Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života v Nitre a Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva a filantropie. Podporuje grantmi projekty z rôznych oblastí ako je napríklad voľný čas detí a mládeže, kultúra
a vzdelávacie aktivity, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, ochrana a podpora zdravia. Podporené projekty majú vysoký podiel dobrovoľnej práce. Nadácia nie je o jednoduchom rozdeľovaní financií. Je hlavne o ľuďoch a ich motivácii,
aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2006
Členovia správnej rady:
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
mesto Nitra

Mária Letkovičová (od 18. 4. 2006)
Prokuristka firmy ENVIRONMENT, a.s.

Michal Ambrós
Pracovník Štátnej ochrany prírody v Nitre

Jozef Čuboň
Súkromný podnikateľ
Poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre

Anna Jašková (od 18. 1. 2006)
Súkromná podnikateľka

Ivan Gontko
Herec Starého divadla v Nitre

Bronislav Tomka
CEO Proficonsulting

Ján Vančo
Poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre

Jozef Weber
Lekár OLÚ TaRCH v Nitre

Jaroslav Dóczy (do 18. 4. 2006)
Súkromný podnikateľ

Margita Švarcová (do 18. 1. 2006)
Riaditeľka Regionálneho vzdelávacieho centra
pre samosprávu Nitra

Členovia komisií pri správnej rade:
Grantová komisia - Daniela Gundová, Michal Ambrós, Oľga Csákayová
Strategická komisia - Ivona Fraňová, Alena Fusková
Investičná komisia - Bronislav Tomka, Milan Hošek
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Pracovníčky nadácie:
Ľubica Lachká - správkyňa nadácie
Adriana Petrová - projektová manažérka, ekonómka
Eva Vargová - administrátorka nadácie

Členovia dozornej rady:
Marcela Dobešová - predsedkyňa dozornej rady (od 18. 1. 2006)
Helena Spišiaková - predsedkyňa dozornej rady (do 18. 1. 2006)
Miloš Dovičovič
Mariana Kováčová

Čítať o ľuďoch, ktorí svojou prácou
pomáhajú druhým je vždy príjemné. Mať možnosť o takýchto ľuďoch písať, a tak prejaviť podporu
ich filantropickej činnosti je určite
veľkou zodpovednosťou, ale na
druhej strane aj radosťou. Mne
osobne najviac obohacujúci pocit
prináša príležitosť byť priamo zapojený do aktivít, ktoré takíto ľudia robia a nechať sa
inšpirovať ich nápadmi. Zároveň je pre mňa veľkým
prínosom možnosť dávať ich myšlienkam reálnu podobu a tešiť sa z výsledkov, ktoré slúžia širokému oko-

liu. Práve máte príležitosť byť pri tom, keď Nitrianska
komunitná nadácia hodnotí svoj predchádzajúci rok.
Keď sa teraz začítate do našej výročnej správy za rok
2006, nájdete v nej veľa radosti, zodpovednosti, aktivít, nádeje, skvelých nápadov a inšpirácie pre lepší
život vo vašom okolí. Táto publikácia však nie je len
o minulosti. Naša organizácia v súčasnosti pokračuje
v realizovaní existujúcich programov, ako aj v príprave
nových. Bol by som rád, keby ste sa nimi nechali inšpirovať. Určite sa v nich nájde miesto aj pre vás.
Mgr. Bronislav Tomka
CEO Proficonsulting, člen správnej rady

Podporujeme ľudí,

ktorým záleží na mieste, kde žijú

Nitrianska komunitná nadácia oslovuje aktívnych ľudí
z komunity. V rámci svojich grantových programov
poskytuje finančnú podporu na ich verejnoprospešné
neziskové projekty. Granty motivujú občanov, aby sa
zaujímali o problémy vo svojom okolí a začali ich riešiť. Veľakrát nadácia pomôže nielen finančne, ale aj radami alebo poskytnutím užitočných kontaktov. Nevyžaduje od ľudí, aby si kvôli tomu, že chcú napr. zlepšiť
prostredie na svojom sídlisku zakladali organizáciu.
Preto sa nadácia často stáva pre mnohých aktivistov
v komunite jediným finančným zdrojom, schopným
podporiť ich entuziastický nápad. Podpora občanov
a organizácií je postavená na transparentnosti. Grantová komisia a správna rada, ktoré vyberajú projekty,
venujú ich výberu dostatočné množstvo pozornosti a
času. Dohoda o konflikte záujmov, ktorou sa všetci
riadia, zaručuje, že nikto z nich nepresadzuje pri výbere osobné záujmy. Osobný monitoring umožňuje nadácii, aby si nevytvárala predstavu o podporených projektoch len na základe žiadostí. Taktiež dáva spätnú

