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Slovo na úvod
Milí naši darcovia, dobrovoľníci,
grantisti, milí priaznivci a podporovatelia Nitrianskej komunitnej
nadácie,
naša organizácia - Nitrianska
komunitná nadácia pôsobí v meste
Nitra a Nitrianskom regióne už od
roku 2002. Naším poslaním je zvyšovanie kvality života prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Každoročne podporíme
niekoľko desiatok komunitných
projektov z rôznych oblastí. Inak to
nebolo ani v roku 2021. Usilovne
sme pracovali na tom, aby sa
nám podarilo zrealizovať všetky
naše tradičné grantové programy,
a zároveň úspešne nastaviť nové,
ktoré vznikli vďaka našim novým
partnerom.
Vďaka novému partnerovi,
spoločnosti syncreon Slovakia
a stálemu partnerovi Heineken
Slovensko, ktorí reagovali na
vtedajšiu aktuálnu situáciu, sme
rok 2021 začali dvoma grantovými
programami, ktorých podpora bola
smerovaná na projekty zamerané
na pomoc v boji s pandémiou.
Ochrane a zveľaďovaniu životného
prostredia sa venovali ďalšie dva
grantové programy. Tu sme doma
– zodpovedne k ľuďom a planéte,
bol program spoločnosti Heineken Slovensko, ktorá práve túto
oblasť podpory vníma, ako jednu
zo svojich priorít. Druhý program

z tejto kategórie patril nášmu
novému partnerovi - spoločnosti
Kärcher Slovakia, s.r.o.. V spolupráci
s mestom Nitra vznikol program
KÄRCHER – UPRACME SI SPOLU,
ktorého cieľom bolo vyčistenie
a revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev.
V rámci 2. ročníka programu Inovatívne s Foxconnom sme podporili projekty, ktorých cieľom bolo
vytvorenie novej alebo inovácia
existujúcej infraštruktúry v rámci
verejných priestorov v meste Nitra.
Do tejto podpory sa v roku 2021
zapojilo, okrem spoločnosti Foxconn Slovakia, aj mesto Nitra a tiež
spoločnosť syncreon Slovakia.
Spolu s mestom Nitra a IUVENTOU
- Slovenským inštitútom mládeže
sme v minulom roku oživili aj
grantový program „Mladí nitrianski
filantropi“. Cieľom programu
bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí s dôrazom na
dobrovoľníctvo. Žiaci základných
a študenti stredných škôl v Nitre
sa vďaka programu naučili nielen
vymyslieť projekt, ale ho aj zrealizovať, spropagovať a na záver aj
vyúčtovať.
Veľmi nás potešilo, že sa nám
v roku 2021 podarilo zrealizovať aj
naše tradičné podujatie v rámci programu Aby ľudia ľuďom
pomáhali, ktorý sme zacielili na
podporu subjektov nezriaďovanej

kultúry (neziskové mimovládne organizácie), ktoré prinášajú
umenie a kultúru širokej verejnosti
v našom meste.
Záver roka vždy patrí nášmu
jedinečnému programu Klubu
darcov. Žiaľ, ani v minulom roku
nám pandémia nedovolila stretnúť
sa s našimi darcami, partnermi
a grantistami na tradičnom podujatí Klubu darcov. Napriek tomu
sme radi, že ani táto ťažká doba
ľudí neodradila, rozhodli sa darovať
a podporiť tak pekné nápady pre
naše mesto, za čo im z celého srdca
ďakujeme.
Tí, ktorí nás poznajú, vedia, o čom
je naša práca. Naša podpora nie je
len o jednoduchom dávaní financií,
ale najmä o budovaní vzťahov. Tvoríme most medzi našimi darcami,
ktorí chcú dlhodobo a transparentne podporovať zaujímavé komunitné projekty a našimi grantistami,
ktorí tieto projekty s radosťou a so
srdcom realizujú s veľkým podielom dobrovoľnej práce.
Preto sme premýšľali, ako toto spoločné úsilie ukázať a prezentovať aj
trochu iným spôsobom. Okrem vyššie spomenutých zrealizovaných
grantových programov, sme sa
zaoberali aj našim novým „dieťatkom“ – DOBROMAPOU Nitrianskej
komunitnej nadácie.

Táto DOBROMAPA slúži tak našim
darcom, grantistom, ako aj širokej
verejnosti na vizualizáciu našej
podpory v čase a priestore. Umožňuje plasticky zobraziť výsledky
našej práce a prezentovať spoluprácu ľudí, ktorým záleží na mieste
kde žijú, a ktorí chcú, aby sme
všetci spolu budovali lepšie miesto
pre život. DOBROMAPU sme začali
„potichu“ vytvárať už v roku 2020,
postupne sme vylaďovali jej finálnu podobu a napĺňali ju výsledkami našej práce a spolupráce.
Aktuálne na nej nájdete projekty
realizované v roku 2020 a 2021,
doplnené fotkami a všetkými
potrebnými informáciami. Projekty
je možné filtrovať podľa oblasti
podpory, partnera, grantového
programu, podľa typu projektu, či roku realizácie. Taktiež tu
nájdete krátke informácie o našich
partneroch, či konkrétnych grantových programoch. Odteraz sa
na nej bude zjavovať každý nový
zrealizovaný projekt, pretože každý
jeden si zaslúži peknú prezentáciu.
Sú to hodiny dobrovoľnej práce,
úsilia a snahy spraviť niečo dobré
a zmysluplné pre svoje okolie, svoju
komunitu...
Pevne veríme, že sa Vám bude páčiť
rovnako ako nám a bude pre všetkých ukážkou toho, že aj malé projekty dokážu zlepšiť život okolo nás.
Samozrejme, budeme radi, ak sa

stane inšpiráciou aj pre ďalšie
skvelé nápady aktívnych ľudí
v našom meste, či okolí.
Ďakujeme všetkým našim
partnerom, darcom a grantistom, pretože bez nich by naša
spoločná MAPA DOBRA nemohla
existovať.
(DOBROMAPU nájdete na našej
webovej stránke tu:
https://nkn.sk/dobromapa )
Natália Zákopčanová,
PR manažérka

Nitrianska komunitná
nadácia motivuje ľudí
k tomu, aby mali záujem
o miesto, kde žijú. Získava
a rozdeľuje finančné zdroje
a mobilizuje zdroje ľudské
formou podpory projektov
s výrazným zapojením
dobrovoľníkov do
ich realizácie.

Nitrianska
komunitná
nadácia je
grantová
organizácia,
ktorá vznikla
v roku 2002,
poskytuje granty
aktívnym
obyvateľom
a organizáciám
v Nitrianskom
kraji. Počas
svojej existencie
podporila
1 318 projektov
celkovou sumou
1 330 104,67 €.

Nitrianska
komunitná
nadácia
Nitrianska komunitná nadácia
poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v Nitrianskom kraji. Prostredníctvom
grantových programov podporuje
verejnoprospešné aktivity z oblasti
vzdelávania, zdravia, športu, kultúry, sociálnej pomoci, životného
prostredia či dopravnej výchovy.
Je stabilným partnerom pre tých,
ktorí chcú strategicky podporovať
svoj región. Nadácia je súčasťou
Asociácie komunitných nadácií
Slovenska, v rámci ktorej funguje
8 komunitných nadácií.

Naše
poslanie
Zlepšujeme kvalitu života v NR kraji
prostredníctvom rozvoja filantropie
a dobrovoľníctva. Veríme, že ak si
ľudia v našom kraji budú vzájomne
pomáhať, môžu spoločne vytvárať
lepšie miesto pre život.

Ako sa stať
darcom?
Činnosť nadácie je možné podporiť založením vlastného fondu,
venovaním 2 % z daní, darovaním
finančného či nefinančného daru,
členstvom v Klube darcov či odkázaním daru v závete.

Ako byť
úspešným
grantistom?
Stačí mať dobrý nápad, ochotu
a záujem zlepšovať život vo svojej
komunite či v kraji. Konzultácie,
osobné monitoringy a vzdelávanie už len napomôžu každému
grantistovi, aby bol jeho projekt
prospešný, zaujímavý a úspešne
realizovaný.

Správna
rada

Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie je jej najvyšším
rozhodovacím orgánom. Je tvorená
dobrovoľníkmi - aktívnymi mienkotvornými ľuďmi z nášho mesta,
ktorí zastupujú rôznorodé oblasti
života našej komunity. Bez ich
entuziastickej pomoci a podpory by

Daniela Gundová
Manažment

Ľudia
v nadácii 2021
Ľubica
Lachká
Správkyňa
nadácie

Eva
Vargová
Programová
manažérka

Natália
Zákopčanová
PR manažérka

Náš tím tvoria tri pracovníčky,
pre ktoré sa práca stala ich hobby.
Naša spolupráca je postavená na
priateľskej otvorenej komunikácii,
dôvere a hľadaní optimálnych
riešení. Snažíme sa o to, aby sme
robili svoju prácu profesionálne
a zároveň so srdcom.

Predsedníčka Správnej rady,
riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre

Ivona Fraňová
Poradca pre zahraničné vzťahy
a spoluprácu na MsÚ v Nitre

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka

Budujeme
neformálnu sieť
spolupracujúcich
aktívnych ľudí,
ktorým záleží na
mieste, kde žijú.
Aktívni ľudia pre
nás znamenajú
ten najvzácnejší
„kapitál“, ktorým
naše mesto
a región disponujú.

naša organizácia nemohla fungovať
a rozvíjať sa.
Ďakujeme veľmi pekne členom
správnej rady za ich aktívnu prácu
a pomoc pri realizácii programov
Nitrianskej komunitnej nadácie
v roku 2021.

Bohumír Harvan
Podnikateľ

Ivan Gontko
Herec

Martin Horák
Prednosta MsÚ v Nitre

Dominika Hlavinová Tekeliová

Bronislav Tomka

Vysokoškolská pedagogička UKF v Nitre

Podnikateľ

Janka Buršáková

Miloslav Špoták

Poslankyňa mestského
zastupiteľstva v Nitre

Viceprimátor
mesta Nitra

Imrich Jakab
Vysokoškolský pedagóg
UKF v Nitre

Dozorná rada zodpovedá, dohliada
na finančný chod nadácie.
Je tvorená dobrovoľníkmi, ktorí
majú skúsenosti s finančným
riadením. V roku 2021 boli
jej členmi:

Dozorná rada
Silvia Hrozenská
vedúca projekt. odd. Univerzity Jánosa Seleyho Komárno

Martina Gregušová
tajomníčka Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Milan Hošek
súkromný podnikateľ a poradca v oblasti akciových trhov

Grantové
programy
realizujeme
v spolupráci
s firemnými
a individuálnymi
darcami. Táto
spolupráca nie je
o jednoduchom
„dávaní“ financií,
ale o budovaní
vzťahov
v komunite.
Zapájame
darcov do
transparentného
rozhodovania
o podpore
a pravidelne ich
informujeme
o výsledkoch
podporených
komunitných
projektov.

