1

SPRÁVNA RADA

KTO JE KTO V NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII

Daniela Gundová
Predsedkyňa správnej rady
Riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre

Oľga Csákayová
Poslankyňa mestského
zastupiteľstva v Nitre

Emília Domanová
Súkromná podnikateľka
majiteľka štúdia AKCENT

Ivona Fraňová
Vedúca Nitrianskeho
informačného systému

Margita Švarcová
Riaditeľka Regionálneho
vzdelávacieho centra
pre samosprávu v Nitre

Michal Ambrós
Pracovník Štátnej
ochrany prírody v Nitre

Jaroslav Dóczy
Súkromný podnikateľ
majiteľ N - rádia

Jozef Čuboň
Súkromný podnikateľ
poslanec mestského
zastupiteľstva v Nitre

Bronislav Tomka
CEO Proficonsulting

Ivan Gontko
Herec Starého divadla v Nitre

Jozef Weber
Lekár OLÚ TaRCH v Nitre
poslanec mestského
zastupiteľstva v Nitre

Ján Vančo
Poslanec mestského
zastupiteľstva v Nitre

ČLENOVIA KOMISIÍ PRI SPRÁVNEJ RADE:
Grantová komisia – Daniela Gundová, Michal Ambrós, Margita Švarcová
Strategická komisia – Ivona Fraňová, Alena Fusková
Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek

PRACOVNÍČKY NADÁCIE

Ľubica Lachká
správkyňa nadácie

Adriana Petrová
projektová manažérka
ekonómka

Eva Vargová
administrátorka nadácie

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY:
Helena Spišiaková – predsedkyňa dozornej rady
Miloš Dovičovič
Mariana Kováčová

2

ÚVOD

Pred časom mi prišiel e-mail, v ktorom ma pisateľka informovala o tom, že sa chystá vydanie výročnej správy
Nitrianskej komunitnej nadácie. Prosila ma o krátky
úvod k nej a pýtala sa, či by sa dalo. Ja som odpovedal
lakonicky: „dalo”.
A tak teraz sedím a píšem úvod k výročnej
správe. A rozmýšľam, o čom by mal byť. Všetko dôležité o činnosti, projektoch, darcoch, hospodárení a zámeroch do budúcna je obsahom správy. To asi nemá
význam rozoberať. A tak mi zišlo na um vrátiť sa do
minulosti, ešte stále nedávnej. I keď sa niekedy zdá,
že je to už hodne dávno. Skúsim si spomenúť na prehistóriu vzniku nadácie, výročnú správu ktorej práve
držíte v rukách.
V období, niekedy začiatkom leta 1998 sa
v malej podkrovnej kancelárii na Farskej ulici stretli
zástupcovia niekoľkých organizácií. Každá z nich sa
zaoberala niečím iným, navonok ich nič nespájalo. Mali
však spoločný záujem prebrať ľudí z letargie a apatie.
Vzniklo občianske združenie Človek a obec, cieľom
ktorého bolo prostredníctvom diskusných fór a pouličných happeningov presvedčiť ľudí, aby prišli k volebným urnám. Písali sme projekty, vymýšľali, organizovali, diskutovali, evaluovali. Po voľbách sme sa viac či
menej rozišli. Človek a obec prešiel, dalo by sa povedať,
do „standby“ režimu. Ale tí, ktorí sa stretli v tomto občianskom združení, pokračujú vo svojich aktivitách

naďalej. Organizácie ako sú Centrum komunitného
organizovania (teraz Centrum komunitného rozvoja),
Asociácia Divadelná Nitra, Združenie Teatro Tatro
a Nitriansky komunitný fond (dnes Nitrianska komunitná nadácia) netreba predstavovať. Každá sa v oblasti, v ktorej pôsobí presadila. Z obdobia realizácie
spoločných predvolebných projektov však ostal dobrý
pocit.
A tak, keď ma v roku 1999 oslovila pisateľka
v úvode spomenutého e-mailu a ponúkla mi členstvo
v správnej rade, vtedy ešte Nitrianskeho komunitného fondu, vznik ktorého iniciovala, dlho som nerozmýšľal. Bral som to ako prirodzené pokračovanie našej spoločnej práce. Či je to práca zmysluplná, posúďte sami.
A keďže som bol požiadaný o krátky úvod, končím
a odporúčam lakonicky: „Čítajte...”

V Nitre 10. februára 2006

Ivan Gontko
člen správnej rady nadácie
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O NÁS

SYMPATIZANT – daruje do 999 Sk
DARCA – daruje od 1 000 do 4 999 Sk
FILANTROP – daruje 5 000 Sk a viac
Klub darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii pokračoval v r. 2005 svojim druhým ročníkom. Celkovo sa do
jeho aktivít zapojilo 26 osobností z Nitry a okolia. 14
darcov si obnovilo členstvo z minulého roku, 12 darcov bolo nových. Členovia vyzberali sumu 62 295 Sk.
Slogan „Kto nám dáva, trikrát dáva“ platil aj v tomto
ročníku. Konto Orange a Slovenská sporiteľňa znova
podporili tento program a zvýšili čiastku vyzberanú
členmi Klubu o 90 000 Sk. K septembrovému termínu uzávierky bolo predložených 41 projektov. Členovia
Klubu podporili 10 z nich celkovou sumou 137 065 Sk.
Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo 3. 10. 2005 na
slávnostnom stretnutí členov Klubu s realizátormi
podporených projektov v nitrianskej Synagóge.

Nitrianska komunitná nadácia je mimovládna organizácia, ktorá zlepšuje kvalitu života ľudí v meste Nitra
a najmä v Nitrianskom regióne. Tvorí „most“ medzi
tými, ktorí potrebujú finančnú podporu na realizáciu
neziskových aktivít prospešných pre nás všetkých a tými, ktorí chcú takéto aktivity podporiť. Svojou činnosťou motivuje ľudí k dobrovoľnej práci a pomáha pri rozvoji filantropie. Celkovo bolo za šesť rokov podporených
330 projektov sumou 4 454 709 Sk. V roku 2005 nadácia udelila 65 grantov vo výške 1 579 406 Sk v rámci
troch otvorených a štyroch špeciálnych grantových kôl.
Je zakladajúcim členom Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorá združuje 10 komunitných nadácií.

NAŠE PROGRAMY 2005
I. VŠEOBECNÝ GRANTOVÝ PROGRAM
(otvorené grantové kolá)

Ako hodnotí tento program Ing. Jozef Vyskoč - Darca
v r. 2003 – 2004 a Filantrop v r. 2004 – 2005 ?
„Popri svojej podnikateľskej
činnosti venujem dlhší čas
pozornosť aj podpore neziskových resp. charitatívnych aktivít z rôznych oblastí. V skratke môžem spomenúť podporu
a pomoc športovým klubom
a TJ v obciach Nitrianskeho
kraja ale i Nitre, sponzoring
zameraný na oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí, v neposlednom rade i na kultúru,
kde medzi najväčšie aktivity patrí podpora festivalu
Cithara aediculae a hlavne medzinárodného keramického workshopu, ktorý priamo organizujem v areáli
Kaštieľa Pustý Chotár – Park hotela Tartuf v Beladiciach. Keďže zamestnávam väčší počet pracovníkov
a v živote sa stretávame aj s negatívnejšími stránkami,
nedá mi v prípade potreby pomôcť i mojim jednotlivým
zamestnancom a ich rodinám. Dôvod, prečo prispievam
na spomínané aktivity, je jednoduchý. Vedie ma k tomu
prirodzená snaha pomôcť jednotlivcom, organizáciám,
pomôcť tam, kde je to potrebné, a tiež je za tým presvedčenie o podpore užitočných vecí, rovnako aj dobrý pocit z takejto pomoci. Uvedené dôvody ma priviedli tiež
do Klubu darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii,
ktorý zjednocuje na jednej strane ľudí ochotných
pomáhať priamo mestu, regiónu a na strane druhej
ľudí a organizácie, ktoré túto pomoc potrebujú. Tým
v konečnom dôsledku dochádza k iniciovaniu aktivity
obyvateľov zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme
a v konečnom dôsledku k zvyšovaniu kvality nášho
života. A táto myšlienka sa mi skutočne páči. Čo sa
týka systému práce KD, tak ho hodnotím ako dobrý
a demokratický, kde my ako prispievatelia Klubu
môžeme spolurozhodovať o tom, ktoré z projektov sa
budú nakoniec realizovať.”

Je najstarším programom nadácie a tvorí jej prioritnú aktivitu. Uzávierky sa vyhlasujú trikrát do roka
(v zime, v lete a na jeseň). Predkladané projekty sa týkajú zlepšenia kvality života najmä v meste Nitra v oblastiach života na sídliskách, voľného času detí a mládeže,
ochrany životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, v sociálnej oblasti, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách a v oblasti rozvoja komunitných iniciatív a mimovládnych organizácií. Sú podporované sumou do výšky
15 000 Sk. Predkladať ich môžu neformálne skupiny
občanov aj organizácie. V roku 2005 nadácia podporila
28 takýchto projektov celkovou sumou 325 899 Sk.
Kritériá, podľa ktorých sa dané projekty posudzujú, sú
nasledovné:
v

Prospešnosť pre komunitu

v

Jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet

v

Zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu

v

Podiel iných zdrojov

v

Nápaditosť, originalita

v

Formálna kvalita projektu

Grantová komisia posudzuje projekty a predkladá ich
správnej rade, ktorá rozhoduje o ich podpore s definitívnou platnosťou. Transparentné a efektívne využitie
finančných prostriedkov je jednou z priorít nadácie,
preto je samozrejmosťou pravidelné zverejňovanie výsledkov grantových kôl, výšky podpory, ako aj osobný
monitoring realizovaných projektov.
II. ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ PROGRAMY

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI

KLUB DARCOV
pri Nitrianskej komunitnej nadácii

Tento rovesnícky grantový program pokračoval v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska aj v roku
2005. Ostal otvorený pre dve skupiny mladých ľudí
vo veku 15-26 rokov z Nitry a okolia:
1. Pre tých, ktorí mohli získať granty do výšky
10 000 Sk na podporu svojich užitočných nápadov.
2. Pre mladých nitrianskych filantropov, t.j. pre tých, ktorí na báze dobrovoľníctva celý program administrujú.