väzbu príjemcov grantov na spoluprácu s nadáciou.
Otvorené grantové programy poskytujú možnosť
získať grant na realizáciu projektov v rôznych oblastiach – v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany životného prostredia, kultúry a vzdelávacie aktivity, ochrany a podpory zdravia, voľného času detí a mládeže,
sídliskových programov, uchovávania duchovných
hodnôt, ako aj v oblasti podpory mimovládnych organizácií. Špeciálne grantové programy majú bližšie
určenú oblasť, na ktorú sa financie môžu použiť alebo cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené. Možno sem
zaradiť napr. grantový program pre postihnuté deti,
financovaný z výťažku aukcie alebo grantový program
Mladí nitrianski filantropi na podporu aktivít mladých ľudí.
V roku 2006 podporila Nitrianska komunitná nadácia
79 projektov celkovou sumou 1 327 710 Sk. Podporených 79 projektov znamená 79 príbehov tých, ktorí
venujú svoj čas a energiu pre ostatných nečakajúc, že
problémy bude za nich riešiť niekto iný.

OBLASTI PODPORY
NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE
V ROKU 2006

Život na sídliskách 13%

Rozvoj duchovných hodnôt 3%

Životné prostredie 13%

Sociálne programy 10%

Vzdelávacie aktivity 14%

Ochrana a podpora zdravia 14%

Kultúra 16%

Voľný čas detí a mládeže 20%
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Tvoríme mosty medzi darcami a komunitou
Nitrianska komunitná nadácia je akýmsi „sprostredkovateľom“ medzi tými, ktorí pomoc v komunite potrebujú na realizáciu projektov prospešných pre nás všetkých a tými, ktorí ich chcú podporiť. Tvoriť „most“ znamená
mať vybudované dostatočne pevné základy. No iba to nestačí. „Most“ musí byť aj dostatočne atraktívny na to,
aby darcov oslovil a komunitu čo najefektívnejšie podporil.

MOST ABY ĽUDIA ĽUĎOM
POMÁHALI

spája firemných darcov s aktívnymi občanmi
v Nitrianskom kraji
Ďakujeme akad. mal. Mariánovi Žilíkovi, garantovi výtvarnej súťaže, za jeho nezištnú pomoc a čas, ktorý venoval
študentom pri navrhovaní a vytváraní výtvarných objektov
a Mgr. Daniele Gundovej, riaditeľke Krajského osvetového
strediska, za pomoc pri príprave a organizovaní slávnostného otvorenia programu.
Prvý ročník programu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“
ponúkol firmám zaujímavú formu spolupráce. Mohli
si zakúpiť výtvarné objekty tvaru „človeka“, figúrky z
hry „Človeče, nehnevaj sa“, ktoré boli vytvorené na
základe návrhu Mgr. Art. Márie Žilíkovej – Herodekovej. Študenti Katedry výtvarnej výchovy a tvorby UKF
Nitra sa pod vedením akad. mal. Mariána Žilíka zapojili do súťaže na výtvarné spracovanie jednotlivých
objektov a vytvorili veľa zaujímavých návrhov. Spomedzi nich si firmy vybrali tie, ktoré ich najviac oslovili
a študenti mohli vybrané nápady „preniesť“ z papiera
do reality a objekty výtvarne spracovať. Verejnosti boli
predstavené v obchodnom centre CENTRO Nitra od
októbra 2006 do konca januára 2007. Zakúpenie objektov zabezpečilo firmám dlhodobé P.R. Zároveň tým
podporili grantový program, v ktorom mohli aktívni
občania a organizácie Nitrianskeho kraja získať grant
do výšky 50 000 Sk na realizáciu projektov v sociálnej
oblasti, oblasti kultúry a ochrany životného prostredia. Prvý ročník programu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ podporilo sedem slovenských firiem: BRAMAC –
strešné systémy, s.r.o., ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s., HEINEKEN Slovensko, a.s., TESCO STORES
SR, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Vinárske
závody Topoľčianky, s.r.o. v spolupráci s Nadáciou
ASPEKT a Environment, a.s.
Projekt podporilo aj naše partnerské mesto Naperville, USA, ktoré sa stalo prvotnou inšpiráciou pri príprave a realizácii tohto programu. Na slávnostnom
otvorení 17. 10. 2006 boli jednotlivé figúrky pomenované.
Teskáčik Gabo, Bramakáčik, Hlavička, Starý koreň,
Joe Naper, Jozef, Človečina či Energia „ožili“ a stali sa
symbolmi filantropickej pomoci v Nitrianskom kraji.
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MOST AUKCIA VÝTVARNÝCH DIEL
spája miestnych darcov a slovenských
výtvarníkov s deťmi