Grantové
programy
a projekty
nadácie
Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre všetky
spoločensky zodpovedné firmy.
Kúpou živého stromu firmy podporujú rozvoj neziskových organizácií pôsobiacich v meste Nitra.
Okrem Mesta Nitra, sa v roku 2021
do tohto programu zapojili aj 4
firemní darcovia: Západoslovenská

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú
ich finančnú podporu. Program
ponúka ľuďom možnosť darovať
a podporiť tak dobré nápady pre
Nitru. V roku 2021 sa do programu
zapojilo 102 individuálnych darcov
a 3 firemní darcovia a vyzbierala
sa suma 3 248 €. Plnou žiadanou
sumou boli podporené 4 víťazné
projekty s najvyšším počtom
hlasov. Po dohode s predkladateľmi zvyšných 2 projektov bola,
vďaka kofinancovaniu mesta Nitra
a vlastných zdrojov Nitrianskej
komunitnej nadácie, poskytnutá

aspoň čiastočná podpora dvom
projektom, ktoré v hlasovaní
darcov skončili s rovnakým počtom
hlasov na 5. a 6. mieste.

energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o.,
Marel Slovakia, s.r.o. a PP Invest,
s.r.o.. Celkovú sumu 6 000 Eur si
v roku 2021 rozdelili 2 neziskové
mimovládne organizácie (subjekty nezriaďovanej kultúry), ktoré
prinášajú umenie a kultúru širokej
verejnosti v našom meste.

Strecha pre
Váš nápad
Cieľom grantového programu je
podnietiť a podporovať rôznorodé
verejnoprospešné dobrovoľnícke
aktivity ako aj kreatívne nápady

v základných školách v Nitrianskom
kraji, ktoré prispejú ku skvalitneniu
školského prostredia. Medzi oblasti
podpory programu patrí najmä
vzdelávanie, životné prostredie
a telesná kultúra.
V roku 2021 sme sa po dohode so
spoločnosťou BRAMAC – strešné
systémy, s.r.o., rozhodli, že grantový

program „Strecha pre Váš nápad“
realizovať nebudeme. Finančné
prostriedky sa budú kumulovať za
asignáciu 2020-2021 a poslúžia na
podporu projektov v roku 2022.

Tu sme doma
(aj v čase
pandémie)
Cieľom grantového programu „Tu
sme doma aj v čase pandémie“
bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú
pomoc v meste Hurbanovo v oblastiach: vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít v čase pandémie
zamerané na upevnenie školských
vedomostí a hygienických návykov,
poskytovanie služieb a zdravotnej
pomoci seniorom v čase pandémie
a zabránenie ďalšiemu šíreniu nákazy. 14 organizácií a občianskych

iniciatív v meste Hurbanovo, ktoré
poskytujú pomoc a služby v boji
s pandémiou, si rozdelili sumu
21 390,52 Eur.

Mením
Moje Mesto
Cieľom grantového programu je
podporovať inovatívne verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady
občanov v rôznych oblastiach, ktoré
prispievajú ku skvalitneniu života
v meste Nitra. Tento program je
financovaný z participatívneho
rozpočtu mesta. Znamená to, že
samotní občania predkladajú svoje
projekty, rozhodujú o ich realizácii
formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na
základe dobrovoľnej práce. V roku
2021 sa tento grantový program
nerealizoval, avšak bol zrealizovaný
jeden podporený projekt z roku
2020 – „Streetball – nový olympijský šport z ulice“.

Tu sme
doma Hurbanovo –
zodpovedne
k ľuďom
a planéte
Cieľom programu bolo podnietiť
a podporiť vzájomnú spoluprácu
aktívnych ľudí mesta Hurbanovo
v oblasti ochrany životného prostredia. Podporované projekty sa
týkali zlepšenia kvality životného
prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach – voda, znižovanie odpadov, rozvoj komunity.
Celkovou sumou 15 000 Eur boli
podporené 4 „zelené“ projekty.

Inovatívne
s Foxconnom
Grantový program Inovatívne
s Foxconnom bol v roku 2021 zameraný na vytvorenie novej alebo
inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov
v meste Nitra, ktoré slúžia širokej
verejnosti. Aktívna participácia
mladých ľudí, či už z prostredia
MVO alebo študentov, ako aj
spolupráca pedagógov a študentov
na tvorbe nápadu a samotnej realizácii projektu bola viac ako vítaná.
Podporené boli 3 verejnoprospešné
projekty sumou 14 800 Eur.

Kärcher –
Upracme
si spolu
Cieľom programu Kärcher – Upracme si spolu 2021 bolo podnietiť
a podporiť vzájomnú spoluprácu
aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti
vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré
slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné
záhrady a mini oddychové zóny...).
Pridaná hodnota programu spočívala v nefinančnej pomoci firmy
Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma
pomohla vyčistiť identifikovaný
verejný priestor prostredníctvom
vysokotlakových čistiacich zariadení, ako aj zametacích strojov.
Podporených bolo 5 projektov
celkovou sumou 4 898,40 Eur.

Syncreon
pomáha
Nitre počas
pandémie
Cieľom programu v roku 2021 bolo
podporiť organizácie a občianske
iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc
občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19 a jej následkami. Granty boli použité na pokrytie
nákladov priamo súvisiacich
s poskytovanou pomocou. Išlo
najmä o organizácie/iniciatívy
pracujúce so znevýhodnenými
skupinami občanov, seniormi,
ako aj o základné a stredné školy,
nemocnice alebo iné zariadenia
poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Celkovou sumou 10 081,05 Eur
bolo podporených 9 projektov.

Mladí
nitrianski
filantropi
Cieľom grantového programu Mladí
nitrianski filantropi bolo podporiť
kreativitu a šikovnosť mladých ľudí,
ktorí majú nápad a chuť spraviť
niečo zmysluplné pre svoje okolie,
motivovať ich k väčšiemu záujmu
o svoje okolie, dobrovoľníctvu, zlepšeniu kvality života a dobročinnosti.
Zároveň sa mali možnosť naučiť, ako
vytvárať a realizovať malý projekt.
V roku 2021 tento program realizovalo Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže a Nitrianskou komunitnou
nadáciou. Podporené boli 4 stredné
a 5 základných škôl v Nitre celkovou
sumou 4 998,60 Eur.

V roku 2021 bola i naďalej prevádzkovaná a aktualizovaná webová
stránka COMIN a FB https://www.
facebook.com/cominnitra, na
ktorých sú zverejňované dôležité informácie pre cudzincov
žijúcich v meste Nitra. Na stránke
je prístupný aj kontaktný formulár,
prostredníctvom ktorého majú
cudzinci možnosť priamo sa
kontaktovať na COMIN so svojimi
otázkami a požiadavkami. Štatistika
návštevnosti web stránky mala
pozitívny vývoj, čo znamená, že ju
cudzinci využívajú a má význam
s ňou aktívne pracovať.

Komunitné
centrum pre
pracovnú
a vedomostnú
mobilitu v Nitre
COMIN
Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú
mobilitu v Nitre kontinuálne poskytuje od
októbra 2019 služby pre cudzincov pracujúcich
a študujúcich v Nitre. V priebehu celého roka
2021 bolo poskytované právne a sociálnoprávne poradenstvo v priestoroch poradenského
centra na Mestskom úrade v Nitre. Išlo najmä
o individuálne poradenstvo prostredníctvom
osobnej konzultácie, telefonicky aj emailom.
Okrem poradenstva poskytovaného cudzincom,
bolo poskytované aj slovenským fyzickým
a právnickým osobám, ktoré riešili otázky
spojené s právami a povinnosťami cudzincov
a s ich pobytom v SR.

Právne a sociálno-právne poradenstvo sa týkalo riešenia otázok
zameraných najmä na:
• pobyt (udelenie/obnovovanie/
zmena účelu pobytu cudzincov
na Slovensku, konanie o administratívnom vyhostení a zákazu
vstupu, podmienky udelenia
pobytov, náležitosti predkladaných dokladov, zmena údajov na
dokladoch),
• zamestnanie a podnikanie v SR
(povolenia na zamestnanie/jednotné povolenia na zamestnanie,
ohlásenie živnosti),
• zdravotné a sociálne poistenie
cudzincov,
• zamestnanecké spory,
• zlúčenie rodiny, uzavretie manželstva s cudzincom,
• konanie o schengenské/národné
víza,
• zápis dieťaťa do školy a plnenie
povinnej školskej dochádzky,
• azylové konanie,
• daň z nehnuteľnosti, zápis do
katastra,
• platenie komunálneho odpadu....