Klub darcov je spoločným projektom Asociácie
komunitných nadácií Slovenska. Zbližuje ľudí
ochotných dlhodobo pomáhať svojmu mestu a regiónu,
ktorí zároveň chcú aktívne rozhodovať o darovaných
prostriedkoch. Členom sa môže stať každý, kto prispeje
akoukoľvek sumou do špeciálneho fondu Klubu darcov.
Tým sa zaradí do jednej z nasledovných kategórií:
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Druhý ročník programu priniesol rozšírenie druhej
skupiny o nových dobrovoľníkov z radov vysokoškolákov UKF Nitra. Tím 10 „skalných“, utužený školením
na začiatku roka, sa ujal programu. Prehodnotil pravidlá prideľovania grantov, vyhlásil nové grantové kolo,
organizoval informačné dni na školách, ujal sa informovania o programe cez regionálne médiá, vytvoril si
vlastnú web stránku a rozhodoval o podporených projektoch. K uzávierke bolo predložených 16 projektov.
Podporených bolo 6 z nich celkovou sumou 50 000 Sk.
Filantropi chodili podporené aktivity osobne monitorovať. Princípy programu a realizované projekty
boli predstavené nitrianskej verejnosti 7. 10. 2005
v Synagóge v rámci slávnostnej Burzy nápadov.
V septembri bola organizovaná Nadáciou SPP tlačová
konferencia zameraná na prezentáciu výsledkov práce mladých filantropov z deviatich miest Slovenska,
kde tieto programy pod tútorstvom komunitných nadácií prebiehajú. Zúčastnili sa jej aj filantropi z Nitry.
Nezostalo však len pri získavaní skúseností na domácej pôde. Nitru navštívili dve mladé írske dobrovoľníčky a koordinátor programu Youth Bank z Derry
v Severnom Írsku, aby si vymenili základné informácie a pripravili stáž pre nitrianskych dobrovoľníkov
v Severnom Írsku. Okrem toho nitrianski filantropi
získali cenné skúsenosti na stáži v „Rade mladších“,
ktorá pracuje viac ako päť rokov pri Komunitnej nadácii Euroregiónu Labe v ČR. Koniec roka 2005 sa niesol v znamení ďalšieho rozširovania skupiny. Prišli
noví dobrovoľníci. Školenie pre nich organizovali ich
„starší“ kolegovia. Vysvetlili im princípy grantového
programu. Rozdelili si úlohy, aby mohli pokračovať
v realizácii grantového kola 2006. Všetky uvedené aktivity by sa nemohli uskutočniť bez podpory Nadácie
SPP a Nadácie Intenda.

nitu, v ktorej títo mladí žijú a tým má široký dopad aj
na potreby miestnych obyvateľov, z ktorých títo mladí
vychádzajú.”
Mirka: „Do programu som prišla s viacerými členmi skupiny.
Keďže sme sa navzájom dobre
nepoznali, potrebovali sme na
úvod našu skupinu zjednotiť
a vytvoriť tzv. dynamiku skupiny. Preto sme veľmi ocenili
tréning, ktorý sme absolvovali
s bratislavskými mladými filantropmi. Naša celoročná práca bola založená na spravodlivom rozdeľovaní úloh a ich
dobrovoľnom plnení. Pri realizácii našich zámerov,
sme si ako členovia skupiny pomáhali, nielen pri plnení
úloh, ale aj emocionálnou a duševnou podporou, keďže
úspech jedného bol úspechom všetkých. „Mamine krídlo“ nad nami držali pracovníčky Nitrianskej komunitnej nadácie, od ktorých sme získali množstvo rád a vysvetlení, ale aj pochvaly a napomínania. Koncom roka
sme sa rozhodli doplniť naše rady mladých filantropov
o nových členov. Keďže je naša skupina, doplnená novými dobrovoľníkmi, veľmi vekovo diferencovaná, na
začiatku bola určitá skepsa, či sa naladíme spolu na
rovnakú vlnovú dĺžku a budeme vedieť spolupracovať.
Na radosť všetkých členov skupiny sa naša interná komunikácia veľmi dobre rozvíja, a tak spolu zvládame
úskalia pri plnení úloh a realizácii cieľov. Verím, že po
opustení skupiny staršími členmi, noví členovia hrdo
preberú žezlo a budú s vnútornou spokojnosťou pokračovať v začatom diele v prospech miestnej komunity. ”
AUKCIA VÝTVARNÝCH DIEL

Aký pocit z minuloročného programu majú jeho líderky, Mirka Fedoreková a Zina Halašková?
Zina: „Minulý rok tohto programu bol veľmi dynamický
a plodný. Za jeden rok sme
toho stihli skutočne veľa. Za
seba môžem konštatovať, že
som s celým priebehom veľmi
spokojná. Naplnili sme niekoľko cieľov a predsavzatí, ako
napríklad aj zvýšený záujem
predkladateľov projektov, ktorý sa zvýšil z 9 na 16, tieto projekty boli skutočne kreatívne
a plnohodnotné. Taktiež sme rozšírili rady dobrovoľníkov, ktorým sme poskytli školenie my samotní dobrovoľníci, ktorí v programe fungujeme už dlhšie a výsledkom je 6 nových členov nášho tímu. Počas minulého
roka sme sa zúčastnili návštevy v Ústí nad Labem, kde
funguje taktiež takýto program a nás poctili návštevou
mladí filantropi zo Severného Írska. Obe návštevy nás
obohatili o nové poznatky, no zároveň nám potvrdili,
že sa uberáme dobrým smerom a v ničom, aj napriek
tomu, že máme za sebou len dva roky trvania, nezaostávame. Samotný program obohacuje zúčastnených
na oboch stranách, tak ako samotných členov tímu, tak
i predkladateľov projektov. Jeho veľký význam vidím
predovšetkým v tom, že je to rovesnícky program, zameraný na aktivizáciu mladých ľudí a teda umožňuje
osvojenie si praktických zručností a skúseností a tým
pripravuje mladých na budúce pôsobenie napr. aj v pracovnej sfére. Okrem toho je prospešný pre celú komu-

Nitrianska komunitná nadácia organizovala 1. 12. 2005
v priestoroch Synagógy už tretí ročník jedinečného
podujatia - Aukcie výtvarných diel. Táto aktivita si
postupne vybudovala pevné miesto v kalendári spoločenských podujatí, kde sa stretávajú ľudia, ktorí chcú
pomôcť tým, čo to najviac potrebujú. Aukciu opätovne
podporili svojimi krásnymi výtvarnými dielami známi
výtvarníci a súkromní zberatelia zo Slovenska, ale aj
zo zahraničia. Aukcia 2005 bola výnimočná aj tým, že
k jej výbornej atmosfére prispel svojím vystúpením
Pavol Hammel, známa osobnosť slovenskej populárnej
hudby. Počas aukcie sa vydražilo 35 diel v hodnote
112 950 Sk. Výťažok aukcie bude opäť rozdelený na
podporu projektov pre mentálne, telesne postihnuté
deti, deti týrané a zneužívané ako aj deti z detských
domovov z Nitrianskeho regiónu v rámci špeciálneho
grantového kola 2006.
Aký dojem si odniesol z tohtoročnej aukcie Akad. mal.
Karol Felix?
„Myslím, že pri mojom subjektívnom hodnotení aukcie prevažujú pozitívne pocity. Tým
najdôležitejším je fakt, že veľká
väčšina mojich kolegov – výtvarníkov už po tretíkrát veľmi ochotne darovala svoje diela na podporu dobrej myšlienky, napriek tomu, že viacerí
z nich nemajú priamu väzbu
na Nitriansky región. Potešil
ma aj samotný priebeh aukcie,
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licitácia bez organizačných chybičiek a samozrejme
to, že väčšina dražených diel si našla nových majiteľov
a tým sa naplnil praktický cieľ tohto podujatia. Čo sa
týka výtvarných diel, ich úroveň bola pomerne vysoká.
Napriek tomu, že v ponuke naďalej prevažuje grafika,
v minulom roku už bolo viac maliarskych diel. Za pretrvávajúci problém považujem to, že sa zatiaľ nedarí zaangažovať medzi dražiteľov viac väčších firiem, ktoré
by nákupom diel podporili myšlienku pomoci postihnutým deťom nášho regiónu. Možno cielená propagácia
zameraná viac na firmy a organizácie je tým, čo by sa
dalo v budúcnosti vylepšiť. V každom prípade chcem
za seba aj kolegov – výtvarníkov poďakovať Nitrianskej
komunitnej nadácii a všetkým, čo aukciu podporili a pomohli či už pri jej organizácii, inštalácii výtvarných diel
alebo príprave príjemného kultúrneho programu.”

chu vadilo, ale neskôr sa to zmenilo natoľko, že keď som
v byte nikoho nenašiel, trápilo ma, kde asi sú? A čo asi
robia?”
4. Najväčšie pozitívum / prínos EDS pre Teba?
„Tento rok som si spravil medzinárodne uznávaný
certifikát zo španielčiny DELE a prihodím k nemu
ešte nejaké :) Mám kamošov po celej Európe a nielen
tu. Aj v Argentíne, Brazílii, Kolumbii, Izraeli, Palestíne,
Jordánsku. Tohto programu sa totiž môžu zúčastňovať dobrovoľníci z iných oblastí, mimo Európy. Okrem
toho mnoho iných kontaktov, ktoré určite v budúcnosti
ešte využijem. Moja EDS bola pre mňa zážitkom naozaj veľmi emotívnym, sú to skúsenosti, ktoré človek
v bežnom živote nezíska, už len preto, že sa musí zaoberať mnohými inými vecami.”
ŠANCA PRE MLADÝCH UCHÁDZAČOV
O ZAMESTNANIE V NITRIANSKOM REGIÓNE

PROGRAM
MLÁDEŽ - Európska
dobrovoľnícka služba

Tento projekt realizovala Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Európskym vzdelávacím inštitútom
n.o. v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov EÚ v r. 2004 - 2005. Nosná časť aktivít sa ukončila
ešte v r. 2004. V r. 2005 sa projekt dostal do záverečnej fázy.
Boli realizované školenia pre mladých nezamestnaných zamerané na založenie a fungovanie vlastnej
mimovládnej organizácie ako možnosti samozamestnania. Mladí nezamestnaní pokračovali v realizácii
svojich projektov podporených nadáciou. Do projektu
„Šanca pre mladých uchádzačov o zamestnanie nitrianskeho regiónu“ sa zapojilo 30 mladých nezamestnaných, z ktorých 25 si počas realizácie projektu našlo
prácu a 1 sa zapojila do programu Mládež - Európska
dobrovoľnícka služba.