Ďakujeme výtvarníkom a organizáciám, ktoré darovali
svoje diela do aukcie:
Peter Augustovič, Igor Benca, Robert Brun, Jozef Dobiš,
Jana Farmanová - Šabíková, Karol Felix, Marcel Haščič, František Horniak, Marjon Van Kan, Peter Klúčik, Vojtech Kolenčík, Marián Komáček, Fero Lipták,
Marek Lukáč, Milan Lukáč, Stanislava Michalčeková
- Batelová, Soňa Mrázová, Igor Piačka, Miroslav Polák,
Katarína Vavrová, Ľubomír Zabadal, Mária Žilíková
- Herodeková a Marián Žilík, Nadácia Magistra Petra
Németha a Malá Galéria AKCENT. Naša vďaka patrí aj
herečke Divadla A. Bagara Evke Pavlíkovej za jej vystúpenie počas aukcie bez nároku na honorár. Zároveň ďakujeme
členom správnej rady, Milke Domanovej za sprievodné slovo a Ivanovi Gontkovi za licitáciu ako aj dobrovoľníkom,
Petrovi Rehákovi a Jánovi Bajzíkovi za pomoc pri inštalácii výtvarných diel, Slávke Civáňovej, Petrovi Oravcovi,
Kataríne Pokornej, Eve Bartovičovej, Beate Benczeovej,
Ondrejovi Krajanovi, Štefanovi Papulákovi, Vladimírovi Salayovi, Martine Kolienkovej, Lee Vlčkovej, Sandre
Fraňovej, Fillipovi Fraňovi a Zuzane Blaškovej za pomoc s realizáciou aukcie.
Stalo sa už tradíciou, že Nitrianska komunitná nadácia
organizuje benefičnú aukciu výtvarných diel. Cieľom
tohto podujatia je pomôcť postihnutým deťom, deťom
z detských domovov ako aj deťom týraným a zneužívaným z Nitrianskeho kraja. Túto myšlienku pomáhajú
nadácii napĺňať známi výtvarníci z celého Slovenska.
Nesklamali ani tento rok. Na 4. ročník aukcie prispelo hodnotnými dielami 21 umelcov a dve organizácie
– Malá galéria AKCENT a Nadácia Magistra Petra Németha. Aukcia patrí už po niekoľko rokov medzi aktivity, ku ktorej mnohí prispievajú svojou dobrovoľnou
prácou. Nebolo tomu inak ani v roku 2006. Boli to
hlavne členovia správnej rady, ktorí sa podieľali veľkou
mierou na príprave a realizácii podujatia. S organizačným zabezpečením aukcie výrazne pomohli aj mladí
dobrovoľníci. K príjemnej atmosfére prispela svojimi
piesňami herečka Divadla A. Bagara Eva Pavlíková.
Výťažok 4. ročníka aukcie dosiahol sumu 104 800 Sk
a to vďaka priaznivcom nadácie rozhodnutých nákupom výtvarného diela pomôcť zlepšiť kvalitu života
tých detí, ktoré to naozaj potrebujú. Im všetkým patrí
naše „ďakujeme“.

MOSTY FONDY DARCOV
PRI NITRIANSKEJ
KOMUNITNEJ NADÁCII

umožňujú individuálnym a firemným darcom
rozhodovať o podporených projektoch
Darcovia si pri Nitrianskej komunitnej nadácii môžu
založiť nasledovné typy fondov:
• Fondy pre budúcnosť
Prostriedky sú zhodnocované. Len výnosy sú použité na podporu projektov podľa stanoveného účelu fondu.
• Kombinované fondy
Časť fondu je určená na priame prerozdelenie a časť, ktorá
tvorí fond pre budúcnosť, je zhodnocovaná. Výnosy sú použité na prerozdelenie v zmysle určeného účelu fondu.
• Priebežné fondy
Celá suma daru sa používa na účel určený darcom v ním
stanovenom období.
Najväčší záujem majú darcovia o zakladanie priebežných fondov. Niektoré z nich fungujú tak, že samotní
zakladatelia fondov sú aktívne zapojení do výberu projektov.
Vyberajú si ich z otvorených grantových kôl, pričom témy
podporených projektov korešpondujú s oblasťami podpory
zadefinovanými vo fondoch. Ďalší darcovia využívajú fondy
na podporu projektov v rámci vlastných špeciálnych grantových kôl alebo z nich financujú špeciálne projekty.
V r. 2006 pri Nitrianskej komunitnej nadácii existovali nasledovné priebežné fondy založené firmami aj jednotlivcami:
Fond Klub darcov, Fond Corgoň Konto, Fond Deti, Fond
CASTA, Fond BRAMAC, Fond Kataríny Remiarovej,
Fond Jozefa Dóczyho a Fond Bona via. Okrem nich funguje pri Nitrianskej komunitnej nadácii aj jeden fond pre
budúcnosť Vzdelávací fond, ktorý zriadila správna rada
nadácie.
• Fond Klub darcov
Myšlienka Klubu darcov je postavená na spolupatričnosti ľudí z komunity, ktorí chcú prispieť k jej rozvoju. V roku 2006 sa zapojilo v Nitre a regióne do Klubu
darcov 33 darcov, ktorí prispeli sumou 98 742 Sk. Tento
program nemá za cieľ len získať finančné prostriedky,
ale chce zapájať aktívne darcov do rozhodovania o
podpore projektov. Klub darcov taktiež umožňuje darcom, aby sa priamo stretli s tými, ktorí získali
ich dôveru a podporu. Tak tomu bolo aj minulý rok.
V októbri 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie grantov v nitrianskej Synagóge. Neostalo však len
pri tomto stretnutí. Členovia Klubu darcov sa mohli
stretnúť aj pri príležitosti Fašiangov. Tam sa vytvo-