Dôležitou súčasťou aktivít centra
COMIN v roku 2021 bolo sieťovanie a vytváranie komunikačnej
platformy s rôznymi orgánmi
verejnej správy, ale aj so súkromnými subjektami, ktoré buď
s cudzincami priamo pracujú alebo
je odôvodnený predpoklad, že
v budúcnosti s nimi pracovať budú.
V priebehu roka prebehlo viacero
osobných a virtuálnych stretnutí
s predstaviteľmi orgánov verejnej
správy (napr. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Informačnou
kanceláriou pre obete trestných
činov, Okresným úradom Nitra
– odborom školstva, Oddelením cudzineckej polície, ...) ako aj s inými
subjektami (Centrum Slniečko pre
týrané ženy a deti, Arcidiecézna
Charita, Pokoj a Dobro, ubytovacie
zariadenia, prekladateľské agentúry, organizácie s podobným zameraním pôsobiace v SR aj v zahraničí,
...). Na základe získaných poznatkov
o ich činnosti si COMIN vytvára
okruh spolupracujúcich partnerov,
s ktorými bude vedieť riešiť rôzne
výzvy spojené s pozitívnou integráciou pracovnej a vedomostnej
mobility v meste Nitra.
COMIN v roku 2021 spolupracoval aj
s jednotlivými odbormi Mestského
úradu v Nitre na rôznych témach, či

už išlo o odbor sociálnych služieb
(debarierizácia, skvalitňovanie
služieb, komunitný plán), odbor
kultúry (integrácia cudzincov prostredníctvom kultúrnych aktivít) ,
odbor školstva, mládeže a športu
(pomoc riaditeľom materských
a základných škôl pri práci s deťmi
cudzincov), Turistické informačné
centrum Nitra (príprava školení
pre pracovníkov prevádzky TIC pre
prácu s cudzincami) ... .
COMIN sa v roku 2021 zapojil do
dotazníkového prieskumu v rámci
projektu IN-HABIT, ktorý bol
zameraný na podporu inkluzívneho zdravia a wellbeingu v Nitre
prostredníctvom inovatívnych
a integrovaných riešení. Súčasťou
tohto dotazníkového prieskumu
bola aj oblasť integrácie migrantov.
COMIN vytváral v roku 2021 aj nové
partnerstvá na medzinárodnej
úrovni, cieľom ktorých je výmena
skúsenosti a hľadanie nových možností pre zlepšovanie poskytovaných služieb. Nadviazal spoluprácu
s OSTRAVA EXPAT CENTER, ktoré
zabezpečuje bezplatnú službu pre
expatov a podporuje náborové
a adaptačné procesy v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú expatov
a cudzincov. Spoločnosti, ktoré sa
zapájajú do tohto partnerského
programu, môžu profitovať zo
služieb OSTRAVA EXPAT CENTER.
Činnosť pracovného tímu spadá
pod odbor strategického rozvoja
mesta Ostrava a je vnímaná ako
jedna z podmienok ekonomického
rozvoja mesta. Výmena skúsenosti
s organizáciou s podobným zameraním pomáha nastavovať činnosť
COMINu do budúcnosti.
Komunitné centrum pre pracovnú
a vedomostnú mobilitu v Nitre COMIN bolo prezentované ako príklad
dobrej praxe spolupráce medzi
samosprávou a MVO na viacerých

podujatiach. Prvým z nich bol
webinár Medzinárodnej organizácie
pre migráciu, ktorý bol zameraný
na predstavenie návrhu „Schémy
pracovnej mobility pre SR so zreteľom na integráciu zahraničných
pracovníkov z krajín mimo EÚ/EHP
a komunikáciu pracovnej mobility
na lokálnej úrovni“. Druhý webinár
s názvom „Pracovná integrácia
a profesionálny rozvoj cudzincov
na Slovensku – skúsenosti a odporúčania“ bol záverečným podujatím
k projektu Career Path (Erasmus+),
v rámci ktorého sa skúmali podmienky zamestnávania, kariérne
príležitosti a možnosti profesionálneho rastu štátnych príslušníkov
tretích krajín na Slovensku.
Centrum COMIN prezentovalo svoje
skúsenosti aj v rámci národného
projektu „Podpora kvality sociálneho dialógu“, ktorý je implementovaný Implementačnou agentúrou
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Jeho cieľom je zefektívňovať proces prípravy legislatívy
a prijímania opatrení za účelom
zlepšenia konkurencieschopnosti
trhu práce. Pri príprave novej
politiky štátu v oblasti zamestnávania cudzincov sa začína hovoriť
o možnosti vzniku obdobných
informačnoporadenských centier
v ďalších krajských mestách na
Slovensku, pričom Nitra slúži ako
príklad dobrej praxe.

Podporujeme
komunity,
budujeme vzťahy...
Každoročne prostredníctvom našich grantových
programov spájame
aktívnych ľudí, ktorí chcú
niečo v komunite zmeniť
k lepšiemu, s tými, ktorí
tieto zmeny nezištne podporujú. Situácia s pandémiou bola síce ako „na
hojdačke“ aj v minulom

roku, no napriek tomu sa
nám, vďaka našim partnerom a darcom, podarilo
zrealizovať všetky naše
grantové programy, a dokonca aj tri nové.
A tak sme v roku 2021
podporili spolu 55 verejnoprospešných projektov

celkovou sumou 94 173,57
Eur. Ďakujeme všetkým
aktívnym ľuďom z komunity, našim darcom
a podporovateľom za to,
že sme mohli aj v roku
2021 pomáhať našim
komunitám.

Adam Vaňo, študent,
Piaristická spojená
škola Sv. Jozefa
Kalazanského
Projekt „DOBROčin“

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI

Miloslav Špoták,
zástupca primátora
mesta Nitra
V roku 2021 sme spolu s Nitrianskou komunitnou nadáciou
a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže realizovali grantový
program „Mladí nitrianski filantropi“. Hlavným cieľom programu bolo
naučiť mladých ľudí projektovo
myslieť nielen v teoretickej, ale

najmä praktickej rovine. V rámci
neformálneho vzdelávania si žiaci
základných a študenti stredných
škôl v Nitre mali možnosť vytvoriť
vlastný malý projekt, na realizáciu ktorého získali grant. Vďaka
programu sa naučili nielen projekt
vymyslieť, ale ho aj zrealizovať,
spropagovať a na záver vyúčtovať. Od účastníkov sme mali na
program skvelú spätnú väzbu. Na
niektoré dosiahnuté výsledky projektov sme sa boli pozrieť osobne.
Tie prekonali všetky naše očakávaia
a dali sa porovnať s výsledkami
projektov od dospelých žiadateľov.
Môžem konštatovať, že mnohé
boli dokonca lepšie. Spolupráca
s NKN, nielen v tomto grantovom
programe, znamená dlhodobý
prínos pre mesto Nitra a jeho obča-

nov. NKN má dlhoročné skúsenosti
v oblasti poskytovania grantov,
manažovania dobrovoľníctva,
rozvoja filantropie a mapovania
komunitných potrieb. Program
Mladí nitrianski filantropi nadácia
realizovala už v minulosti, a teraz
naň, trochu v novom šate, spoločne
nadväzujeme. Vychovávame tak
v našom meste nových mladých
filantropov a dobrovoľníkov so
skvelými nápadmi a najmä chuťou
meniť svet k lepšiemu. Ja osobne
by som bol veľmi rád, keby som si
sám našiel viac času na spoluprácu
s nadáciou a vymýšľanie spoločných programov. Pevne verím, že
v novom programovom období
bude prienikov v spolupráci viac.

Našou motiváciou k prihláseniu
sa do grantového programu
Mladí nitrianski filantropi bola
jednoznačne snaha o zlepšenie a skrášlenie prostredia
našej školy. Chceli sme docieliť
vylepšenie vizuálnej stránky
jej priestorov a zároveň zlepšiť
komunikáciu a vzťahy na našej
škole. Absolvovanie vzdelávacieho programu s IUVENTOU
nám pomohlo získať nové
vedomosti a zručnosti v oblastiach, akými sú napríklad práca
v tíme, hospodárenie s peniazmi, zodpovednosť... . Prednášajúci pôsobili veľmi profesionálne, ale zároveň sa celé
prednášky niesli v priateľskom
duchu. Pri samotnej realizácii

projektu nastali aj nečakané komplikácie. Niektoré veci, ktoré sme
chceli zakúpiť, sa nám nepodarilo
včas zabezpečiť, tak sme museli
hľadať iný spôsob, ako ich získať.
Nakoniec sa nám všetko podarilo
a realizáciu projektu sme stihli
v rámci časového limitu. Počas
realizácie projektu sme cítili veľkú
oporu od spolužiakov, profesorov aj
od pani riaditeľky. Vo všetkom nám
ochotne pomáhali, podporovali
nás a tešili sa z našich pokrokov. Na
náš projekt boli pozitívne ohlasy aj
z okolia. Spoluprácu s Nitrianskou
komunitnou nadáciou v tomto
grantovom programe vnímame
veľmi pozitívne. Jej prostredníctvom sme získali financie na úspešné uskutočnenie nášho projektu.

TU SME DOMA AJ V ČASE
PANDÉMIE / TU SME DOMA –
HURBANOVO – ZODOVEDNE
K ĽUĎOM A PLANÉTE

Helena Windisch,
Corporate Affairs
Manager, HEINEKEN
Slovensko, a.s.
Grantový program TU SME DOMA je
realizovaný v súlade so stratégiou našej spoločnosti. HEINEKEN
Slovensko dlhodobo orientuje
svoje podnikanie smerom k trvalej
udržateľnosti, ktorá je pre nás prioritou a vnášame ju do všetkého, čo
robíme. Patrí do toho aj pomoc tým,
ktorí to potrebujú. Pandémia zasiahla do života každého z nás. Našim
cieľom bolo podať pomocnú ruku
tam, kde to najviac potrebovali.
Taktiež zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia je pre nás
mimoriadne dôležitý. Investujeme
do tejto oblasti nielen finančné
prostriedky, ale aj našu energiu.
Meníme a uspôsobujeme tomu
naše interné procesy a kladieme na
ňu dôraz od pestovania jačmeňa,
cez spracovanie sladu a výrobu
piva, až po distribúciu konečnému
spotrebiteľovi. Máme preto úprimný
záujem, aby ochrana životného
prostredia nekončila za bránami
našej firmy. Grantový program TU
SME DOMA už viac ako 10 rokov
zveľaďuje našu spoluprácu s komu-

nitou a môže sa pochváliť mnohými
krásnymi projektami, ktoré dodnes
žijú a prinášajú radosť. Nitrianska komunitná nadácia nám tak
poskytuje možnosti realizovať naše
ciele a stratégiu. NKN je pre nás
zárukou profesionality, skúsenosti,
transparentnosti a poznania miestnej komunity. Grantový program TU
sme doma nás spája s komunitou
v Hurbanove. Pôsobíme tu viac ako
50 rokov a chceme tu byt aj ďalších
50. Veľká časť našich zamestnancov
pochádza z Hurbanova, žijú tu, žijú
tu aj ich rodiny a priatelia. Je pre nás
dôležité byť v symbióze s prostredím, z ktorého pochádzame. Sme
presvedčení, že sa nám bude dariť
iba vtedy, ak sa bude dariť ľuďom
a prostrediu u nás aj okolo nás. Prajeme si, aby sa k nám pridalo veľa
ďalších partnerov. Uvedomujeme si,
že trvalú zmenu môžeme priniesť
iba vtedy, ak do toho pôjdeme spolu,
spolu s našimi zamestnancami, obchodnými partnermi, dodávateľmi,
spoluobčanmi, ale aj s inými firmami a organizáciami. Spolu dokážeme
viac a v tom je sila komunity.