Nitrianska komunitná nadácia je zapojená do programu Európska dobrovoľnícka služba, ktorý umožňuje
mladým ľudom vo veku od 18 do 25 rokov stráviť 6 až
12 mesiacov v jednej z vyše 30 krajín zapojených do
programu. Tam majú možnosť získavať praktické zručnosti a poznatky na projekte, ktorý si sami vyberú.
Projekty sú z rôznych oblastí (životné prostredie, deti
a mládež, sociálne projekty, šport, médiá a komunikácia...), záleží len na dobrovoľníkovi, ktorý typ projektu
uprednostní. Z grantu EÚ sú dobrovoľníkovi hradené
všetky výdavky ako je cestovné, ubytovanie, strava,
vreckové a jazyková príprava. Mladí ľudia sa počas
EDS zdokonalia v cudzom jazyku, spoznajú novú krajinu, jej kultúru, nadviažu nové kamarátstva. Z EDS sa
späť vracajú sebavedomejší, s iným pohľadom na svet.
V roku 2005 šesť mladých ľudí vyslaných nadáciou pôsobilo na projektoch EDS. Zároveň sa podarilo vyslať
troch nových motivovaných dobrovoľníkov na projekty v Rakúsku, Taliansku a Veľkej Británii.

Ako hodnotí projekt Mgr. Peter Rehák, ktorý sa počas
jeho realizácie zamestnal?
„ . . . Zapojil som sa do projektu,
lebo som sa chcel aktivizovať
a niečomu novému priučiť
a získať kontakty. Osobne ma
to posunulo, je to jedna z možností ako začať a krok k zmene. Určite má význam zúčastniť sa takéhoto projektu, ak
sa mu dokážeme prispôsobiť
a zužitkovať jeho možnosti.
Príjemne ma prekvapilo ako
som sa po apatii z nečinnosti
(nezamestnanosti) adaptoval na nový program a cieľavedome sa mu prispôsobil, stal som sa flexibilnejší
a zodpovednejší...“

Takto sa pozerá spätne na svoje pôsobenie na EDS
Jozef Šantavý, ktorý strávil 12 mesiacov na projekte
v Španielsku :
1. Čo Ťa motivovalo ísť na EDS?
„Po ukončení vysokej školy
som začal pracovať. Ako to
už chodí, čerství absolventi si
moc nenavyberajú a tak aj ja
som pracoval v oblasti, ktorá
ma nebavila. Hľadal som spôsob, ako sa uplatniť, pritom robiť niečo, čo ma baví.”
2. Čo si tam robil?
„Pracoval som v mládežníckom voľnočasovom centre,
spolu s mojim nemeckým kolegom sme trénovali futbalový tím 7- až 12-ročných (bolo to veľmi zábavné, aj keď
priznávam, že som sa toho zo začiatku trocha obával).
Nuž a nakoniec som dával hodiny anglického a nemeckého jazyka. Nepracovali sme viac ako 5 - 6 hodín, päťkrát týždenne.”
3. Čo Ti robilo najväčšie problémy?
„Spočiatku možno spolunažívanie toľkých mladých
v jednom byte. Bývali sme v päť-izbovom byte šiesti.
Spoločnosť som tam mal naozaj pestrú - Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Grécko. Spočiatku mi to tro-
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Ihrisko bude slúžiť na tréningy baseballovému mládežníckemu tímu ale aj širokej verejnosti. Financie
z grantu boli použité hlavne na nákup stavebného
materiálu. Pri budovaní ihriska odpracovali rodičia
a členovia baseballového klubu množstvo hodín dobrovoľnej práce.
FIRMA BRAMAC – STREŠNÉ SYSTÉMY ZÍSKALA HLAVNÚ CENU „VIA BONA SLOVAKIA” V KATEGÓRII „PODPORA VEREJNOPROSPEŠNEJ ČINNOSTI V REGIÓNE”.
Nitrianska
komunitná
nadácia
nominovala
BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. na cenu Via Bona
Slovakia. Túto cenu udeľuje Nadácia PONTIS každý
rok. Je prestížnym ocenením filantropických aktivít
firiem aj jednotlivcov. Celkovo bolo v r. 2005 nominovaných 51 firiem. Päť z nich sa stalo nositeľmi hlavnej ceny, dvaja získali čestné uznania. Cenu prevzala
v mene BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. Ing. Alena
Fusková – prokuristka firmy (na obrázku v strede)
v bratislavskej Redute.

Čo pre ich firmu znamenalo toto ocenenie a čo im prináša spolupráca s Nitrianskou komunitnou nadáciou
zhodnotila nasledovne:

SPOLUPRÁCA V OBLASTI 2%
Tento typ spolupráce patril aj minulý rok medzi najrozsiahlejšie. Nadácii darovali svoje dve percentá tak
firmy ako aj jednotlivci. Nitrianska komunitná nadácia
získala z asignácie sumu 551 726 Sk v r. 2005. Financie z 2% sa môžu využívať v horizonte dvoch rokov.
Preto 2% asignované v roku 2004 boli využité na realizáciu nových a skvalitnenie existujúcich grantových
programov 2005.

„Naša spoločnosť je jeden vyvážený systém. Prejavuje sa to nielen našimi úspechmi v podnikateľskej
činnosti, ale aj v oblasti starostlivosti o zamestnancov a v neposlednom rade v oblasti filantropie. To, že
naša činnosť v oblasti filantropie bola povšimnutá
a bola nám udelená cena VIA BONA SLOVAKIA 2004
za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne
nás potešilo a utvrdilo v správnosti našej činnosti.
V spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporujeme množstvo malých projektov, hlavne v sociálnej oblasti a v oblasti práce s deťmi. Vysoko hodnotím
spoluprácu s ľuďmi fundovanými v tejto oblasti, ktorí
zabezpečujú všetku administratívu ohľadne projektov.
Pracovníci nadácie nám predstavia predložené projekty a spolupracujú s nami pri ich výbere. Takýmto spôsobom sme odbúrali jednu náročnú časť spojenú s ich
podporou. Ostatným firmám môžem takúto spoluprácu
len odporúčať...“

v Program veľkých grantov BRAMAC
BRAMAC - strešné systémy, s.r.o. patrí k stálym partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Asignácia 2%
umožnila, aby nadácia v spolupráci s firmou zrealizovala nový grantový program, v ktorom poskytla po
prvýkrát veľké granty do výšky 100 000 Sk na tri oblasti – sociálna oblasť, oblasť voľného času detí a mládeže a oblasť oživenia histórie Nitry. K termínu uzávierky bolo predložených 13 projektov, 6 z nich bolo
podporených celkovou sumou 299 982 Sk.
v

Podpora projektov firmou BRAMAC v rámci
otvorených grantových kôl
BRAMAC pokračoval v podpore projektov z otvorených grantových kôl. V r. 2005 si vybral 11 projektov
v celkovej sume 134 298,50 Sk.

SPOLUPRÁCA FORMOU ZAKLADANIA
NADAČNÝCH FONDOV
Darcovia si pri Nitrianskej komunitnej nadácii môžu
založiť svoj vlastný fond, ktorý nesie ich meno alebo
meno nimi vybrané. Fondy majú viac foriem:
1. Z bežného fondu sa čerpajú financie priebežne.
Je na rozhodnutí darcu, ako rýchlo sa fond míňa
a do akých projektov investuje svoje financie.
2. Z fondu pre budúcnosť sa financie nečerpajú priebežne. Fond sa investuje a používajú sa len jeho

v Vybudovanie baseballového ihriska na Hôrke
Primátor mesta Nitra oslovil v r. 2004 niekoľko firiem aj jednotlivcov za účelom venovania 2%. Takouto formou získal pre nadáciu 370 329 Sk. Z tejto sumy
bolo 340 700 Sk využitých na podporu projektu „Výstavba baseballového ihriska v areáli ZŠ na Hôrke“.
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SPOLUPRÁCA S MESTOM NITRA
Mesto Nitra je spoluzakladateľom Nitrianskej
komunitnej nadácie. Má svojich zástupcov
v správnej aj dozornej rade, ktoré sú najdôležitejšími
orgánmi nadácie. V r. 2005 mesto poskytlo nadácii dotáciu vo výške 300 000 Sk na realizáciu otvorených
grantových kôl. Zároveň nadácia získala priestory
v budove patriacej mestu, čo prispelo k zníženiu jej
režijných nákladov. Mesto podporovalo nadáciu aj pri
organizovaní rôznych podujatí pre verejnosť (Aukcia
výtvarných diel, Burza nápadov...) a to poskytnutím
priestoru nitrianskej Synagógy.
V čom vidí prínos činnosti Nitrianskej komunitnej
nadácie pre mesto Nitra primátor mesta
Mgr. Ferdinand Vítek?
„Každá myšlienka slúžiaca
na zlepšenie kvality života
v Nitre i v Nitrianskom
regióne má veľkú hodnotu.
Som nesmierne rád, že práve
Nitrianska komunitná nadácia
svojou činnosťou motivuje ľudí
k dobrovoľnej práci a pomáha
pri rozvoji dobročinnosti. Nadácia podporila nesmierne veľa
projektov, ktoré pomáhajú rozvíjať komunitný život v meste
a mestských častiach, obnovovať sociálny život, ako aj
podporovať regionálne zvyklosti prostredníctvom kultúrnych podujatí. Som presvedčený, že i vďaka týmto
zmysluplným projektom sa zlepšuje komunikácia medzi občanmi a mestom. Nitrianska komunitná nadácia
pozitívne prezentuje naše mesto nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí a v neposlednom rade prispieva k dobročinnosti a k rozvoju lásky k ľuďom.”