ril priestor pre prezentáciu výsledkov podporených
projektov, ale aj pre neformálnu diskusiu a vytváranie osobných kontaktov. V Klube darcov aj minulý
rok pokračovalo spolufinancovanie zo strany korporatívnych partnerov Konta Orange, n.f. a Slovenskej
sporiteľne, a.s., ktorí si vážia ľudí z komunít ochotných prispieť k jej rozvoju. V roku 2006 navýšili sumu
získanú od miestnych darcov o 90 000 Sk. Z Klubu
darcov bolo podporených celkovo 14 projektov sumou
169 868 Sk.
Členmi nitrianskeho Klubu darcov sa v roku 2006 stali:
Filantropi /5 000 Sk a viac/
Ing. Miloš Juhás - Ľahké strešné krytiny
NITRASKLO, a.s.
Ing. Alena Fusková
Mgr. Ferdinand Vítek
Mgr. Daniel Balko - EURÓPSKY PORADENSKÝ SERVIS, s.r.o.
Darcovia /1 000 Sk – 4 999 Sk/
Ing. Jaroslav Dóczy a Miriam Dóczyová
Margita Švarcová - Regionálne vzdelávacie centrum
Mgr. Karol Gunda
MUDr. Viktor Žák, CSc.
Ing. Koloman Kováčik a Helena Kováčiková
Ing. Pavol Abrhan
Mgr. Bronislav Tomka a Mgr. Viera Tomková
Emília Billiková
Ing. Pavol Peťovský a Alena Peťovská
PhDr. Jozef Blaho a Mgr. Stanislava Blahová
PaedDr. Viktória Mankovecká
Centrum Slniečko, n.o.
Ján Greššo
Mgr. Eva Vargová
Marta Bradáčová
Divadelné spoločenstvo “LE MON”
Mgr. Adriana Petrová
Ing. Anna Jašková
Mgr. Ľubica Lachká
Mgr. Eva Homolová
Sympatizanti /do 999 Sk/
Zuzana Siklienková
Ing. Arch. Andrea Domanová
Klub dôchodcov Chrenová
• Fond CASTA
Firma CASTA Slovakia, s.r.o. (v súčasnosti KB Building
SK, s.r.o.) si vybrala založenie vlastného fondu ako jednu z možných foriem spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Fond vo výške 50 000 Sk jej umožnil,
aby si priebežne vyberala z dostatočného množstva
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projektov predkladaných počas celého roka. Zástupcovia firmy boli sami príjemne prekvapení, aké užitočné
a nápadité projekty, nenáročné na financovanie, prichádzajú do nadácie. Zároveň boli spokojní, že nemali
skoro žiadnu administratívnu prácu s podporenými
projektmi a propagácia firmy bola zabezpečená na
dobrej úrovni. Firma v roku 2006 v rámci svojho fondu
podporila 3 projekty celkovou sumou 44 400 Sk.
• Fond Bona via
Fond Bona via bol založený individuálnym darcom
Ing. Andrejom Sitkeyom. Je zameraný na podporu
dopravnej výchovy detí a podporu bezpečnosti na
cestách. Ing. Sitkey sa venuje dopravnej výchove detí
už niekoľko rokov. Najskôr si sám vyskúšal spoluprácu s Nitrianskou komunitnou nadáciou ako úspešný predkladateľ projektov. Neskôr sa rozhodol, že
lepší efekt dosiahne, ak nebude realizovať projekty
v dopravnej výchove sám, ale túto výzvu bude delegovať na základné školy. Rozhodol sa založiť svoj
Fond Bona via, stal sa jeho iniciátorom a darcom.
V roku 2006 bolo vyhlásené špeciálne grantové kolo,
v rámci ktorého mohli byť podporené 4 projekty
sumou 25 260 Sk.
• Fond Deti
Bol založený pani Martou Bradáčovou, ktorá sa celý život venuje pomoci postihnutým deťom. Fond slúži na
zlepšenie kvality života týchto detí. V roku 2006 získal
podporu Rotary klubu z nášho partnerského mesta
Zoetermeer. Na základe iniciatívy jeho dvoch zástupcov – Josa Spekmena a P.A.M. Perquina bol Fond podporený sumou 37 110 Sk.