Angelika Hájniková,
Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie
Projekt „Douč sa
zmeškané učivo, my ti
pomôžeme“ / Tu sme
doma aj v čase pandémie
Náš projekt bol zameraný na poskytnutie pomoci deťom so sociálne
znevýhodneného prostredia, ktoré
mali počas pandémie sťažený prístup
k online vzdelávaniu. Pedagógovia sa
na báze dobrovoľnej práce týmto deťom venovali a doučovali ich v oboch
jazykoch (slovenskom a maďarskom)
hlavne matematiku, slovenský jazyk,
maďarský jazyk, angličtinu, fyziku
a chémiu. Spätná väzba od učiteľov
na výsledky doučovania bola veľmi
pozitívna. Zo žiakov sa nestali síce
„premianti“ triedy, ale bolo zjavné,
že nezačali výrazne zaostávať za
svojimi spolužiakmi. Realizácia tohto
projektu nás utvrdila v tom, že pokiaľ
sa nájdu správne formy vzdelávania,
vhodný priestor a čas, ako aj učitelia,
ktorí svoju prácu milujú, všetky deti
sú schopné nájsť v sebe motiváciu,
aby sa vzdelávali. Vďaka Nitrianskej
komunitnej nadácii sme mohli využívať inovatívne formy vzdelávania.
Deti sa učili v parku pod stromami
v uvoľnenej atmosfére, kde vlastne
ani nevnímali, že dobiehajú zmeškané
učivo. Preto sa nám podarilo, za pomerne krátku dobu, dosiahnuť dobré
výsledky. Aj tento projekt potvrdil
skutočnosť, že podpora komunity má
pre nás všetkých obrovský význam,
no treba na tom dlhodobo pracovať.
Práve NKN pomáha v Hurbanove
rozvíjať dlhodobú spoluprácu umožňujúcu dosiahnutie spoločných cieľov.

Zuzana Kozmová,
neform. skupina –
Z. Kozmová,
I. Takácsová,
V. Kasanovský
Projekt „Dažďobranie“
/ Tu sme doma
– Hurbanovo –
zodpovedne k ľuďom
a planéte
Realizácia nášho projektu „Dažďobranie“ nám ukázala, aké vnímavé sú
deti, a že to, čo my dospelí niekedy
opomíname pri každodennom živote, deti naopak vnímajú veľmi silno.
A tak je to aj s ochranou životného
prostredia. Projekt bol realizovaný v spolupráci s hurbanovskými
školami a pedagógmi, ktorí zároveň
realizovali so žiakmi niekoľko workshopov. V rámci nich nainštalovali
zberné nádoby na dažďovú vodu
a viedli s deťmi diskusie ohľadom
potreby šetrenia a ochrany vody. Žiaci na školách sú už dlhodobo vedení
k tomu, aby sa zaujímali o ekológiu
a ochranu životného prostredia,
keďže práve oni sú generáciou, ktorej
sa klimatická kríza a jej dôsledky
začínajú naplno týkať. Aj z toho
dôvodu sme sa z projektu veľmi
tešili. Vďaka projektu sme na dvoch
školách (slovenskej a maďarskej)
zabezpečili zber dažďovej vody,
ktorou počas suchých období žiaci
polievajú záhradky a kvetinové záhony, a tým pádom sa nemíňa mestská
ani studničná voda. Mnoho žiakov
má podobné nádoby nainštalované
doma a prirodzene vníma, že niečo
takéto by malo existovať na škole,
resp. navrhovali, aby podobné zberné

nádoby boli inštalované na všetkých
verejných budovách. Ochranu
prírody a šetrenie prírodných zdrojov
vnímajú ako prioritu spoločnosti.
Veľmi si vážime, že Nitrianska komunitná nadácia a spoločnosť Heineken
Slovensko vytvárajú možnosti
podávať v Hurbanove malé projekty
v prospech komunít. Najviac zo všetkého si vážime otvorenú komunikáciu a skutočnosť, že NKN je voči nám
vždy ústretová a usmerní nás tak,
aby bol projekt pripravený v súlade
s výzvou a mohol byť úspešný. Myslím, že toto je jedna z najdôležitejších
foriem podpory. Určite existujú aj
väčšie grantové a dotačné schémy,
avšak mnohokrát sú administratívne
oveľa náročnejšie. Ľudia ich často
vnímajú ako niečo, na realizáciu čoho
nemajú žiaden vplyv. Podľa môjho
názoru sú to práve malé granty, ktoré
podnecujú iniciatívu, ľudia majú
pocit, že aj oni sú dôležití a svojím
konaním môžu reálne ovplyvniť
prosperitu svojej komunity. Zároveň
malé granty ľudí spájajú.

INOVATÍVNE
S FOXCONNOM

Slávka Civáňová,
dramaturgička
a projektová
manažérka Divadla
Andreja Bagara v Nitre
Projekt „SQUARE
SEEDS“

Ladislav Procházka,
manažér komunikácie,
Foxconn Slovakia,
s.r.o.
Máme Nitru radi. Veď tu pôsobíme už od roku 2007. Aj preto sa
chceme podieľať na zveľaďovaní
samotného mesta. S Nitrianskou
komunitnou nadáciou sme vytvorili grantový program Inovatívne
s Foxconnom. Jeho cieľom je
efektívne prepájať našu firmu
a nadáciu s aktívnymi komunitami,
ktoré vedia, čo ich mesto potrebuje
a zároveň majú inovatívne nápady.
V roku 2021 sa k našej iniciatíve
pripojilo aj samotné mesto Nitra,
čo nás veľmi potešilo. Už počet
a kvalita predložených projektov
boli predzvesťou mimoriadne dobrého ročníka grantového programu.
Finálny výber to len potvrdil. Výsledkom spolupráce bola podpora
3 zmysluplných inovatívnych projektov, ktoré skrášľujú a zlepšujú
verejné priestory v našom meste,
majú ekologický rozmer a zároveň
do neho prinášajú inovácie. Vďaka
zapojeniu komunít a dobrovoľníkov sa podarilo vytvoriť pre obyvateľov Nitry atraktívny priestor na
odpočinok v centre mesta pri DAB
Nitra, na cyklotrase v okolí mesta
pribudli stovky stromov a bol
aktualizovaný turistický a audio-

vizuálny sprievodca Zoborskými
vrchmi, ktoré sú najvýznamnejšou
chránenou prírodnou oblasťou
nášho mesta. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
Nitrianska komunitná nadácia
s veľkým nadšením a odhodlaním
odvádza kus dobrej práce v meste
aj v širšom okolí Nitry. Komunikácia
s firemnými darcami, hľadanie
príležitostí a dohľad nad samotnou
realizáciou projektov určite nie je
jednoduchá, o to väčšia je potom
určite spokojnosť s dokončenými
dielami. V nadácii sme našli profesionálneho partnera a podporu pri
realizácii grantových programov.
Nadácia pozná miestnu komunitu,
dokáže usmerniť tak darcov, ako aj
prijímateľov s cieľom dosiahnutia
čo najlepšieho výsledku pre cieľovú skupinu - od širokej verejnosti
až po menšie komunity.

Projektom SQUARE SEEDS sme
chceli naplniť naše dlhodobé
zámery a vízie zušľachťovania
verejných priestranstiev v okolí
Divadla Andreja Bagara v Nitre. Od
začiatku sme mali pocit, že priority
programu Inovatívne s Foxconnom
sú nastavené presne podľa priorít
nášho projektu: podporovať umenie vo verejnom priestore, zelené
stratégie, nové technológie, súčasný dizajn, revitalizáciu verejných
priestranstiev a zapájanie mladých
ľudí do našich aktivít. Myšlienka
realizácie projektu SQUARE SEEDS
vychádzala z konceptu Otvoreného divadla, ktorého zámerom je
vychádzať s našimi aktivitami aj
za múry divadla. Posledné sezóny
sme sa viac začali zaoberať tiež
zelenými stratégiami a princípmi
environmentálnej zodpovednosti
nielen v rámci bežnej prevádzky
divadla, ale aj v rámci našich aktivít
a v dramaturgii. Oba tieto prístupy
sa premietli do cieľov projektu
SQUARE SEEDS, a to byť bližšie
k verejnosti, byť súčasťou nových
zelených, netradičných, umeleckých a inovatívnych technologických riešení vo verejnom priestore

nášho divadla. Aj keď realizáciu
projektu skomplikovalo obdobie
pandémie, napriek tomu sme veľmi
radi, že sa projekt podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Vďaka
Nitrianskej komunitnej nadácii
realizovalo Divadlo Andreja Bagara
v Nitre v posledných rokoch už dva
projekty. Divadelnú zónu a SQUARE
SEEDS. Bez podpory Nitrianskej
komunitnej nadácie by ani jeden
tento projekt nevznikol. A nejde
pritom len o finančnú podporu, ale
aj o odbornú a ľudskú podporu,
konzultácie a komunikáciu v rámci
celej prípravy a realizácie projektu
– od prvotného nápadu až po
konečné osadenie objektov. Nitrianska komunitná nadácia nie je
len podporovateľom, ale ozajstným
partnerom projektov, ochotným
pomôcť a poradiť pri celej realizácii.
Dlhé roky ju vnímame ako zásadnú
a vzácnu organizáciu, ktorá dokáže
synergicky spájať dobré nápady,
ľudí, mobilizovať zmysluplné
občianske a komunitné aktivity
v prospech nášho mesta a jeho
obyvateľov.