3.
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výnosy. Takýto typ fondu zabezpečuje nadácii aj
darcovi, že ich podpora tu bude navždy a ich meno
bude zviditeľnené aj o niekoľko desiatok rokov.
Kombinovaný fond umožňuje, aby sa jedna jeho
časť investovala a druhá časť sa čerpala priebežne.

o existencii vzácnych chránených rastlín a živočíchov
vyskytujúcich sa v tejto lokalite. Jeho nosnú časť
tvorilo vydanie plnofarebného „Sprievodcu náučným
chodníkom Zoborské vrchy“ a vytvorenie informačných tabúľ v meste Nitra ako aj v okolitých obciach.
Projekt bol podporený sumou 305 500 Sk.

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii majú svoje fondy
vytvorené tak korporácie ako aj jednotlivci. V súčasnosti existujú nasledovné fondy: Fond BRAMAC, Fond
KLUB DARCOV, VZDELÁVACÍ FOND, Fond KATARÍNY
REMIAROVEJ, Fond JOZEFA DÓCZYHO, Fond BONA
VIA, Fond DETI a Fond CORGOŇ KONTO.

Čo priniesla minuloročná spolupráca s Nitrianskou komunitnou nadáciou firme Heineken Slovensko, a.s. zhodnotil
hovorca firmy Ing. Peter Švec:
„Koncern Heineken N.V. je jedným z najväčších producentov
piva na svete. Popri svojom globálnom zábere však nezabúda
ani na komunity v miestach
svojho pôsobenia. Jedným z jeho cieľov je „byť dobrým občanom“. Na Slovensko vstúpil tento investor, strategickou
investíciou do pivovaru Zlatý Bažant v Hurbanove, v roku 1996. Následné akvizície posunuli sídlo spoločnosti
Heineken Slovensko do Nitry. Ani rozsiahla reštrukturalizácia skupiny, ktorá znamenala presun varenia piva
z Nitry do Hurbanova a R. Soboty, tento fakt nezmenili.
Spolupráca spoločnosti Heineken Slovensko s mestom
Nitra sa v závere roka 2004 a predovšetkým počas roka
2005 rozšírila aj o spoluprácu s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Veľmi pružne a efektívne sa zhostila úlohy partnera pri hľadaní verejne prospešných projektov,
ktoré sa rozhodla naša spoločnosť finančne podporiť.
Projekt „Na Nitru!“, ktorým sme v roku 2005 podporili
vybudovanie Náučného turistického chodníka Zoborské vrchy, bol úspešný aj vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii. Pre našu spoločnosť bola nadácia zárukou
transparentnosti a významnej podpory v celom priebehu prípravy a realizácie projektu.”

v
Vzdelávací nadačný fond bol založený
správnou radou nadácie v spolupráci s Winnipeg Foundation v Kanade za účelom podpory vzdelávacích aktivít. Je to kombinovaný fond. Aktivity sa budú financovať z výnosov fondu ako aj z ďalších darov. Tento fond
bol v r. 2005 navýšený o dar občianskeho združenia
INOVA, o. z. a dosiahol hodnotu 446 478,21 Sk.
v
Fond Bona via bol založený Ing. A. Sitkeyom
za účelom podpory jednotlivcov a organizácií v oblasti Dopravnej výchovy detí a Zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky. V roku 2005 sa z fondu podporil projekt „Na ceste bezpečne II“ zameraný na dopravnú výchovu žiakov sumou
3 525 Sk.
Čo motivovalo individuálneho darcu nadácie Ing. Sitkeya
k založeniu fondu Bona via ?
„V rámci svojej práce sa zaoberám bezpečnosťou cestnej premávky a dopravnou
nehodovosťou. V súčasnosti s narastajúcou intenzitou
cestnej premávky rastie aj
dopravná nehodovosť a jej
následky. Jednou z foriem
zlepšenia uvedeného
stavu
je dopravná výchova účastníkov
cestnej
premávky.
Osobitnú pozornosť v tejto
oblasti je potrebné venovať dopravnej výchove na školách, pretože okrem získania potrebných návykov,
môžu deti ovplyvniť aj chovanie dospelých. Napriek
týmto skutočnostiam je dopravná výchova niekde na
pokraji záujmu spoločnosti a na organizovanie projektov v tejto oblasti chýbajú finančné prostriedky. Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol na podporu projektov
v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a dopravnej
výchovy založiť pri Nitrianskej komunitnej nadácii
fond Bona via. Založenie fondu v rámci Nitrianskej komunitnej nadácie považujem za správnu voľbu, pretože v rámci spolupráce som sa stretol s profesionalitou
a ústretovosťou pracovníkov nadácie a systémom založeným na transparentnosti vzťahov.“

SPOLUPRÁCA V RÁMCI ASOCIÁCIE
KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA
Slovo „komunitná nadácia“ je ešte stále pomerne málo
známe na Slovensku. Pojem „komunitná nadácia“ znamená, že ide o nadáciu, ktorá pôsobí v geograficky
ohraničených oblastiach (mesto, okres, kraj) a podporuje širokú škálu aktivít. V súčasnosti na Slovensku
pôsobí 13 takýchto nadácií. Aby napriek regionálnej
rôznorodosti mohli komunitné nadácie na Slovensku
rozvíjať svoje poslanie ako jeden celok a mali možnosť
vymieňať si skúsenosti, založili si Asociáciu komunitných nadácií Slovenska. Táto v súčasnosti združuje 10
komunitných nadácií. Nitrianska komunitná nadácia
je jej zakladajúcim členom. Cieľom Asociácie je hlavne
garantovať prijatými štandardami kvalitu činnosti komunitných nadácií – členov asociácie, aktívne obhajovať záujmy komunitných nadácií v súlade s ich misiou,
ako aj podporovať legislatívne a ekonomické nástroje
pre rozvoj darcovstva na Slovensku. V súčasnosti členovia Asociácie spolupracujú na realizácii 2 programov – Klubu darcov a Mladých filantropov.

v
Fond Corgoň konto bol založený firmou
Heineken Slovensko, a. s. za účelom podpory projektov
realizovaných v rámci Nitry a nitrianskeho regiónu
najmä v športovej, kultúrnej a sociálnej oblasti. V roku
2005 boli finančné prostriedky z Corgoň konta použité
na realizáciu víťazného projektu „Obnova náučného turistického chodníka na Zobor“, ktorý vybrali občania na
základe hlasovacích lístkov počas kampane „Na Nitru!“.
Cieľom projektu bola obnova náučného chodníka na
Zobore bez fyzického zásahu do ekologického systému. Projekt kládol dôraz na informovanie verejnosti

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI
DARCAMI A ZAHRANIČNÉ GRANTOVÉ PROGRAMY
Budovanie miestnej filantropie je dlhodobý proces a
pojem komunitná nadácia je ešte stále nový v našom
slovníku. Preto aj v r. 2005 nadácia čerpala podporu zo
zahraničných súkromných zdrojov.
Nadácia bola podporená sumou 300 000 Sk z programu
Filantropia, ktorý administruje Nadácia Ekopolis. Tak-
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encouraging a tradition of individual giving through
Donor Clubs, in partnership with businesses. Your encouragement of youth in grantmaking committees,
and your creative project grants mobilize people in promising new ways. Through international exchange of
ideas and experience together we are building a better
future for community foundations. The words “Working Together” describe the special relationship we have.
Thank you for allowing us to be part of your success.
You inspire us always.”

tiež získala grant vo výške 125 000 Sk v rámci komunitného programu Nadácie otvorenej spoločnosti NOS
– OSF. Oba granty podporili aktivity nadácie zamerané
na jej inštitucionálne posilnenie a podporu jej trvalej
udržateľnosti. Nadácia Ekopolis podporila nadáciu aj
„voucherovým“ grantom na pokrytie cestovných nákladov krátkodobej stáže dvoch členov nadácie v partnerskej organizácii vo Winnipeg Foundation v Kanade.
Stáže sa zúčastnila správkyňa Ľ. Lachká a členka SR
I. Fraňová. Témou stáže bola spolupráca Winnipeg
Foundation s rôznymi menšinovými komunitami žijúcimi v tomto multikultúrnom meste. Jej súčasťou bol
seminár Asociácie komunitných nadácií štátu Manitoba. Nitrianska komunitná nadácia mala priestor prezentovať svoje aktivity na tomto seminári. Zástupcovia
komunitných nadácií v Manitobe ukázali, že im záleží,
aby sa myšlienka filantropie šírila aj v zahraničí. Vyzberali pre Nitriansku komunitnú nadáciu 800 CAD.
Zbierka bola navýšená o takú istú sumu zo zdrojov nadácie Thomas Sill Foundation. Celková suma 1600 CAD
bola použitá na navýšenie Vzdelávacieho fondu, ktorý
má formu kombinovaného fondu.