MOST 2%

umožňuje jednotlivcom a firmám
podporiť miesto, kde žijú
Možnosť poukázať 2% z dane existuje na Slovensku
už niekoľko rokov. Napriek tomu, že tento princíp má
viaceré nedostatky (napr. neprehľadnosť a anonymita
darcov, byrokratický mechanizmus poukazovania...),
umožnil Nitrianskej komunitnej nadácii začať poskytovať viac grantov a v oveľa vyššej hodnote. Viacerí
firemní darcovia, ktorí nemohli poskytnúť finančné
prostriedky formou darovania, mohli podporiť svoje
mesto a región na základe poukázania 2% Nitrianskej
komunitnej nadácii. V r. 2006 nadácia spolupracovala
v tejto oblasti s viacerými firmami ako napr. BRAMAC
– strešné systémy, s.r.o., METRO, a.s., PPC Čab, a.s.,
Cesty Nitra, a.s. Ani mnohí jednotlivci neostali ľahos6

tajní voči svojmu okoliu a svoje 2% poukázali. Financie z 2% bolo použité na podporu projektov v rámci
otvorených a špeciálnych grantových kôl. Niekoľko
príkladov za všetky. Seniorske Centrum na Klokočine
poskytuje seniorom možnosti pre plnohodnotné trávenie voľného času. Z udeleného grantu 200 000 Sk
bolo zakúpené interiérové vybavenie knižnice. Podporená bola aj netradičná výučba histórie v Nitrianskom
kniežatstve na Kyneku a projekt, v ktorom mohlo 50
detí zo ZŠ Fatranská zážitkovou formou spoznávať
hrady nitrianskeho regiónu a zároveň vlastnou prácou
prispieť k ich aktívnej údržbe. Nitrianska komunitná
nadácia získala v roku 2006 z 2% sumu 1 072 474 Sk.

MOST SPOLUPRÁCE
S MESTOM NITRA

pomáha aktivizovať Nitranov
Mesto Nitra je spoluzakladateľom Nitrianskej komunitnej nadácie. Aj keď proces vytvorenia nadácie nebol jednoduchý, postupne sa zástupcovia mesta na
základe výsledkov spolupráce presvedčili, že podporovať projekty zlepšujúce kvalitu života je prostredníctvom nadácie efektívne. Volení zástupcovia mesta
majú s nadáciou spoločný cieľ – aktivizovať občanov,
aby sa čo najviac zaujímali o svoje okolie a aktívne sa
podieľali na riešení spoločenských problémov. Keďže
niektorí členovia správnej rady sú zároveň poslancami
mestského zastupiteľstva, Mesto Nitra má informácie o aktivitách nadácie „z prvej ruky“. Vzťahy medzi
oboma partnermi v posledných rokoch možno označiť za veľmi korektné, až nadštandardné. Nadácia našla v Meste Nitra stabilného partnera, ktorý ju podporuje nielen finančne, ale aj pri organizovaní rôznych
podujatí pre verejnosť. Pomáha nadácii pri získavaní
kontaktov doma a v zahraničí. V roku 2006 podporilo
nadáciu dotáciou vo výške 400 000 Sk. Financie boli
použité na realizáciu otvorených grantových kôl.

MOST VIAC ZELENE
PRE ĽUDÍ V KOMUNITÁCH

umožnil aktívnym občanom skrášliť
si svoje okolie
Tento program podporil zazeleňovanie verejných
priestranstiev. Uskutočnil sa vďaka finančnej podpore
Nadácie Ekopolis a firmy Slovnaft, a.s. Celkovo 9 projektov bolo podporených sumou 70 000 Sk.
Úspešným predkladateľom boli odovzdané symbolické šeky pri príležitosti Dňa Zeme.