SYNCREON POMÁHA NITRE
POČAS PANDÉMIE

Lee Raynor, plant
manažér, syncreon
Slovakia, s.r.o.
V spoločnosti syncreon Slovakia, s.r.o. nám záleží na našich
zamestnancoch a vieme, že pomoc
a podporu potrebujú nielen oni,
ale aj ich blízke okolie. Hľadali
sme preto možnosti, ako by sme
mohli byť nápomocní na lokálnej
úrovni. Uvedomujeme si, že aktivity komunít majú v spoločnosti
nezastupiteľné miesto, teraz viac
než kedykoľvek predtým. Ako
jeden z kľúčových zamestnávateľov
v regióne cítime veľkú zodpovednosť a spolu s kolegami a členmi
vedenia sme si dali záväzok
prispieť k zmene. Je pre nás preto
nevyhnutné poskytovať podporu
aj širšie, ako len v rámci závodu,
pretože spolupatričnosť je v tejto
dobe hodnota, ktorou treba konať.
Po spoločných poradách sme sa
rozhodli zamerať prvý ročník nášho
grantového programu na podporu
miestnych organizácií a občianskych iniciatív, ktoré poskytujú
pomoc občanom mesta Nitra v boji
s pandémiou COVID – 19 a jej
následkami. Oceňujeme výhody
spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou, ako organizáciou,
ktorá najlepšie pozná miestne
komunity a ich potreby a dokáže
nás správne nasmerovať. Ceníme
si všetky nápady a predložené

KÄRCHER –
UPRACME SI SPOLU

projekty a najmä možnosť komunikovať s jednotlivými zadávateľmi
projektov. Výsledky prvého ročníka
grantového programu „Syncreon
pomáha Nitre počas pandémie“
hodnotíme veľmi pozitívne a sme
radi, že sme mohli prispieť svojou
troškou a poskytnúť pomoc tam,
kde bola naozaj potrebná. Ak
to situácia dovolí, a my pevne
veríme, že dovolí, radi v budúcnosti využijeme možnosť stretnúť
sa s predkladateľmi projektov aj
osobne, aby sme lepšie spoznali
pozadie a motiváciu, ktorá ich vedie
k realizácii dobrých nápadov pre
mesto Nitra.

Plamen Kabaivanov,
riaditeľ, Špecializovaná nemocnica sv.
Svorada ZOBOR, n.o.
Projekt „Neinvazívna
podpora dýchania pre
COVID pozitívnych
pacientov“
Už dva roky Slovensko bojuje
s pandémiou koronavírusu. V tejto
mimoriadne náročnej situácii sme
veľmi uvítali podporu Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci
grantového programu „Syncreon
pomáha Nitre počas pandémie“,
vďaka ktorej sme mohli zakúpiť

Andrej Arendáš,
konateľ spoločnosti
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

dýchací okruh a nosovú kanylu
k prístroju High Flow pre covid pozitívnych pacientov. Ide o podporu
dýchania (zdravotnú pomôcku)
spôsobom vysokofrekvenčnej
ventilácie kyslíka. Táto terapia
dokáže predísť potrebe umelej
pľúcnej ventilácie. Ku grantovému
programu „Syncreon pomáha Nitre
počas pandémie“ nás nasmerovala
MUDr. Miroslava Bugárová, lekárka
nášho zariadenia, ktorá sa aktívne
zaujímala a vyhľadávala možnosti
finančnej pomoci pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor,
n.o.. Spolupráca s Nitrianskou
komunitnou nadáciou bola naozaj
profesionálna. Pracovníci si na
nás našli toľko času, koľko sme
potrebovali, viedli nás celým procesom a pomohli nielen finančne,
ale aj radami alebo poskytnutím
užitočných kontaktov. Nitrianskej
komunitnej nadácii patrí naša
veľká vďaka a sme radi, že v týchto
neľahkých časoch existuje organizácia, ktorá vie nájsť cestu, ako sa
to dá, nie ako sa to nedá.

Pilotný ročník programu „Kärcher
– Upracme si spolu“ sa z nášho
pohľadu stretol s veľmi pozitívnou
odozvou obyvateľov Nitry. V rámci
grantovej výzvy bolo predložených
viacero zaujímavých projektov, z ktorých bolo cítiť, že ľuďom na svojom
okolí záleží a majú chuť a odhodlanie
zveľaďovať ho. Osobitne si vážime,
že v hodnotiacom procese sme
mohli zohľadniť aj potreby vedenia
mesta, ktoré bolo partnerom celého
projektu. Veľmi sa tešíme z čistých
a zrevitalizovaných priestorov, za
ktorými stoja nielen naše profesionálne čistiace postupy a technológie, ale rovnako aj aktívni ľudia,
dobrovoľníci z miestnych komunít.
Spoločnosť Kärcher je celosvetový
líder v oblasti čistiacich riešení. Naše
technológie našli svoje využitie pri
čistení významných pamiatok svetového kultúrneho dedičstva, ale aj
pri bežnej údržbe miest, ktoré majú
ľudia radi a kde trávia svoj voľný
čas. Je dobré, že sa k týmto miestam
pridala aj pätica verejných priestorov
v Nitre. Sme tiež veľmi radi, že sme
v Nitrianskej komunitnej nadácii
našli partnera, ktorý má dôveru obyvateľov mesta a prostredníctvom
ktorého sa nám podarilo identifikovať naozaj zaujímavé projekty, preto
veríme, že sa naša spolupráca v Nitre
stane tradíciou.

Ľubica Halamová,
OZ Pre Dražovce
Projekt „Odnes si
odpadky do svojho
kontajnera“
Mestská časť Dražovce patrí do
volebného obvodu s mestskou
časťou Zobor. Keďže počet obyvateľov je tu menší, ako v časti Zobor,
prirodzene aj dotácie mesta pre
nás sú menšie, aj napriek tomu, že
priemyselný park ovplyvňuje túto
mestskú časť najviac. A to hlavne
okolo nedobudovanej cyklotrasy,
ktorá by mala pokračovať. Avšak
problém s fľašami, papiermi a iným
odpadom, ktorý na cyklotrase
ostáva, nik nerieši. Podobne je to
v okolí dominanty mestskej časti –
Dražovského kostolíka. Občianske združenie „Pre Dražovce“ je
zoskupením obyvateľov s viac ako
120 členmi, ktorým záleží na čistote
okolia a prírody v mestskej časti,
ktorú vo veľkom počte navštevujú
turisti z ostatných častí mesta
Nitry, ako aj iných obcí a miest.
Vlastným príkladom, pravidelným
čistením okolia, chceme aj naďalej
pozitívne ovplyvňovať obyvateľov,
ale aj návštevníkov tejto mestskej časti. Preto sme sa rozhodli
zapojiť sa do grantového programu
Kärcher – Upracme si spolu s našim
OZ Pre Dražovce, ktoré sa snaží
život v mestskej časti pozdvihnúť rôznymi aktivitami a upútať

pozornosť na skutočnosť, že aj my
sme súčasť mesta a máme mestské
potreby. Nadšenie členov OZ Pre
Dražovce dokáže ľudí „strhnúť“
svojou aktivitou, a tak ich zapojiť do
dobrovoľníckych prác pri skrášľovaní okolia, čo bolo v rámci nášho
projektu veľmi vítané. Pri príprave
a realizácii projektu sme spolupracovali s pani Evou Vargovou z Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá
bola veľmi ochotná a nápomocná.
Polovicu úspechu nášho projektu
musíme pripísať práve jej a zvyšok
pánovi Vargovi, pretože obaja
aktívne pomáhali s nevyhnutnými
formálnymi náležitosťami, potrebnými k projektu. Výška grantu síce
nebola veľká, avšak organizáciám
ako je naše OZ Pre Dražovce aj
takáto suma pomôže pri realizácii
rôznych činností, podujatí a riešení problémových situácií, ako je
napríklad čistenie okolia mestskej
časti Dražovce. Ďakujeme za všetko.

ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI

Rudolf Gubric,
generálny riaditeľ,
Marel Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť Marel Slovakia s.r.o. je
strojárska spoločnosť a jej najväčším potenciálom sú ľudia - naši
zamestnanci, ktorí sú z veľkej časti
občanmi mesta Nitra. Investícia
do zvyšovania kvality ich života je
pre nás vždy dobrou investíciou.
Podporou lokálnych organizácií,
ktoré zabezpečujú rozvoj mládeže,
kultúry, športu a životného prostredia investujeme do našej spoločnej
budúcnosti. Toto presvedčenie nechceme zastávať len v rámci našej
firmy, ale v rámci celej komunity.
Nitrianska komunitná nadácia je
pre nás v dlhodobom ponímaní
partner, na ktorého sa s dôverou
môžeme obrátiť. Vaše grantové
programy v regióne Nitra poukazujú na váš záujem o ľudí a ich
všestranný rozvoj. To je to, o čo
sa aj v našej spoločnosti snažíme.
Máme spoločné ciele. Zvyšovanie
kvality života na lokálnej úrovni
je výzvou. O to väčšou v náročnej
dobe, ktorú žijeme. Veríme však,
že spoločnou podporou nápadov
z dielní aktívnych občanov a lokálnych organizácií prinesieme viac
optimizmu aj do náročných dní.

Anna Šimončičová,
Asociácia Divadelná
Nitra
Projekt „Posilnenie
kapacít ADN v súvislosti so vznikom celoročného priestoru bod.
K7“
Projekt bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu prinesie
na pešiu zónu Nitry pravidelný
kontakt so súčasným umením.
Prostredníctvom kultúrnych a kreatívnych aktivít vytvára priestor
pre prepojenie komunít, vplýva na
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
verejnosti, podporuje vzťah ku kultúre a umeniu a zvyšuje tak kvalitu
života v Nitre. V jeho programových
líniách prezentujeme a podporujeme tvorbu v rôznych umeleckých
oblastiach pri multidisciplinárnom
zameraní, realizujeme projekty
rozvoja publika, podporujeme
integráciu znevýhodnených a marginalizovaných komunít a medzikultúrny dialóg. Priestor dotvoria
i partnerské podujatia. Orientujeme
sa pritom na región, ale prepájame ho so Slovenskom a Európou.
Aktívnym skupinám poskytujeme
možnosť prezentácie a inšpirujeme.
Zaujímajú nás najmä malé/mladé
talenty. Získaný grant v programe
Aby ľudia ľuďom pomáhali nám
napomohol vytvoriť potrebné
kancelárske zázemie, ktoré je nevy-

KLUB DARCOV
hnutné pre každodennú prevádzku
centra. Okrem toho sme s jeho
podporou pokryli personálne výdavky za koordinátora centra, bez
ktorého by sme len ťažko ukončili
náročnú fázu rekonštrukcie a pustili sa do realizácie programu. Aj
vďaka tejto podpore po COVID-ovej
prestávke opäť spúšťame program
pre našich divákov. Spoluprácu
s NKN vnímame veľmi pozitívne,
a nielen vďaka získanému grantu.
Nitriansku komunitnú nadáciu
vnímame ako stabilného partnera, kolegu, ktorý už dlhodobo
posúva „Nitrančanom“ myšlienky
dobrovoľníctva a aktívneho života
v komunite.