INÉ FORMY SPOLUPRÁCE
v
Nitrianska komunitná nadácia dlhodobo
spolupracuje s Unibankou a.s. – filiálkou v Nitre. Spolupráca je zameraná na podporu konkrétneho projektu,
ktorý vyberajú zamestnanci banky. Títo darujú svoje
financie na jeho realizáciu. Ich financie sa navyšujú
o rovnakú sumu zo zdrojov nadácie UNIDEA FONDAZIONE UNICREDITO, ktorej cieľom je propagovať neziskovú činnosť ako aj dobrovoľné služby medzi zamestnancami UniCredit Group. V r. 2005 zamestnanci
nitrianskej filiálky v spolupráci s UNIDEOU podporili
sumou 14 000 Sk projekt s názvom „Ako si nenechať
ublížiť“. Realizovala ho organizácia PON Nitra (Poradňa Pomoc obetiam násilia Nitra). Grant bol použitý na
vydanie brožúrky s témou prevencie rizikového správania 12- až 15-ročných detí a na realizáciu besied pre
žiakov ZŠ, kde sa budú tieto brožúrky distribuovať.
Spolupráca sa v r. 2005 rozšírila aj o ďalšiu formu. Nadácia investovala do produktu UNIPROFIT svoje nadačné imanie. Unibanka, a.s. nadácii refundovala poplatky
spojené s touto investíciou.

O zhodnotenie spolupráce medzi Winnipeg Foundation
a Nitrianskou komunitnou nadáciou v minulom roku
sme poprosili pána Ricka Frosta – riaditeľa nadácie
a pani Cathy Auld – riaditeľku pre budovanie vzťahov
s darcami z Winnipeg Foundation:
„Greetings from Canada. I hope
all is well in Nitra and from all
reports, it seems that your community foundation and those
in Slovakia generally are doing
a remarkable job in community
building. The early years are always the most difficult because
you are building a new organization but in the end, I am confident that you will enjoy great
success. I just returned from
Singapore where I was giving a speech about the growth
of community foundations worldwide. I was most pleased
to reference my visit to Nitra and to encourage them to
follow in your footsteps. We are very proud of our association with the Nitra Community Foundation.”

Ako UniBanka hodnotí minuloročnú spoluprácu s Nitrianskou komunitnou nadáciou? Na túto otázku odpovedá v mene kolektívu filiálky Ing. Ivan Medovič - riaditeľ filiálky pre retailové bankovníctvo:
„Nitrianska filiálka UniBanky,
a.s. sa v roku 2004 rozhodla
spolupracovať s Nitrianskou
komunitnou nadáciou vzhľadom k širokému záberu rôznych občianskych aktivít, ktoré
nadácia podporuje a z ktorých
je možné vybrať skutočne veľmi zaujímavý projekt. V tejto
spolupráci sme pokračovali aj
v roku 2005. Nás veľmi teší
záujem všetkých pracovníkov
našej filiálky, ktorí sa aktívne
svojimi osobnými príspevkami zúčastňujú na tejto spolupráci. Zamestnanci vždy začiatkom roka dostávajú
k dispozícii informáciu o projektoch, ktoré sú predkladané na Nitriansku komunitnú nadáciu a po vzájomnej
dohode sa vyberie jeden projekt, ktorý osloví väčšinu
pracovníkov. Po realizácii projektu sme vždy dostali aj
informáciu ako bolo s finančnými prostriedkami nakladané a pracovníkov veľmi potešili pozdravy alebo výrobky od detí, ktorým sme našim príspevkom pomohli.
Tento pocit uspokojenia pomôcť niekomu kto pomoc potrebuje je nádherný a to je hlavný dôvod prečo podporujeme zmysluplné projekty nadácie. Veríme, že naša malá
pomoc od každého zamestnanca našej filiálky bude aj
naďalej pomáhať tým, ktorí o našu pomoc stoja.“

„In May 2005 we were fortunate to have two official delegates from the Nitra Community Foundation attend
the Community Foundations
of Canada regional conference in Winkler, Manitoba. We
were honoured to host L’ubica
Lachka and Dr. Ivona Franova
at the conference of 100 delegates from 34 Manitoba community foundations, including
24 Youth in Philanthropy delegates. The Manitoba association is very similar in purpose to the Association
of Slovak Community Foundations. We were also able
to strengthen our relationship with people who now
live in Winnipeg, Canada, who feel a close connection to
Slovakia. We have been active partners with Nitra Community Foundation in promoting an understanding of
community philanthropy since 2003. We see today that
you are well on your way. Your achievements are remarkable. We have learned from you about how you are

v
Občianske združenie Inova, so sídlom v Nitre sa
pri likvidácii rozhodlo, že likvidačný zostatok chce
zmysluplne využiť. Financie v sume 75 913,27 Sk darovala Nitrianskej komunitnej nadácii. Po vzájomnej
dohode nadácia využila tento dar na navýšenie Vzdelávacieho fondu, ktorý má formu kombinovaného fondu.
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PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV 2005
Špeciálne grantové kolo (podporené z výťažku Aukcie výtvarných diel)

PODPORENÉ PROJEKTY 2005

K uzávierke tohto grantového bolo predložených 14 projektov. Správna rada schválila granty 11-tim projektom
v celkovej výške 102 735 Sk.

UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

Ľ. Struková, E. Buzalková,
A. Holková

Detská abilympiáda
Tvorivé dielne pre postihnuté deti s kultúrnym
programom

6 000 Sk

Špeciálna základná škola Mudroňova Nitra

Rekondičný pobyt
Pobyt v Bojniciach pre deti s postihnutím

6 117 Sk

Organizácia TIC - TAC

Stonožka alebo stojím na vlastných nohách
Aktivity pre deti z detských domovov a deti z rodinného prostredia

ZŠ Topoľová

Stolný tenis telesne postihnutých žiakov
ZŠ Topoľová
Zakúpenie športových pomôcok

ŠK nevidiacich a slabozrakých
športovcov SCORPIONI

Kolkársky turnaj pre postihnuté deti
Zorganizovanie kolkárskej súťaže pre deti s postihnutím

10 000 Sk

Spolok sv. Vincenta de Paul
na Slovensku

Starostlivosť o deti zo sociálne slabých rodín v ich
voľnom čase
Získavanie praktických zručností u detí
zo sociálne slabých rodín

10 000 Sk

O. Debrecéni, V. Hromádková,
Z. Daubnerová

Kurzy posunkového jazyka pre intaktnú mládež
z Nitry
Vydanie ilustrovaného slovníka posunkovej reči

15 000 Sk

M. Bradáčová, E. Čaládiová,
M. Lenčéšová

Stretnutie bývalých žiakov – tvorivá dielňa
Tvorivé popoludnie pre žiakov Špeciálnej ZŠ
Ľ. Okánika

5 000 Sk

J. Podhradská, D. Zetochová,
H. Šuľková

Rekondičný pobyt telesne postihnutých mladých
ľudí z Nitry

6 118 Sk

ZŠ Výčapy-Opatovce

Bábkohra a dramatoterapia u mentálne
retardovaných žiakov
Zakúpenie bábok a príslušných doplnkov

15 000 Sk

Rodičovské združenie
pri MŠ Štiavnická

Tvorím, myslím, budem hovoriť
Zakúpenie špeciálnych edukačných pomôcok
pre deti s poruchami sluchu

10 000 Sk

„Staráme sa o tie deti, ktoré akútne potrebujú našu pomoc. Potrebujú pohladiť, porozprávať sa, niekde stráviť
voľný čas, zahrať sa. A tiež sa potrebujú najesť a obliecť.
Chcú byť ako spolužiaci v škole – pekne oblečení, s desiatou, ísť po škole na obed. Rodičia týchto detí sa o ne
nedokážu postarať tak, ako by bolo nevyhnutné pre ich
zdravý rast. Aj prostredníctvom nášho projektu ich vedieme cestou, aby sa aj oni samé vedeli postarať o svoju
budúcnosť.“
(Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, projekt
„Starostlivosť o deti zo sociálne slabých rodín v ich
voľnom čase“)
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10 000 Sk

9 500 Sk

Prvé otvorené grantové kolo
V tomto grantovom kole bolo predložených 32 žiadostí, z toho bolo 11 podporených sumou 136 000 Sk. Reálne
čerpaná suma bola 135 103 Sk.

UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

Nadácia Originál

Cithara aediculae
Vydanie reprezentačného DVD o medzinárodnom festivale
klasickej gitarovej hudby

12 000 Sk

Nitrianska galéria

Poézia pre cestujúcich
Literárna súťaž spojená s prezentáciou slovenskej poézie
v nitrianskej MHD

9 000 Sk

Ľ. Valentínyová,
Ľ. Macievičová, E. Ivaničková

Bábkové divadlo v MŠ
Zakúpenie materiálu pre zhotovenie bábkového divadla
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

10 000 Sk

E. Ďurečková, M. Kontárová,
A. Rusňáková

Dokončenie rekonštrukcie detského ihriska
na Hviezdnej ul.

10 000 Sk

Rodičovské združenie
pri MŠ Nábrežie mládeže

Spoločnou hrou sa bariéry zmenšujú
Integrácia zdravých a postihnutých detí hravou formou

15 000 Sk

ANIMARTIS

Hermovo ucho v Nitre
Cyklus koncertov nekonvenčnej hudby

V. Žák, A. Vávrová, J. Stará

Detské ihrisko pri pedopsychologickom oddelení FN
Nitra
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

Materské centrum Klokanček

Literárno – dramatická dielňa „Mamičky deťom“
Zakúpenie bábok a vytvorenie scény pre bábkové divadlo

13 103 Sk

G. Kollárová, S. Bégerová,
R. Titková

Eko – trieda
Netradičné vyučovanie žiakov v prírode

13 000 Sk

Nitriansky ekologický klub

Eko – altánok
Vybudovanie eko - altánku pre deti predškolského veku
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

Občania v akcii

Revitalizácia detského ihriska na Alexyho ul.
na Klokočine

15 000 Sk

8 000 Sk

„V prvej fáze projektu vyhlásila Nitrianska galéria literárnu súťaž „Poézia pre cestujúcich“ a začala komunikáciu so súčasnými slovenskými autormi ohľadom použitia ich textov pri verejnej prezentácii v autobusoch
v MHD Nitra. V druhej fáze sa tlačili plagáty s básňami
výhercov literárnej súťaže, ktoré boli za pomoci dobrovoľníkov v autobusoch vyvesené. Chceli sme, aby sa
Nitrania v autobusoch nestretávali len so svojimi známymi, ale aj s poéziou. Náš projekt sa ľuďom páčil, potvrdilo sa, že ľudia majú stále záujem o poéziu a oceňujú takéto aktivity. Sme radi, že sa nám podarilo verejne
prezentovať kvalitnú slovenskú poéziu a podporiť mladé talenty.“ (Nitrianska galéria o projekte „Poézia pre
cestujúcich“)
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Špeciálne grantové kolo BRAMAC (Program veľkých grantov)