„Z

mosta do prosta“ - myšlienky a postrehy
darcov aj obdarovaných

MOST AUKCIA VÝTVARNÝCH DIEL
Mgr. Art. Mária Žilíková – Herodeková,
výtvarníčka

PaedDr. Janka Heringová, riaditeľka ZŠ a MŠ
pri Fakultnej nemocnici v Nitre

Mám rada ľudí, ktorí sa vedia pre
niečo nadchnúť. Obdivujem tých,
ktorí dokážu zapáliť a inšpirovať aj
iných. Sršia energiou, nemajú všetko „spočítané“ a napriek tomu, alebo práve preto im to vyjde. Zámer
sa podarí, lebo sa to robí s dobrým
úmyslom a s láskou. Keď takéto
aktivity znamenajú pomoc a vybudzujú ostatných k zmysluplnej a nezištnej činnosti
v prospech druhých, je to strašne fajn. Čo môžem urobiť ja? Zamyslela som sa a hneď som si aj odpovedala.
Prostredníctvom spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou sa tak trochu stanem jednou z nich aj
ja. Tak sa to teda začalo. Nerada sa lúčim so svojimi
dielami, pretože ich nevyrábam ako na bežiacom páse.
V každom origináli sú zakliate hodiny práce, časť môjho života. Keď ma však oslovili, súhlasila som a darovala niečo do aukcie. Bol to už po druhýkrát výtvarný
objekt so zrkadlom. Má to aj svoju pointu. Zakaždým,
keď sa v ňom jeho nový majiteľ uvidí, môže sa na seba
usmiať pri predstave, že jeho vydražením podporil
dobrú vec. Darovaním mojich diel do aukcií sa naša
spolupráca len začala. Na podnet pani Ľubice Lachkej,
som pre projekt „Aby ľudia ľudom pomáhali“ navrhla
zväčšenú figúrku „Človeče, nehnevaj sa“, ktorá sa pomaľovaním alebo iným dotvorením zmení na výtvarný
objekt vhodný ako protihodnota pre sponzorov. Zdá
sa, že na základe úspechu prvého ročníka projektu sa
bude celá akcia viackrát opakovať. Pomýšľame aj na
ďalšiu spoluprácu, ale zatiaľ je nápad vo fáze dozrievania, tak o tom až neskôr...
PS: Na adresu záujemcov o obrázky by som chcela
poznamenať, aby na takejto dražbe zabudli na svojho
obchodného ducha. Podľa mňa by sa benefičná aukcia mala stať prestížnou hrou o to, kto viac peňazí ponúkne a kto drahšie kúpi.

Dnešný svet je často charakterizovaný nedostatkom lásky, skutočného priateľstva, vzájomnej úcty a
pomoci. Je dobré, že existujú malé
ostrovčeky lásky, ktoré na tieto
základné ľudské hodnoty nezabúdajú. Ich cieľom je práve pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú - pomoc,
ktorá smeruje k zlepšeniu ich životných podmienok. Jednou takouto iskričkou v tme
je aj Nitrianska komunitná nadácia. Práve vďaka nej
sa podarilo našej škole - Základnej a Materskej škole
pri Fakultnej nemocnici v Nitre, zrealizovať projekt
pod názvom „Zlepšenie prostredia hospitalizovaných
detí“. Úlohou našej školy je poskytnúť výchovu a vzdelávanie deťom predškolského a školského veku, ktoré
sú hospitalizované v nemocnici. Okrem toho sa venujeme aj záujmovej a terapeutickej práci s mládežou až
do 18 rokov. Individuálny prístup s ohľadom na zdravotný stav dieťaťa umožňuje aktívne, zaujímavo a poučne stráviť pobyt v nemocnici, pomáha odbúrať stres,
obavy a strach z liečebných úkonov a zároveň doplniť
nedostatky vo vedomostiach spôsobené chorobou a
neprítomnosťou v škole. Pre mnohé deti ale aj rodičov,
je príjemným prekvapením pestrosť aktivít a množstvo hier a kníh, ktoré sú deťom k dispozícii. Žiaci
majú možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, projektov,
dokonca sa zúčastňujú aktivít mimo areálu nemocnice a samozrejme majú možnosť pracovať s počítačom,
a to aj priamo pri lôžku. Podporením nášho projektu
Nitrianskou komunitnou nadáciou sa podarilo deťom detského, infekčného a pedopsychiatrického oddelenia vybudovať relaxačné a stimulujúce prostredie.
Jeho cieľom je zníženie všetkých druhov napätia, ktoré
liečbu sprevádzajú. Za finančné prostriedky z projektu bolo možné zakúpiť deťom množstvo stimulátorov,
ako sú napr. molitanové stavebnice, obrázky, sedacie
vrecia, tunel – labyrint a pod. Tieto pomôcky svojou
originalitou, farebnosťou a variabilitou využitia priniesli radosť a rozptýlenie nielen deťom, ale upútali
pozornosť zdravotníckeho personálu i rodičov, ktorí
sú s deťmi hospitalizovaní. Sme radi, že nadácia pochopila a podporila náš cieľ a umožnila nám skvalitniť pobyt chorých detí v nemocnici. Našou aj ich odmenou je šťastný úsmev na tváričke detského pacienta
a veselé chvíle, ktoré spolu môžeme zažívať.
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MOSTY FONDY DARCOV
PRI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII
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Ing. Maroš Kocian,
prokurista KB Building SK, s.r.o.