Ladislav Haberman,
riaditeľ spoločnosti
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra,
s.r.o. je dlhé roky súčasťou veľkej
filantropickej rodiny Nitrianskej
komunitnej nadácie. Aj rok 2021
bol v našej spoločnosti obohatený o spoluprácu s Nitrianskou
komunitnou nadáciou v grantovom
programe Klub darcov. Sme radi,

že sme takouto formou mohli
podporiť skvelé projekty zamerané
aj na životné prostredie, nakoľko
naša spoločnosť pôsobí v oblasti
životného prostredia už od roku
1993. Teší nás, že prostredníctvom
tejto spolupráce zanechávame
pozitívnu stopu v nitrianskom
regióne, ktorá je prirodzenou
súčasťou nášho životného poslania.
Grantový program Klub darcov
vnímame ako časovo nenáročnú
možnosť pomáhať a zlepšovať tak
život okolo nás. Z nášho pohľadu
je dôležité podporiť každý projekt,
ktorý má dušu, zmysel, impulz a vie
naštartovať zmenu k lepšiemu.
Nitrianskej komunitnej nadácii prajeme množstvo krásnych projektov,
podporených čo najväčším počtom
darcov. Nech ste aj naďalej stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú
pomáhať a pre tých, ktorí pomoc
potrebujú.

Magdaléna Horáková, Zuzana Lukáčová,
Hana Matúš – neformálna skupina
Projekt
„dobro.TI.sekne“
Naša skupina dobro.sekáč, fungujúca na Facebooku, spája myšlienku
recyklácie, znižovania odpadu
a udržateľnosti so sociálnou oblasťou. Chceli sme však priniesť ešte
viac dobra a preniesť dobro.sekáč

v podobe dobro.trhu do ulíc Nitry.
Cieľom nášho projektu bolo, na
jednej strane podporiť spomínanú
myšlienku recyklácie, udržateľnosti, opakovaného použitia vecí, na
strane druhej išlo aj o zvýšenie povedomia a propagácie dobrých organizácii, ktoré v Nitre nepochybne
sú. Nie všetci „nitrančania“ vedia,
aké organizácie rôzneho zamerania
v meste pôsobia. Na dobro.trhu
budú mať možnosť niektoré z nich
priamo spoznať a dozvedieť sa
o ich činnosti viac. Ak niekoho ich
práca osloví, bude ju môcť podporiť
kúpou nejakej veci, stať sa podporovateľom v budúcnosti alebo
skúsiť dobrovoľníctvo. Pridanou
hodnotou je, samozrejme, aj to,
že sa kúpou vecí podporí činnosť
týchto organizácií. Tiež to vnímame
ako priestor, kde môžu vzniknúť
rôzne nové spolupráce medzi zúčastnenými. Tešíme sa, že sme mali
možnosť zapojiť sa do grantovej
výzvy Klubu darcov. Spolupráca
a komunikácia s tímom Nitrianskej
komunitnej nadácie vždy bola a aj
je na veľmi dobrej úrovni. NKN už
dlhodobo podporuje zmysluplné
myšlienky, ktoré napomáhajú
k lepšiemu životu v meste. Podporu
NKN vnímame aj ako istú formu
ocenenia práce ľudí, ktorí venujú
svoj čas a energiu tomu, aby zrealizovali svoje kreatívne nápady,
a tým prispeli k lepšiemu a aktívnejšiemu životu v Nitre. Páči sa
nám, že podporuje projekty z rôznych oblastí - environmentálnej,
sociálnej, športovej, vzdelávacej, ...
a tým sa Nitra posúva súčasne vo
viacerých smeroch.

Čo priniesol rok 2021
Príjemným spestrením našej práce bývajú
každý rok podujatia, ktoré organizujeme
pri príležitosti odovzdávania grantových
šekov. Stretávame sa na nich s našimi
partnermi, grantistami a pri niektorých aj
so širokou verejnosťou. V roku 2021 sa nám
ich, okrem nášho obľúbeného podujatia
Klubu darcov, podarilo zrealizovať
niekoľko. Tu Vám prinášame ich malú
prezentáciu...
Pri príležitosti odovzdávania grantových
šekov v programe Inovatívne s Foxconnom
sme usporiadali veľmi komorné, no o to
priateľskejšie podujatie v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom,
okrem grantistov, aj niekoľko zástupcov
spoločnosti Foxconn a o príjemnú atmosféru sa postarala mladá hudobná kapela The
Wild Youth.

Odovzdávanie šekov úspešným projektom
v programe Kärcher – Upracme si spolu
sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti
Kärcher v Nitre. Podujatia sa zúčastnili
grantisti, zástupcovia spoločnosti aj primátor mesta Nitra – Marek Hattas.

Krásny slnečný deň sme si
užili na odovzdávaní grantových šekov v programe Tu sme
doma. Okrem nášho podujatia
sa v parku v Bohatej práve konal
aj streetballový turnaj, takže
o publikum nebola núdza. Okrem
zástupcov spoločnosti Heineken
Slovensko sa podujatia zúčastnil
aj primátor mesta Hurbanovo –
Peter Závodský.

Na Mestskom úrade v Nitre
sme so zástupcami mesta Nitra
a IUVENTY odovzdali grantové
šeky šikovným mladým ľuďom
zo základných a stredných škôl
v Nitre, v rámci programu Mladí
nitrianski filantropi.

Krásne slnečné septembrové popoludnie patrilo zábave pre malých aj
veľkých na podujatí Aby
ľudia ľuďom pomáhali.
V Parku pod Borinou
sme odovzdali šeky
dvom mimovládnym
organizáciám, zasadili
nové stromčeky do
filantropickej aleje a
užívali si príjemnú atmosféru pri zábavných
workshopoch aj kultúrnom programe.

Projekty podporené
a realizované v roku 2021

Podporený projekt

S. Kajan (nef. iniciatíva Hurbanovo si
pomáha!)

Vek je len číslo!

1800,00

1800,00

Distribúcia 4000 ks respirátorov
medzi seniorov

Asociácia pre rozvoj
emocionálnej
inteligencie

Douč sa zmeškané
učivo, my ti
pomôžeme

1800,00

1 790,13

Vybavenie priestorov pre
doučovanie detí zo sociálne
slabšieho prostredia

Dobrovoľný
hasičský zbor mesta
Hurbanovo

Zvíťazíme

1000,00

1000,00

Modernizácia technického vybavenia a výstroje k dezinfikovaniu
verejných priestorov a budov

I. Pavlíková, A. Fabián,
A. Fabiánová

Pomoc najslabším v
období pandémie

1799,00

1799,00

Zakúpenie potravinových balíčkov s
ochrannými pomôckami ohrozeným
seniorom

Popis

Zariadenie pre
seniorov Smaragd

Pandémia Ohrozený senior

1564,70

1564,70

Zabezpečenia zdravotných pomôcok
k liečbe klientov ZSS, chorých na
COVID-19

Distribúcia vitamínových balíčkov a ochranných prostriedkov
seniorom

SPOLU

21 390,52

21 380,65

Názov zdroja programu

Suma

2% Heineken 2020 (za rok 2019)

21 380,65 €

Grantový program Tu sme doma aj v čase pandémie
Predkladateľ

Podporený projekt

K. Verešová,
K. Hajtmanová,
E. Feketeová

Balíček prevencie

995,00

995,00

Mgr. D. Pastorek
Vyhlídková

Podporu deti
potrebujú aj doma

1200,00

1200,00

Domáce vzdelávanie detí
z marginalizovaných komunít

V. Györiová,
A. Töltésyová,
M. Vereš

STOP šíreniu nákazy
v CVČ

750,00

750,00

Zakúpenie čističky vzduchu,
dezinfekčných a ochranných
pomôcok

ZŠ Nám. Konkoly Thege

Čisté ruky - zdraví
žiaci

1800,00

1800,00

Zakúpenie 4 ks bezdotykových
dávkovačov dezinfekcie do ZŠ Nám.
Konkoly-Thege

Mgr. M. Vidová,
M. Škulibová
Jalšovská, M. Dubová

Pomáhame doma

1800,00

1800,00

Zabezpečenie zdravotných služieb
pre najzraniteľnejších pacientov
zaistením ochranných prostriedkov

Prosocia

Sociálnym taxíkom
proti pandémii

1800,00

1800,00

Vybavenie sociálneho taxíka
ionizérom vzduchu, invalidným
vozíkom a ochrannými pomôckami
na bezpečný transport ŤZP klientov
a seniorov

K. Koreň, J. Kováč,
V. Koreňová

Pandémia zasiahla
všetkých

1800,00

1800,00

Zakúpenie ochranných pomôcok
a hygienických potrieb pre rómsku
komunitu, za účelom zamedzenia
šírenia COVID 19

Staviteľ, n.o.

Z. Kozmová,
Mgr. I. Fazekašová,
E. Balla

Bezpečné prostredie
a ovzdušie
v školských
priestoroch
Ochrana seniorov
a znevýhodnených
skupín občanov
pred pandémiou
koronavírusu

1775,82

1506,00

Suma
uhradená
v 2021

1775,82

1506,00

Zakúpenie germicídnych žiaričov
a ultrafialových lámp na dezinfekciu
vzduchu v SŠ stavebnej
Vybavenie Klubov dôchodcov
mobilnými germicídnymi žiaričmi
vzduchu

> pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Popis

Predkladateľ

V roku 2021 Nitrianska komunitná nadácia schválila grantovú
podporu 55 projektom v celkovej sume 94 173,57 Eur. Formou
grantovej podpory nadácia financovala 52 projektov, ktoré
podporila celkovou sumou 91 010,32 €.

Schválená
suma v €

> pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany

Grantový program Tu sme doma – zodpovedne k ľuďom a planéte
Predkladateľ

Podporený projekt

Z. Kozmová,
Ing. I. Takácsová,
Mgr. V.Kasanovský

Dažďobranie

2500,00

2143,09

Inštalácia zberných nádob na
odchyt dažďovej vody v 2 ZŠ, workshopy o význame šetrenia s vodou

K. Koreň, J. Kovács,
V. Koreňová

Upracme si skládky

4430,00

4430,00

Likvidácia čiernych skládok v
blízkosti obydlí rómskej komunity
spojená s enviro osvetou

PaedDr. L. Hulková,
B. Homolová,
PaedDr. K. Nagy

Školský separko

3850,00

3850,00

Zapojenie 2ZŠ, ŠZŠ a MŠ do
separácie a kompostovania odpadu,
spojené s praktickým vzdelávaním

M. Juhászová,
A. Pastoreková,
R. Pastoreková

Komu sa nelení,
tomu sa zelení

4220,00

4220,00

Revitalizácia priestoru pred Klubom
mládeže Nová Trstená (oprava
fasády, vytvorenie exteriérového
sedenia, trvalkových záhonov...)