PODPORENÉ PROJEKTY 2005

„Počas Dní Nitranov mohla verejnosť sledovať veľkolepú
nočnú show s názvom Pribina, knieža Nitravy, odohrávajúcu sa na veľkomoravskom opevnení, ktoré
podľa scenára vybudovali uprostred Svätoplukovho
námestia. Za viac ako hodinovou kompozíciou, v ktorej dominovalo svetlo reflektorov, tma, oheň a voda

napustená do fontány, prispôsobenej ako jazero, stál
veľký tím tvorcov a niekoľko desiatok profesionálnych a amatérskych hercov. Pešia zóna ožila historickými sochami – živými ľuďmi odetými do odevu z obdobia Veľkej Moravy...“
(Mesačník Nitra o projekte „Pribina, knieža Nitravy“)

K termínu uzávierky bolo zaslaných 13 projektov, z toho bolo podporených 6 grantami v celkovej sume
300 000 Sk. Reálne bolo vyčerpaných 299 982 Sk.
UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

ZŠ Fatranská

Stredoveké dedičstvo nitrianskeho regiónu
Zapojenie detí do aktívnej ochrany hradov nitrianskeho
regiónu, spoznávanie histórie zážitkovou formou

43 400 Sk

SOCIA, o.z.

Lepšie a spolu
Zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre postihnuté deti
a realizácia integrovaných tvorivých dielní

34 100 Sk

Divadelné spoločenstvo
„Le Mon“

Pribina, knieža Nitravy
Obnovenie veľkomoravských tradícií formou
organizovania netradičných podujatí s priamym
zapojením širokej verejnosti

74 983 Sk

Detský domov a domov
sociálnych služieb pre deti
Dlhá ul. Nitra

Vitajte u nás kamaráti
Vytvorenie záhradného altánku a sprístupnenie
záhrady pre deti z okolitých MŠ

92 569 Sk

Občania v akcii

Revitalizácia detského ihriska na Alexyho ul.
na Klokočine

Arabeska

Spoznajme sa viac...
Vytvorenie spoločného divadelného predstavenia
hendikepovaných a zdravých detí
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8 000 Sk
46 930 Sk

Špeciálne grantové kolo Mladí nitrianski filantropi
K termínu uzávierky bolo predložených 16 projektov. Realizačný tím mladých nitrianskych filantropov podporil
6 projektov v celkovej hodnote 50 000 Sk.

UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

F. Kevely, M. Brojo,
Ing. J. Kevely

O troch grošoch
Nakrútenie dokumentu o živote bezdomovcov

R. Aradský, T. Žemla,
R. Kmeťová

Eating point – fashion point
Módna a výtvarná prehliadka študentov výtvarnej
tvorby

M. Pavelka, P. Francúz,
M. Paštiak

Nitrianske šermiarske slávnosti
Priblíženie dobového šermiarskeho umenia verejnosti

9 000 Sk

S. Pauková, T. Paúk,
L. Novosad

Mládežnícke centrum Rišňovce
Vybavenie mládežníckeho centra športovými
potrebami a spoločenskými hrami

6 500 Sk

E. Šmitalová, M. Hlbočan,
M. Tóthová

Poznaj svoje rodisko – krása mesta očami detí
Séria tvorivých aktivít pre deti zo sídliska Klokočina
o histórii a súčasnosti Nitry

6 500 Sk

I. Dobrotková, Š. Kovács,
F. Baláž

Domováci domovákom – športové majstrovstvá
Športový deň pre deti zo štyroch detských domovov

10 000 Sk

„Divákom
sme
prostredníctvom
Nitrianskych
šermiarskych slávností priblížili históriu ako takú
prostredníctvom historického šermu a tanca od čias
starých Slovanov (6. stor.) až po renesanciu (16 stor.).
Zaregistrovali sme zvýšený záujem o históriu, jej
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8 000 Sk
10 000 Sk

poznanie. Diváci prejavili spokojnosť, páčil sa im hlavne
nočný program a sprievodné hry pre deti.“
(M. Pavelka o projekte „Nitrianske šermiarske
slávnosti“)

Druhé otvorené grantové kolo
Správna rada nadácie v 2. grantovom kole schválila granty vo výške 120 355 Sk deviatim projektom z 15 predložených. Reálne sa čerpalo 111 349 Sk.

PODPORENÉ PROJEKTY 2005

UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

A. Lukáčová, V. Dojčanová,
I. Lenďáková

Poznaj svoje mesto
Poznávací cyklus pre deti MŠ o histórii Nitry
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

I. Tasáryová, M. Sabová,
T. Beľová

Záhradný domček s pohyblivým chodníkom
Rozvíjanie pohybových aktivít detí MŠ Štiavnická
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

P. Rehák, K. Demanková,
I. Holka

Mladí umelci ilustrujú divadelné hry Divadelnej Nitry
2005
Výtvarné stvárnenie divadelných predstavení žiakmi ZŠ a SŠ
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

12 018,50 Sk

STORM pri UKF

Stormík
Vydanie časopisu a informačnej brožúry pre drogovo
závislých

8 986,50 Sk

D. Prelovská, S. Gogová,
J. Stehlíková

Netradičná výstava „Rím – mesto miest“
Exkurzia históriou Ríma pre širokú verejnosť

15 000 Sk

I. Rjabinin, M. Šimko, M. Lachký

Ravena
Výstava literárnych diel začínajúcich autorov
v uliciach Nitry

3 805 Sk

M. Krištofová, R. Sládečková,
M. Fábryová

Konaj, zachrániš život
Informačná brožúrka „Prvá pomoc“ pre žiakov ZŠ a SŠ
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

Asociácia Divadelná Nitra

V divadle a pred divadlom
Pouličné podujatia pre verejnosť pri príležitosti
festivalu Divadelná Nitra
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

15 000 Sk

J. Juhásová, D. Nagyová,
N. Hlaváčová

Turistický pochod nitrianskym krajom
Putovno – poznávací pochod pre mladých

11 539 Sk

„Študenti histórie, muzeológie a archeológie pripravili
pre verejnosť už po tretíkrát výstavu spojenú
s názornými ukážkami historického života. Návštevníci spoznali rímskych bohov a cisárov, videli, ako vyzerala tradičná rímska architektúra, mali možnosť vyskúšať
si drevené zbrane, akými bojovali gladiátori v koloseu. Ak
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boli unavení, mohli si oddýchnuť v provizórnych kúpeľoch.
Týmto projektom sme chceli riešiť problém, ako dostať
ľudí do múzeí a konkurovať mediálnemu tlaku. Treba
začať od detí a preto naše výstavy zameriavame na
detského diváka, ktorý sa hravou formou dozvedá o histórii.“
(PhDr. D. Prelovská o projekte „Rím – mesto miest“)

Klub darcov 2005
Členovia Klubu darcov si vybrali zo 41 predložených projektov 10, ktoré získali granty v celkovej výške 137 065 Sk.
Projekty sa realizujú do 30. 6. 2006. V r. 2005 sa čerpalo 104 941 Sk.

PREDKLADATEĽ
Spoločnosť
v Nitre

japonskej

NÁZOV A OPIS PROJEKTU
kultúry Dni japonskej kultúry v Nitre
Séria kultúrno-spoločenských podujatí o Japonsku

UDELENÝ
GRANT
14 984 Sk

Spolok sv. Vincenta de Paul
na Slovensku

Boj proti hladu
Výučba praktických zručností u detí

15 000 Sk

I. Černáková, E. Lakotová,
A. Vinceová

Predchádzame poruchám reči a učenia
Rozvíjanie reči detí s logopedickými poruchami v MŠ
Zvolenská

15 000 Sk

44. zbor Egrešov v Nitre

Lezecká stena ŽeLezenie!
Vybudovanie lezeckej steny v interiéri skautskej
klubovne

15 000 Sk

TJ Voltížny oddiel Nitra

Hľadanie pokladu nitrianskeho kniežatstva
Súťaž o histórii Nitry pre deti ZŠ a SŠ

15 000 Sk

A. Svetlíková, Čviriková,
Budayová

Čisto doma, čisto v prírode
Tvorivý workshop pre deti MŠ o ochrane životného
prostredia

Centrum Slniečko, n.o.

Venuj svoj voľný čas na pomoc deťom
Podpora dobrovoľníckych aktivít u mladých ľudí

15 000 Sk

Rodičovské združenie
pri CVČ Domino Nitra

„5D“ – Daruj darček deťom detského domova
Predvianočné stretnutie detí z 10 detských domovov

15 000 Sk

Občania v akcii – Nitra

Komunita na webe
Vytvorenie web stránky www. klokocina.sk pre obyvateľov
sídliska Klokočina

15 000 Sk

ŠK nevidiacich a slabozrakých
športovcov SCORPIONI Nitra

Radosť s Mikulášom pre zdravotne postihnuté deti
Stretnutie postihnutých detí s Mikulášom

„Keďže na predchádzajúcich akciách som sa presvedčila,
že ľudia v Nitre majú o japonskú kultúru záujem, chceli
sme pre širokú verejnosť zorganizovať väčšie podujatie
týkajúce sa Japonska a jeho kultúry. 1. ročník Dní japonskej kultúry otvoril kultúrny atašé Veľvyslanectva
Japonska, následne bola otvorená vernisáž fotografií
pani Yvonne Vavrovej o tejto krajine. Počas víkendu si
verejnosť mohla pozrieť film Sedem samurajov, k pre-
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7 260 Sk

9 821 Sk

hliadke boli japonské bábiky, odevy, knižky, bonsaje. Pre
návštevníkov boli pripravené tvorivé dielne na prípravu
origami (japonské skladačky z papiera), prezentovalo sa
japonské bojové umenie, ochutnávali sa japonské čaje
a pochutiny. Ohlas tých, ktorí sa podujatia zúčastnili bol
pozitívny a tak by som chcela z Dní japonskej kultúry vytvoriť každoročnú tradíciu.“
(Mária Beneová o projekte „Dni japonskej kultúry v Nitre“)

Jesenné grantové kolo
V tomto grantovom kole bolo schválených 8 projektov sumou 82 404,50 Sk. Reálne sa vyčerpalo 79 447 Sk.