Mgr. Pavol Peciar,
predseda Športového klubu Delfín

Naša spoločnosť KB Building SK,
s.r.o. (predtým CASTA Slovakia,
s.r.o) pôsobí v oblasti realizácií
stavieb, investičných celkov a stavebného manažmentu. Sme dodávateľmi občianskych, bytových,
priemyselných a inžinierskych
stavieb. Ponúkame komplexnú
dodávku profesionálnych činností
a služieb súvisiacich s realizáciou investičných zámerov. Za sídlo nášho podnikania na Slovensku sme si
zvolili mesto Nitra. Mali sme na to viacero dôvodov.
Dnes môžem konštatovať, že naše predchádzajúce
rozhodnutie bolo správne. Z určitého pohľadu teraz
cítime potrebu sa odvďačiť tomuto regiónu, ktorý
nám umožňuje čerpať jeho zdroje a využívať jeho služby. Ako vhodnú príležitosť preto využívame spoluprácu s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Myšlienka
realizácie nízkorozpočtových konkrétnych projektov
podnecujúcich tvorivosť a angažovanosť ich predkladateľov je pre nás veľmi transparentným, účelne vynakladaným prostriedkom. V roku 2006 sme podporili
niekoľko projektov v rámci otvorených grantových
kôl Nitrianskej komunitnej nadácie. Orientovali sme
sa na podporu detí a mládeže v oblasti kultúry, výchovy a športu. Podporené projekty „Objavné putovanie za prírodným a kultúrnym dedičstvom Ponitria“,
„Detský aquatlon“ či „Výstavba detského pieskoviska
v areáli materskej škôlky“, boli pre našu spoločnosť
veľkým morálnym prínosom. Plánujeme v našej spolupráci naďalej pokračovať a aj v budúcnosti ju zamerať na rozvoj detí a mládeže.

ŠK Delfín Nitra vznikol v roku
1996 ako občianske združenie.
Jeho hlavnou náplňou je príprava
členov na duatlonové a triatlonové
podujatia na Slovensku i v zahraničí. Klub má v súčasnosti 25 aktívnych členov. Okrem prípravy na
preteky, klub organizuje aj medzinárodné podujatie SLOVAKMAN,
ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, podujatie Detský náborový triatlon a podujatie Aquatlon.
Z výsledkov spomeniem len tie najvýznamnejšie.
V roku 2001 dosiahol ŠK Delfín 1. miesto v Slovenskom pohári v triatlone, 2. miesto v Slovenskom pohári v duatlone a 1. miesto v Slovenskej triatlonovej
lige. Klub sa umiestňuje každý rok v prvej päťke v súťaži klubov. Je registrovaný v Slovenskej triatlonovej
únii. Všetky tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez nadšenia tých, ktorí sú do aktivít klubu zaangažovaní. Samozrejme, že široká škála našich aktivít sa nedá realizovať bez finančnej podpory. Počas
niekoľkoročného pôsobenia sa nám podarilo získať
stabilných sponzorov najmä zo strany firiem. V rámci našej činnosti sa však nevenujeme len vrcholovým
športovcom. Chceme, aby sa zdravý životný štýl, ktorý tento šport prináša, rozšíril medzi deťmi a mládežou. Preto organizujeme každý rok podujatie Detský
aquatlon, do ktorého sa minulý rok zapojilo niekoľko
desiatok detí. Tento projekt oslovil aj firmu CASTA
Slovakia, s.r.o (v súčasnosti KB Building SK, s.r.o.),
ktorá má otvorený svoj fond pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Aj vďaka tejto podpore sme mohli tento
pretek skvalitniť a „pritiahnuť“ k športu mládež, ktorá sa mu v dnešnej dobe veľmi nevenuje. Myslím si,
že nadácia má svoj význam v našom meste, nakoľko
sa svojimi aktivitami snaží o to, aby dianie v Nitre
nestagnovalo, ale neustále sa rozvíjalo.

MOST 2%
PaedDr. Zuzana Tannebergerová, asistentka
generálneho riaditeľa PPC Čab, a.s.