15 000,00

14 643,09

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Názov zdroja programu

Suma

2% Heineken 2020 (za rok 2019)

10 000,00 €

Fond Heineken

4 643,09 €

Popis

Grantový program Syncreon pomáha Nitre počas pandémie
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

Spojená škola
internátna, Červeňova
ul.

Chcem sa učiť
naďalej!

1200,00

Združenie STORM

Krok vpred
k bezpečnosti

Diecézna charita Nitra

Bezpečne v Hospici
- pomáhame spolu

Suma
uhradená
v 2021

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

1200,00

Nákup tabletov a edukačných pomôcok pre domáce vzdelávanie detí
so zdravotným postihnutím

Ing. J. Králová, PhD.,
Mgr. M. Michlíková,
Bc. P. Král

Na Hájoch nám
záleží

1200,00

1200,00

Nákup germicídnych žiaričov
a respirátorov pre bezpečnú
terénnu sociálnu prácu a aktivity OZ
STORM

M. Dorna, M. Kočiš,
R. Farkáš,

1200,00

1200,00

Zabezpečenie online komunikácie
klientov hospicu s blízkymi cez
notebook a nákup ochranných
pomôcok

Pod krídlami
Dominiky, n.o.

Vozíme sa bezpečne

1200,00

1200,00

Nákup postrekovača s polymérovou
dezinfekciou do áut na prepravu
detských onkologických pacientov

Centrum pre deti
a rodiny Nitra

S germicídnym
žiaričom v boji proti
vírusom

1182,00

1182,00

Vytvorenie bezpečného prostredia
pre deti zakúpením germicídnych
žiaričov

Centrum pre rodinu
Nitra (CPR)

Bezpečne
pomáhame
rodinám

499,05

499,05

Nákup dezinfekčných a ochranných
pomôcok

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského

On-line pomoc
nepočujúcim deťom
domov

1200,00

1200,00

Technické vybavenie organizácie
pre online vzdelávanie nepočujúcich
detí

Špecializovaná
nemocnica sv.
Svorada Zobor, n.o.

Neinvazívna
podpora dýchania
pre COVID
pozitívnych
pacientov

1200,00

1200,00

Nákup spotrebného materiálu
k neinvazívnej podpore dýchania
pre COVID pozitívnych pacientov

Ing. V. Gubková,
Ing. M. Titka

Lietajúci
dobrovoľníci Terénna/mobilná
pomoc a technická
podpora pre
občianske združenie
KlauDIA

1200,00

SPOLU

Grantový program Kärcher – Upracme si spolu

10 081,05

1200,00

10 081,05

Zakúpenie ochranných pomôcok
a čističky vzduchu pre terénnu
prácu dobrovoľníkov s deťmi
s diabetes melitus

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Popis

1000,00

1000,00

Vyčistenie a revitalizácia niekoľkých
lokalít v Párovských Hájoch (multifunkčné ihrisko, detské ihrisko,
okolie kult. domu...)

Oprava a vyčistenie
multifunkčného
ihriska Nitra-Kynek

995,40

995,40

Vyčistenie a drobné opravy
multifunkčného ihriska Nitra-Kynek

Združenie STORM

Komunitné ihrisko

1000,00

1000,00

Revitalizácia ihriska v komunitnom
centre Klokočina

ŠOK, o.z. (Šport,
Osveta, Kultúra)

Veľké klokočinské
čistenie

1000,00

1000,00

Revitalizácia parku osobností
na Klokočine, drobné opravy
miestneho hokejbalového
a detského ihriska

OZ "Pre Dražovce"

Odnes si odpadky
do svojho
kontajnera

903,00

903,00

4 898,40

4 898,40

SPOLU
Názov zdroja programu

Suma

2% Kärcher 2021 (za 2020)

4 898,40 €

Čistenie Dražoviec dobrovoľníkmi,
osadenie 3 ks tabúľ s textom: Odnes
si odpadky do svojho kontajnera

Grantový program Inovatívne s Foxconnom
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Ďarmoty, o.z.

Zelená cyklotrasa

2300,00

2300,00

Vysadenie starých krajových odrôd
hrušiek pri cyklotrase Nitra - Janikovce spojené s komunitnou cyklojazdou, obnova informačných panelov

Zoborský skrášľovací
spolok

Náučný chodník
Zoborské vrchy

5500,00

5500,00

Revitalizácia panelov NCH Zoborské
vrchy, vytvorenie audiosprievodcu
pre verejnosť

DAB

SQUARE SEEDS

7000,00

7000,00

Realizácia 3ks objektov na sedenie s
integrovanou zeleňou pred DAB Nitra

14 800,00

14 800,00

Názov zdroja programu

Suma

Darovacia zmluva Syncreon 2020

8 000,00 €

2% Syncreon 2020 (za 2019)

881,05 €

Názov zdroja programu

Suma

Mesto Nitra transfer 366/2021/OPaSR

1 200,00 €

2% Foxconn 2020 (za 2019)

7 000,00 €

2% NKN 2020 (za 2019)

3 000,00 €

Mesto Nitra transfer 366/2021/OPaSR

2 500,00 €

Darovacia zmluva BMK 2021

1 800,00 €

Darovacia zmluva Syncreon 2021

500,00 €

SPOLU

Popis

Grantový program Mladí nitrianski filantropi
Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

575,92

Environmentálna výchova žiakov ZŠ
s MŠ sv. Gorazda

P. Zákopčan,
B. Peťovský, M. Vašš

STREETBALL - Nový
olympijský šport
z ulice

400,00

Vytvorenie exteriérovej náučno-informačnej tabule žiakmi ZŠ kráľa
Svätopluka

SPOLU

Predkladateľ

Podporený projekt

E. Botošová,
E. Turčeková, F. Hric,
H. Čurgalyová

Zelenou cestou
k praktickému
vzdelávaniu

600,00

Mgr. Z. Šimková, PhD.,
K. Sahulová, A. Hrnčiarová,V. Liptayová

Po stopách Veľkej
Moravy na území
Nitravy

600,00

E. Preložníková,
E. Škorecová, A. Bortník,

Tancuj, akoby sa
nikto nepozeral

400,00

381,31

Mgr. R. Hladká,
S. Rošič, N. Mrázová,
D. Pecháč

Príprava na
revitalizáciu
tenisových kurtov

600,00

599,64

Príprava na revitalizáciu tenisových
kurtov v ZŠ Tulipánová

S. Slováková,
N. Tkáčová,
A. Gubková,
P. Pechočiaková

Oddychová zóna

600,00

597,46

Vytvorenie ext. oddychovej zóny
žiakmi Piaristickej spojenej školy
sv. J. Kalazanského (ZŠ), workshopy
o separovaní odpadu

Mgr. S. Tóthová,
D. Kis, S. Valová,
N. Kadáková

Golianko objavuje
osobnosti Nitry...

600,00

600,00

Tvorivé a interaktívne workshopy
pre študentov Gymnázia Golianova
o histórii a osobnostiach Nitry,
spojené s výtvarnou súťažou

PaedDr. M. Suchá,
M. Micháleková,
L. Zrubcová, A. Žovincová

Jesenná Šaráda

599,60

599,04

Workshopy pripravené žiakmi SOŠ
cestovného ruchu na vzájomné
spoznanie sa a sebarozvoj

M. Krnáčová,
N. Malá, T. Moravčík,
A. Vaňo

DOBROčin

599,00

598,76

Vytvorenie paletového sedenia
žiakmi Piaristická spojená škola
sv. J. Kalazanského (SŠ)

Mgr. L. Matušíková,
K. Segetová,
S. Šüttöová,

Zdravoťáci na
pomoci

400,00

400,00

4 998,60

4 752,13

SPOLU

Schválená
suma v €

Grantový program Mením Moje Mesto 2020

Suma
uhradená
v 2021

Názov zdroja programu

Suma

Mesto Nitra transfer 2128/2021/OŠMaŠ

4 752,13 €

Tanečné workshopy pre žiakov
ZŠ Škultétyho

Výroba kozmetických produktov
žiakmi Strednej zdravotníckej školy
pre seniorov, rovesnícke workshopy
o prvej pomoci

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

4000,00

4000,00

4 000,00

4 000,00

Názov zdroja programu

Suma

Mesto Nitra dotačná zmluva DO2021-05-06/transfer

4 000,00 €

Popis

Streetbalový turnaj pre verejnosť,
praktické workshopy pre deti
a mládež o tomto športe

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali
Predkladateľ

Podporený projekt

ŠOK, o.z. (Šport, Osveta, Kultúra)

Cez kultúru za
osvetou

3000,00

Asociácia Divadelná
Nitra (ADN)

Posilnenie kapacít
ADN v súvislosti so
vznikom celoročného
priestoru bod.K7

3000,00

SPOLU

Schválená
suma v €

6 000,00

Mimoriadne projekty
Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

3000,00

Modernizácia ozvučenia a materiálu
k výstavám, zabezpečenie účtovníctva organizácie

Mestský športový
klub Hurbanovo

Činnosť Mestského
športového klubu
Hurbanovo 2021

7 000,00

7 000,00

Podpora činnosti MŠK Hurbanovo

3000,00

Grant pokryje náklady na technické
vybavenie a ľudské zdroje Asociácie
Divadelná Nitra

Mesto Hurbanovo

Nákup zelene

1 000,00

1 000,00

Nákup zelene určenej na verejnú
výsadbu

8 000,00

8 000,00

Suma
uhradená
v 2021

6 000,00

Názov zdroja programu

Suma

2% Marel 2021 (za rok 2020)

3 000,00 €

Darovacia zmluva ZSE

3 000,00 €

Grantový program Klub darcov
Podporený projekt

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského

Rozhýbme deťom
ústočká

1 000,00

1 000,00

Z. Lukáčová, H. Matúš,
M. Horáková

dobro.TI.sekne

1 000,00

0

Dobrobazár na podporu aktivít
nitrianskych MVO, spojený s
workhopmi o recyklovaní a
kultúrnym programom

Rodičovské združenie pri
MŠ Alexyho 26 v Nitre

Učiaca záhrada

550,00

0

Vytvorenie ukážkovej záhrady pre praktickú environmentálnu výchovu detí

Centrum pre rodinu
Nitra

Rodina hravo a
spolu

905,00

905,00

Dovybavenie mobilného detského
kútika organizácie na realizáciu
aktivít pre verejnosť

George Science, o.z.