PODPORENÉ PROJEKTY 2005

UDELENÝ
GRANT

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

Občianske združenie Inšpirácia

Vianočná ozdoba 2005
Tvorivá súťaž pre deti z detských domovov,
špeciálnych ZŠ a SŠ

14 960 Sk

ARS STUDIO, o.z.

Pásli ovce valasi
Folklórne vianočné pásmo pre verejnosť

15 000 Sk

V. Dojčanová, I. Lenďáková,
M. Haitingerová

Ahoj kamarát
Návšteva detí a rodičov troch nitrianskych MŠ
v Kroměříži – partnerskom meste Nitry

Spoločnosť priateľov detských
duší OZ EMPATIA

Teenager
Relaxačno – vzdelávacie aktivity pre dospievajúcu
mládež

D. Dubeňová,
S. Ackermannová,
D. Trenčanská

Eko hry v MŠ
Enviromentálna výchova detí hravou formou

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 13

Mikulášske posedenie pre telesne postihnuté deti
a mládež
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

6 300 Sk

Špeciálna základná škola
internátna a praktická škola na
Červeňovej ul.

„Tvorivosť, zručnosť, priateľstvo“
Prehliadka tvorivosti mentálne postihnutých detí a mládeže
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

9 480 Sk

M. Bradáčová, E. Čaládiová,
M. Lenčéšová

Tvoríme u Špecka
Tvorivá dielňa pre mentálne a telesne postihnuté deti
(Z 2% podporil BRAMAC – strešné systémy, s. r. o.)

6 500 Sk

„Na štvrtom ročníku prehliadky tvorivosti žiakov zo
špeciálnych škôl vystúpili deti s mentálnym postihnutím. Prezentovali sa tancom, recitovaním, spevom a
dramatizáciou. Pre deti je to veľký zážitok, ukážu čo
v nich je a čo dokážu. Učitelia sa s nimi na vystúpenia

9 242,50 Sk

5 200 Sk

12 764,50 Sk

pripravovali aj mimo svojho pracovného času. Deti, ktoré majú sťažené podmienky v iných sférach, sa na takomto podujatí dokážu plne realizovať.”
(Riaditeľka Špeciálnej základnej školy na Červeňovej ul.
Soňa Šišková o projekte „Tvorivosť, zručnosť, priateľstvo“)
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Ostatné projekty podporené v rámci špeciálnych grantových kôl a spolupráce s miestnymi darcami

PREDKLADATEĽ

NÁZOV A OPIS PROJEKTU

SAZAN Ponitrie, o. z.

Obnova náučného turistického chodníka na Zobor
(podporené firmou Heineken Slovensko, a.s.)

Poradňa PON Nitra

Ako si nenechať ublížiť
(podporené UniBankou, a.s. - filiálka Nitra)

ZŠ na Hôrke

Výstavba baseballového ihriska v areáli ZŠ na Hôrke
(podporené z 2%)

J. Ferenczyová, B. Husárová,
A. Jacková

Na ceste bezpečne II.
(podporené z Fondu Bona via)
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UDELENÝ
GRANT
305 500 Sk
14 000 Sk
340 700 Sk
3 525 Sk

SPRÁVA AUDÍTORA
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SÚVAHA v tis. Sk / BALANCE SHEET in thousands SKK
AKTÍVA / ASSETS

k 31.12.2004

102
139
30
109
-37
1 724
3
1 404
195
81
34
7

30
40
0
40
-10
2 384
6
1 147
804
414
0
13

1 826

2 414

AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS
PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES

k 31.12.2005

k 31.12.2004

VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / Total capital
• Základné imanie / Basic Capital
• Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov / Differences from revaluation of assets
• Grantový fond / Special Grant Fund
• Nadačné fondy / Foundation’s Funds
• Fond nadácie / Fund

977
310
-5
90
521
0

654
210
0
0
391
30

• Výsledok hospodárenia / Earnings
• Nerozdelený zisk minulých rokov / Retained earnings from previous years
CUDZIE ZDROJE SPOLU/ Total liabilities
• Krátkodobé záväzky / Commitments
• Výdavky budúcich období / Accruals
• Výnosy budúcich období / Deffered income
• Odhadné účty pasívne / Appraised accounts of liabilities

38
23
849
33
90
722
4

3
20
1 760
81
26
1 653
0

1 826

2 414

31
38,5

32
40

PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES
Priemerný kurz Sk/USD / Average exchange rate Sk/USD
Priemerný kurz Sk/EUR / Average exchange rate Sk/EUR
Výška nadačného imania k 31. 12. 2005: 228 000 Sk / Endowment as of 31. 12. 2005: 228 000 SKK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. Sk / INCOME STATEMENT in thousands SKK
NÁKLADY / EXPENSES

• Spotreba materiálu / Consumption of material
• Spotreba energie / Expenditure of energy
• Opravy a udržiavanie / Repairs and maintenance
• Cestovné / Travel expenditures
• Náklady na reprezentáciu / Representation costs
• Ostatné služby / Other services
• Mzdové náklady / Wages and salaries
• Zákonné sociálne poistenie / Legal social security
• Ostatné dane a poplatky / Other taxes and fees
• Kurzové straty /Exchange rate losses
• Iné ostatné náklady / Other expenditures
• Odpisy DM / Amortization and depreciation
• Predané cenné papiere / Securities and shares sold
• Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám / Contributions and grants to organisations
• Poskytnuté príspevky fyzickým osobám / Contributions to individuals

NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES
VÝNOSY / REVENUES

k 31.12.2005

k 31.12.2004

60
14
5
27
9
1 038
22
0
3
7
112
27
1 433
1 315
296

53
0
1
145
20
1 077
60
1
6
17
10
10
0
476
305

4 368

2 181

k 31.12.2005

k 31.12.2004

4
• Úroky / Interest
26
• Prijaté dary / Received donations
547
• Iné ostatné výnosy / Other revenues
• Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku /Revenues from the sale of material assets 115
1 452
• Tržby z predaja cenných papierov a vkladov / Revenues from the sale of securities
• Prijaté príspevky od iných organizácii / Contributions received from other organisations
673
106
• Prijaté príspevky od fyzických osôb / Contributions received from individuals
1 183
• Príspevky z podielu zaplatenej dane / Contributions received from share of paid tax
301
• Dotácie / Operational Subsidies

8
0
185
0
0
1 285
155
248
303

VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES

4 407

2 184

-92
131
1
38

3
0
2
1

• Hospodársky výsledok z nezdaniteľnej činnosti / Earnings from tax free activities
• Hospodársky výsledok zo zdaniteľnej činnosti / Earnings from taxable activities
• Daň z príjmov / Income tax
• Hospodársky výsledok po zdanení / Earnings after tax

Kompletná účtovná závierka so správou audítora je k nahliadnutiu v sídle nadácie. The complete financial statement
with the enclosed audit report is available for your reference the premises of the Foundation.
V roku 2005 boli v nadačnej listine vykonané nasledovné zmeny:
sídlo nadácie - Farská 5, 949 01 Nitra; hodnota nadačného imania: 219 000 Sk.
Počas roka 2005 nedošlo k zmenám v zložení orgánov nadácie.
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FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2005 / FINANCIAL STATEMENT as of 31. 12. 2005

k 31.12.2005

MAJETOK SPOLU / Total assets
• Dlhodobý hmotný majetok / Non-curent assets
• Umelecké diela a zbierky / Artworks
• Stroje, prístroje a zariadenia / Equipment
• Odpisy /Depreciation
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / Total current assets
• Finančný majetok – hotovosť / Cash
• Finančný majetok – bankové účty / Bank Accounts
• Krátkodobé finančné investície / Financial investments
• Pohľadávky / Receivables
• Náklady budúcich období / Accrued costs
• Príjmy budúcich období / Accrual and defferal accounts

NÁKLADY V ROKU 2005

FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2005

GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY
Poskytnuté granty iným účtovným jednotkám
Poskytnuté granty fyzickým osobám
Členské
Spotreba materiálu
Kancelárske potreby
Nákup DM
Energia, plyn
Opravy a udržiavanie
Cestovné domáce – dobrovoľníci
Cestovné - EDS dobrovoľníci
Cestovné zahraničie
Náklady na reprezentáciu
Zmluvné služby
Zmluvné služby – cestovné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Propagačné a reklamné služby
Kopírovanie, viazanie, tlač
Komunikačné náklady (telefón, Internet, poštovné)
Nájomné kancelária
Prenájom – akcie
Školenia, semináre – dobrovoľníci
Školenia, semináre
Fotodokumentácia
Odborná literatúra
Odborná literatúra – dobrovoľníci EDS
Ostatné služby – dobrovoľníci EDS
Ostatné služby – program Mladí filantropi
Ostatné služby
Softvér - aktualizácie
Audit
Notárske poplatky
Ostatné poplatky, kolky
Bankové poplatky
Tvorba fondov
Daň z príjmov
Kurzové straty
Odpisy DM
Predané cenné papiere v cene obstarania

1 610 224.50
1 314 379.50
295 845.00
1 000.00
23 579.00
28 440.80
8 456.50
13 568.30
5 299.00
581.00
4 838.88
21 074.50
9 486.50
597 500.00
12 207.00
21 877.00
176.00
108 329.50
9 804.50
70 390.30
19 685.50
4 000.00
21 000.00
7 600.00
3 093.50
4 814.00
7 079.00
37 219.60
45 914.50
42 192.40
10 151.50
30 000.00
7 319.50
2 900.00
22 058.45
89 569.00
841.00
6 718.04
27 227.00
1 433 488.45

