzanie zelene a 
starostlivosť a ňu 

priebežne 0 Dobrovoľná brigádnická práca  
50 hodín 

Altánok, infotabuľa  - výkop 
jám, osadzovanie pätiek 
 

Jún 2012 55,59 
 

Dobrovoľná brigádnická práca  
70 hodín 

Altánok - Hobľovanie 
a dovoz hranolov, dosiek 

 200  

Altánok – stavba konštrukcie Júl 2012 23,29 
 

Dobrovoľná brigádnická práca  
150 hodín 

Altánok, zastrešenie August 2012 477,05 Dobrovoľná brigádnická práca  
100 hodín 

Altánok – obíjanie stien – 
tatr. obklad 

August, 
September 2012 

326,98 Dobrovoľná brigádnická práca  
100 hodín 

Altánok, infotabuľa - nátery August, 
September 2012 

249,06 Dobrovoľná brigádnická práca  
70 hodín 

Schody a prístup  k altánku  August, 
September 2012 

0 Dobrovoľná brigádnická práca  
100 hodín 

Propagačné materiály – 
letáky, pexeso, infopanel 

priebežne 125,4 
 

Dobrovoľná brigádnická práca  
50 hodín 

Infotabuľa – návrh obsahu Júl , August 2012 4,63 Dobrovoľná brigádnická práca  
30 hodín 

Infotabuľa – zhotovenie 
drevenej konštrukcie, 
osadenie, zastrešenie 

Júl , August 2012 159,96 
 

 

Palivo – dovoz, pílenie priebežne 90  

Nerezový kôš na smeti August 2012 55  

Spolu  2094,08 € 850 hodín práce 



 Iné sponzorské dary: 
 K+S Drevo, spol. s r. o. 

o  hranoly na skelet altánka – drevená konštrukcia z masívu a dosky 

o  drevo na lavičky a stôl 

 Od obyvateľov obce  

o  plán stavebných prác, lepenka na strechu 

o prenájom - motorová píla, brúska, cirkulár, uťahovačky, šroubovačky, rebríky, drobné 

náradie, elektrická energia, doprava osôb 

 od Obce Cigeľ 

o  Štrk, kamenivo   

 od urbárskeho spoločenstva, Cigeľ 

o  sadenice stromčekov 

o doprava 

 od úradu životného prostredia, Prievidza 

o  pracovné rukavice 

o  vrecia na odpadky 

 od Lesov SR, závod Bojnice 

o  stromčeky, odborná pomoc 

Máme radosť z vykonaného diela, o ktoré sa budeme naďalej starať a rozvíjať ho. Občianske 
združenie zabezpečí aj po ukončení projektu trvalú starostlivosť, ochranu a pravidelnú nevyhnutnú 
údržbu Malej oázy pre hornú Nitru.  

Ďakujeme za dary, za spoluprácu, za uznanie a pozitívnu propagáciu, ktorá je pre nás odmenou za 
množstvo a kvalitu našej vykonanej dobrovoľníckej práce 

 

V Cigli, 14. decembra 2012  

 

 

       Ján Krausko, predseda OZ Vrchvoda 

  

 

       Eva Kadlečíková, podpredseda OZ  

        

 

       Ivan Kadlečík, manažér projektu 