Science workshopy

550,00

550,00

Science workshopy pre deti zo
znevýhodneného prostredia

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Veselo je v našej
škole

1 000,00

0

5 005,00

2 455,00

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Popis

Predkladateľ

Názov zdroja programu

Suma

Mesto Nitra transfer 366/2021/OPaSR

1 139,33 €

Fond Klub darcov

905,00 €

Zmluva o charitatívnej reklame ENVI-GEOS Nitra

410,67 €

Vybavenie motorickej miestnosti
pre deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou

Nákup exteriérovej lanovej pyramídy
k pohybovým aktivitám žiakov

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2021

Názov zdroja programu

Suma

Fond Heineken

8 000,00 €

Popis

Finančná
správa 2021

účt. sk.

Výnosy (v EUR)

hlav. činnosť

zdaň. činnosť

SPOLU 2021

2020

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

4 388,19

1 973,00

6 361,19

3 250,00

64

Ostatné výnosy

0,88

0,88

-

65

Tržby z predaja a opravné položky

18 048,16

18 235,66

23 329,54

66

Prijaté príspevky

122 783,23

122 783,23

111 093,13

69

Prevádzkové dotácie

33 133,66

33 133,66

50 824,98

2 160,50

180 514,62

188 497,65

27,36

27,36

116,65

42,68

účtová trieda 6 spolu

178 354,12

59

Súvaha

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Strana aktív (v €)
A. MAJETOK SPOLU

2021

2020

1 360,95

11 403,06

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok

1 360,95

1 360,95

3. Dlhodobý finančný majetok

10 042,11

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

116 584,65

113 687,79

1. Zásoby

-73,97

3. Krátkodobé pohľadávky

11 221,60

4. Finančné účty

116 584,65

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom
Strana pasív (v €)

102 466,19

-

-

117 945,60

125 090,85

2021

2020

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

48 217,59

39 808,40

1. Imanie a peňažné fondy

49 360,85

40 994,34

2. Fondy tvorené zo zisku
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

64,96

64,96

-1 250,90

-1 607,40

42,68

356,50

3 958,37

4 407,39

3 958,37

4 407,39

1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

65 769,64

80 875,06

PASÍVA celkom

117 945,60

125 090,85

356,50

Základina - nadačné imanie, základinové fondy
a nadačné fondy k 31.12.2021
Účet

Názov účtu

Spolu k 1.1.2021

Nadačné imanie:

2. Dlhodobé pohľadávky

187,50

Stav nadačného imania
a zákl. fondov k 31.12.2021
10 917,74

10 917,74

411100

Nadačné imanie registrované

9 556,79

9 556,79

411300

Obrazy

1 360,95

1 360,95

27 049,05

27 049,05

Základinové fondy:
412110

Základný nadačný fond

7 652,26

7 652,26

412120

Fond pre budúcnosť Bramac

3 259,08

3 259,08

412130

Vzdelávací fond

16 137,71

16 137,71

Nadačné fondy k 31.12.2021
Účet

Názov účtu

Nadačné fondy:
412420

Nadačný fond Bramac

412430

Nadačný fond Corgoň konto
(Heineken)

412450

Nadačný fond Klub darcov

Stav
k 1.1.2021

Tvorba NF

3 027,55

26 414,67

111,40

5 500,00

434,40

18 000,00

2 481,75

2 914,67

Čerpanie
granty

Čerpanie
admin.

-13 000,00

-13 000,00

Zostatok
k 31.12.2021

-5 048,16

11 394,06

-250,95

5 360,45

-3 714,49

1 719,91

-1 082,72

4 313,70

Výkaz ziskov a strát
účt. sk.

Náklady (v EUR)

hlav. činnosť

zdaň. činnosť

SPOLU 2021

2020

Spotrebované nákupy

1 491,61

83,15

1 574,76

7 997,54

51

Služby

49 557,10

1 493,95

51 051,05

81 405,37

52

Osobné náklady

8 576,49

395,90

8 972,39

6 675,96

50

53

Dane a poplatky

3,50

3,50

3,50

54

Ostatné náklady

1 364,53

1,38

1 365,91

265,94

55

Odpisy a opravné položky

26 414,67

42,11

26 456,78

23 846,27

56

Poskytnuté príspevky

91 020,19

67 946,57

2 016,49

180 444,58

188 141,15

účtová trieda 5 spolu

91 020,19
178 428,09

Finančné investície v € (brutto)

Výška investície
k 1.1.2021

Výška investície
k 31.12.2021

Brutto úrokový
výnos v 2021

Brutto úrokový
výnos v 2020

Dlhopisy Penta Public 48 (2018-2021)

10 042,11

0,00

187,50

375,00

Investície celkom:

10 042,11

0,00

187,50

375,00

hrubý výnos

hrubý výnos

Prehľad nákladov a výnosov
Náklady podľa druhov činností (v EUR)
Náklady na správu nadácie
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie
d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné)
f) mzdové náklady
g) na prevádzku charitatívnej lotérie
h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
Náklady na ekonomickú činnosť
Podpora verejnoprospešného účelu
Dary
Transfer - sociálna výdajňa

Prehľad darcov
2 021

2 020

21 998,55

11 956,55

-

-

-

720,00

14 680,23

8 597,64

-

-

-

-

7 288,32

2 638,20

-

-

30,00

0,71

2 016,49

351,02

156 429,54

175 833,58

-

-

-

7 153,79

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám PO

30 637,00

21 726,83

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám FO

10 570,13

24 496,71

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:
- fyzickým osobám FO

23 670,49

5 582,26

- právnickým osobám PO

26 142,57

16 100,77

KICC - COMIN

8 761,58

55 862,89

Vlastné projekty-programové náklady

30 233,10

21 064,06

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek

26 414,67

23 846,27

180 444,58

188 141,15

2 021

2 020

Prijaté príspevky od iných organizácií

51 921,81

70 432,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb

2 624,67

4 716,27

60 085,63

28 549,23

8 151,12

7 395,63

Náklady celkom

Výnosy podľa zdrojov (v EUR)

Príspevky z podielu zaplatenej dane:
- z minulého obdobia
- z bežného obdobia
Verejné zbierky

-

-

Charitatívna reklama

4 388,19

3 250,00

Dotácie

33 133,66

50 824,98

187,50

375,00

1 973,00

-

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z ekonomickej činnosti
Úroky, kurzové zisky, ostatné
Výnosy z použitia fondu
Výnosy celkom

0,88

-

18 048,16

22 954,54

180 514,62

188 497,65

Daň z príjmu

27,36

-

Výsledok hospodárenia

42,68

356,50

PO / FO

Darcovia

PO

Bramac - strešné systémy, spol. s r.o

PO

Heineken Slovensko

dary 2021

dary do fondov
2021

celkom prijaté
dary 2021

4 500,00

4 500,00

18 000,00

18 000,00

PO

Západoslovenská energetika, a.s

PO

Syncreon Slovakia, s.r.o.

3 000,00
8 565,17

3 000,00
8 565,17

PO

BKM JUNIOR UKF Nitra

1 800,00

1 800,00

PO

Klub darcov - Slov.zväz ochr.prirody

100,00

100,00

PO

Klub darcov - Špec.škola internatna

160,00

160,00

PO

Klub darcov - Emean sro

30,00

medzisúčet PO
FO

DARY cez DARUJME.SK - klub darcov

2 324,67

FO

DARY Klub darcov - ostatní darcovia

300,00

medzisúčet FO
celkom

30,00
36 155,17
2 324,67
300,00
2 624,67

13 365,17

25 414,67

38 779,84

Darcovia
a partneri

Členovia
Klubu darcov
2021
Ambrós Michal – SZOPK,
Bakay Peter, Baláž Ivan, Baranová
Dobroslava, Béllerová Beáta,
Benc Marián, Blahoví Jozef
a Stanka, Blažko Daniel, Blažko
Matej, Blažková Alexandra,
Bojdová Romana, Bradáčová
Marta, Buchowska Stanislava,
Cigáňová Kristína, Čubanáková
Simona, Demeterová Katarína,
Dóczy Jaroslav, Dojčanová Viera,
Drdoľová Melinda, Felix Andrej,
Ferčák Pavol, Fraňová Ivona,
Gontko Miloš, Gontko Ivan, Gubová
Eva, Gunda Karol, Gundová Daniela,
Hansko Igor, Hattas Marek, Hefková
Michaela, Horák Martin, Horáková
Magdaléna, Hošek Milan, Hošek

Milan – EMEAN, Hugáňová Kosír
Andrejka, Chochula Jakub, Jakab
Imrich, Jánošková Jana, Junasová
Zdenka, Kadlečíková Izabela,
Kiššová Erika, Kováčová Mariana,
Kožuch Michal, Králik Štefan,
Králiková Dominika, Králová
Jarmila, Lachká Ľubica, Lachký
Martin, Lachký Ivan, Alena, Linetová
Oľga, Lukačková Katarína, Lukáčová
Danka, Mikuška Peter, Mitanová
Lucia, Móriová Nataša, Nosálová
Dominika, Novák Juraj, Oborčoková
Alexandra, Oborčoková Ľubica,
Opralová rodina, Orichová Viera,
Páleníková Kitti, Paukejeová
Elena, Pavelová Luboslava, Poništ
Michal, Pročka Richard, Prvá

Klaudia, Rajčáni Martin, Reid Eva,
Rimešová Oľga, Scheller Alenka,
Sitkey Andrej, Slamková Veronika,
SMART LOGISTICS, Spojená škola
internátna, Szárazová Monika,
Ščasný Pavol, Šmehilová Laurinec
Anna, Špoták Miloslav, Švarc Juraj,
Tekeliová Hlavinová Dominika,
Tomaček Stanislav, Tomašeková
Beata, Torok Luboš, Turčániová Eva,
Turčániová Veronika, Varga Norbert,
Vargová Kristína, Vargoví Eva
a Zoltán, Velčicová Katarína, Veľkí
Petra a Radoslav, Waldnerová Jana,
Zajková Zuzana, Zákopčan Peter st.,
Zákopčan Peter ml., Zákopčanová
Natália, Zákopčanová Gabriela

Firemní partneri Klubu darcov 2021

Mediálni partneri

Envi Geos Nitra, s.r.o.,
PekaStroj, s.r.o.,
UNIQA Group Service Center
Slovakia, spol. s r.o.
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