NÁKLADY SPOLU

4 369 704.72

2005
Poskytnuté granty
Programové náklady
Režijné náklady
SPOLU
2004
2005

1 610 224.50 Sk
890 668.53 Sk
339 036.00 Sk
2 839 929.03 Sk

PREDLOŽENÉ PROJEKTY
125
135

PODPORENÉ PROJEKTY
62
65

56.7 %
31.4 %
11.9 %
100 %

POSKYTNUTÉ GRANTY
790 527.20 Sk
1 579 406.00 Sk

OBLASTI PODPORY NKN
Životné prostredie 6,3%

Život na sídliskách 4,7%
Sociálne programy 23,4%

Vzdelávacie aktivity 11,9%
Kultúra 20,3%

Ochrana a podpora zdravia 17,2%

Voľný čas detí a mládeže 17,2%
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VÝNOSY V ROKU 2005
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE
Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Podpora nadačnej misie)
Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Cestovný grant)
Nadácia Intenda (Mladí nitrianski filantropi)
Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation (Podpora komunitných nadácii)
Trust program konzorcia nadácii - Nadácia Otvorenej spoločnosti, Vzdelávacia nadácia
Jána Husa a Nadácia pre deti Slovenska (Vzdelávanie v ekonomike)

208 048.90
130 994.60
24 910.00
23 954.90
22 389.40
5 800.00

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Unibanka, a.s.
Unibanka, a.s. filiálka Nitra
UNIDEA FONDAZIONE UNICREDITO
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (II. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
IUVENTA – NK Mládež, program Mládež
IUVENTA – NK Mládež, vysielanie dobrovoľníkov
Európsky vzdelávací inštitút n.o.
(Šanca pre mladých uchádzačov o zamestnanie v Nitrianskom regióne)
Dotácia – VÚŠR a ESF
Nitriansky komunitný fond

827 991.07
300 000.00
8 760.00
7 000.00
12 639.85
270 451.00
32 306.50
29 098.00
133 864.22
6 504.50
1 255.00
26 112.00

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) z r. 2004

1 005 879.79

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) z r. 2005

176 957.24

NADAČNÉ FONDY NKN
• Corgoň konto
Heineken Slovensko, a.s.
Klub darcov
Bona via

470 696.00
320 000.00
320 000.00
147 171.00
3 525.00

JEDNOTLIVCI
Dary maliari r. 2004

98 840.00
98 840.00

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
Tržby z predaja obrazov – Aukcia
Tržby z predaja obrazov
Tržby z predaja cenných papierov
Iné ostatné výnosy

1 614 486.91
112 950.00
2 000.00
1 451 835.36
47 701.55

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
Úroky
Výnos z nadačného imania
Kurzový zisk

4 521.82
1 024.98
3 489.06
7.78
4 407 421.73

VÝNOSY SPOLU
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PRÍJMY V ROKU 2005

FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2005

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE

519 210.00 20.7%

Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Podpora nadačnej misie)
Konzorcium Nadácia Ekopolis a ETP (Program Tvoja Zem)
Nadácia Ekopolis (Cestovné granty)
Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation (Podpora komunitných nadácii)
Nadácia Intenda (Mladí nitrianski filantropi)
Nadácia pre deti Slovenska (Mladí filantropi)
Trust program konzorcia nadácii - Nadácie Otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie
Jána Husa a Nadácie pre deti Slovenska (Vzdelávanie v ekonomike)

270 000.00
50 000.00
26 410.00
112 500.00
31 300.00
19 000.00
10 000.00

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCII – FIRMY A INŠTITÚCIE

687 497.55

Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Unibanka, a.s. filiálka Nitra
UNIDEA FONDAZIONE UNICREDITO
Rotary Club Nitra

300 000.00
7 000.00
5 639.85
880.60

Asociácia komunitných nadácii Slovenska (II. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
IUVENTA – NK Mládež, program Mládež
IUVENTA – NK Mládež, vysielanie dobrovoľníkov
Európsky vzdelávací inštitút n.o.
(Šanca pre mladých uchádzačov o zamestnanie v Nitrianskom regióne)
Dotácia – VÚŠR a ESF

140 000.00
59 098.00
159 766.10
11 859.00

27.4%

3 254.00

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%)

551 726.00 21.9 %

NADAČNÉ FONDY NKN

588 840.27 23.4 %

• Corgoň konto
Heineken Slovensko, a.s.
• Klub darcov
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Regionálne vzdelávacie centrum
EKOSTAVING
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
dary jednotlivcov
• Vzdelávací fond
dar Winnipeg Foundation
dar Občianske združenie INOVA

320 000.00
320 000.00
152 295.00
90 000.00
5 500.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
41 795.00
116 545.27
40 632.00
75 913.27

VLASTNÁ ČINNOSŤ

161 972.50

Tržby z predaja obrazov - Aukcia
Tržby z predaja obrazov
Príjmy z vlastnej činnosti
Výnosy z predaja cenných papierov

112 950.00
2 000.00
23 000.00
24 022.50

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY

4 500.54

Úroky z nadačného imania
Úroky a kurzové zisky

3 475.56
1 024.98

PRÍJMY CELKOM

0.2%

2 513 746.86

Nadácie
Firmy, inštitúcie
Jednotlivci (individuálni darcovia)
Príspevky z 2%
Nadačné fondy
Vlastná činnosť – ostatné
Úroky a kurzové zisky

SPOLU

6.4%

2004 v Sk
364 250.00
1 280 500.29
144 150.00
1 253 410.00
490 905.18
3 600.00
8 912.39

% podiel
10.3 %
36.1 %
4.1 %
35. 3 %
13.8 %
0.1 %
0.3 %

2005 v Sk
519 210.00
687 497.55
0.00
551 726.00
588 840.27
161 972.50
4 500.54

% podiel
20.7 %
27.4 %
0%
21.9 %
23.4 %
6.4 %
0.2 %

3 545 727.86

100 %

2 513 746.86

100 %

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V R. 2005 / THE NCF’S FUNDS IN 2005
názov fondu
name of the Fund
Klub darcov/Club of Donors
Vzdelávací fond/ Educational Fund
Fond Kataríny Remiarovej
Fond Jozefa Dóczyho
Bona via
Corgoň konto
Bramac
Deti/Children

SPOLU / TOTAL

stav k 1.1.2005
status as of 1.1.2005
45 000
323 205.18
3 000
5 000
15 000
-

navýšenie v r. 2005
additional income 2005
152 295
123 273.03
23 149
320 000
-

čerpanie v r. 2005
expenditures 2005
165 171
3 525
320 000
-

391 205.18

618 717.03

488 696
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stav k 31.12.2005
status as of 31.12.2005
32 124 Sk
446 478.21 Sk
3 000 Sk
5 000 Sk
34 624 Sk
-

521 226.21 Sk

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE SVOJIM DARCOM A PODPOROVATEĽOM

o. z. INOVA

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE FIRMÁM A JEDNOTLIVCOM, KTORÍ JEJ POUKÁZALI 2% Z DANE

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE ČLENOM KLUBU DARCOV 2004 – 2005

Milan Juhás

Anna Jašková

Dušan Rabajda
(Nitr. komunál. služby)

Ferdinand Vítek
Eduard Lenčo
Jozef Blaho

Eva Vargová

Jaroslav Dóczy
Stanislava
Blahová

Renáta
Kolenčíková

Pavol Abrhan
Helena a Koloman
Kováčikoví

Margita Švarcová
(RVC Nitra)

Jozef Vyskoč
(EKOSTAVING)

Edita
Ravingerová

Karol Gunda

Adriana Petrová
rodina
Štefan Sklenár
(ENVI - GEOS Nitra)
Milana Čeretku

Ján Greššo

Ľubica Pavková

Ľubica Lachká

Janka
Janošková

Bronislav
Tomka
Ivan Medovič

Anna Šmehilová
Viera
Tomková

filantrop

darca

zamestnanci
Centra

Slniečko

sympatizant

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE SLOVENSKÝM VÝTVARNÍKOM ZA DAROVANIE VÝTVARNÝCH DIEL :
Peter Augustovič, Jozef Baus, Igor Benca, Róbert Bielik, Viťo Bojňanský, Robert Brun, Jozef Dobiš, Jana Farmanová,
Karol Felix, Marcel Haščič, František Horniak, Peter Jirmann, Peter Klúčik, Ria Kmeťová, Vojtech Kolenčík,
Marián Komáček, Marek Lukáč, Milan Lukáč, Stanislava Michalčeková, Soňa Mrázová, Igor Piačka, Daniel Szalai,
Katarína Vavrová, Dagmar Veliká, Ingrid Zámečníková, Mária Žilíková – Herodeková a Marián Žilík.
Ďalej ďakuje inštitúciám a súkromným zberateľom, ktorí prispeli do aukcie:
Gabriel Slanicay, Pavol Sika (Nadácia Originál), Emília Domanová a Malá Galéria AKCENT.
Nadácia ďakuje spolupracovníkom a dobrovoľníkom za pomoc pri realizovaní aukcie:
Ivanovi Gontkovi za licitáciu, Milke Domanovej za sprievodné slovo, Akad. mal. Karolovi Felixovi za cenné rady
a organizačnú pomoc, Martinovi Štepánkovi za dovoz výtvarných diel, Petrovi Rehákovi za inštaláciu, Slávke
Civáňovej, Petrovi Oravcovi, Zine Halaškovej, Mirke Fedorekovej, Tomášovi Solčánimu a ďalším za organizačnú pomoc.
NADÁCIA ĎAKUJE ZA STÁLU MEDIÁLNU PODPORU:
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Farská 5
949 01 Nitra
Slovenská republika
tel./fax: +421 37 741 43 45
e-mail: nkf@fondnr.sk
www.fondnr.sk
Táto publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis.

24