PhDr. Jozef Blaho a Mgr. Stanka Blahová,
občianske združenie Leustach

Spoločnosť PPC Čab, a.s. pôsobí
v regióne už vyše 50 rokov, a preto
sa často na nás obracajú jednotlivci
i skupiny predovšetkým z tretieho
sektora s prosbou o sponzorskú
pomoc. Ako protislužbu ponúkajú
možnosť zviditeľnenia spoločnosti
formou reklamy. Firma PPC Čab,
a.s. je z tohto hľadiska netradičná, pretože naše výrobky - technické keramické izolátory – nie sú určené na spotrebu širokej verejnosti,
ale iba niekoľkým zákazníkom na Slovensku, a preto
sponzoring na reklamné účely nie je potrebný. To však
neznamená, že sa sponzorským aktivitám vyhýbame.
Snažíme sa však o ich filantropické poňatie. Po vytvorení PR stratégie a na základe spätnej väzby sa
vedenie spoločnosti rozhodlo upriamiť sponzorskú
činnosť na rozvoj regiónu so zameraním najmä na
oblasť školstva a zdravotníctva. Dôkazom toho sú príspevky okolitým obciam s najvyšším počtom našich
zamestnancov, podpora športovej činnosti miestnych
športových klubov, pomoc pri technickom zabezpečení základných a materských škôl v regióne. Je to
síce len zlomok toho, čo by táto oblasť potrebovala,
ale účinok je viditeľný. Táto činnosť má i sekundárne
účinky smerom dovnútra firmy – zlepšuje vzťahy medzi našou spoločnosťou a zamestnancami, posilňuje
ich lojalitu a hrdosť voči firme. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje naša firma dlhodobo.
V poslednom období je to hlavne v oblasti poukázania
2%. Ponuka Nitrianskej komunitnej nadácie na spoluprácu nás oslovuje z viacerých dôvodov. Vieme, že z 2%
budú podporené projekty, ktoré vyhovujú sponzorskej politike našej firmy - zlepšeniu kvality života občanov nášho regiónu. Zároveň nám nadácia zaručuje
spoľahlivosť a úplnú informovanosť o využití našich
prostriedkov a v neposlednom rade nás odbremeňuje
od administratívy, ktorá je spojená s darovaním.

Odovzdávať svoje vedomosti a
skúsenosti nie je
vždy jednoduché.
Je možné vydať sa
touto cestou rozličnými spôsobmi.
Náhodne, ak sa
niekto pristaví a
požiada vás o radu, či pomoc. Cieľavedome, vzdelávaním v inštitúciách súkromných alebo štátnych. Nakoniec cestou osobného príkladu, ktorú sme si vybrali.
Nie je to ľahká cesta a vyžaduje si veľa úsilia, hľadania
a času tak rýchlo plynúceho. V dobe rozvoja informačných technológií je náročné prilákať mladých ľudí na
miesta, ktoré pred mnohými stáročiami boli symbolmi moci. Dnes sú to ruiny, zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska. Ruiny, ktoré nám celý
svet závidí, na ktoré si štát nedokáže nájsť finančné
prostriedky a čas na ich záchranu a obnovu. Spolu
s manželom sme sa rozhodli vytvárať aktivity zamerané na záchranu stredovekého architektonického dedičstva v Nitrianskom kraji a projekty so zameraním
na zážitkové učenie mladých ľudí, ktorí budú našimi
pokračovateľmi. Veď cesta vzdelávania a výchovy nie
je otázkou roku či desiatich. Je to dlhodobá púť, ktorá
trvá mnoho generácií. Chceme sa stať mostom, ktorý
vytvára pozitívny vzťah detí a mládeže k historickým
a kultúrnym pamiatkam prostredníctvom priamej
účasti na ich obnove. Keď sa obzriem späť, za rokom
predchádzajúcim, som hrdá čo sme dokázali. Našli
sme množstvo detí, mladých ľudí, dobrovoľníkov, odborníkov a združení, ktorí neúnavne pomáhali realizovať naše myšlienky a ciele. Pri otázkach typu: „ Má
to zmysel?“ môžem len skonštatovať áno, ak chceme
cieľavedome a z presvedčenia zodpovedne konať v oblasti vzdelávania a výchovy budúcich generácií. Naša
snaha by nebola ničím bez pomoci organizácií a nadácií, ktoré sa rozhodli toto naše úsilie podporiť. Veľká vďaka patrí Nitrianskej komunitnej nadácii, ktorá
kráča s nami za vytýčeným cieľom už od nášho prvého
projektu, od roku 2002. Vďaka nej sa mohli naplniť
naše predstavy, vďaka nej sa deti a mládež oboznámila
s našim kultúrnym a prírodným dedičstvom a vďaka
nej sme sa posunuli o veľký krok vpred pri výchove
a vzdelávaní ďalších generácií.
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MOST SPOLUPRÁCE S MESTOM NITRA

Mgr. Ferdinand Vítek,
primátor mesta Nitra 2002 – 2006,
poslanec mestského zastupiteľstva
Mesto Nitra sa vždy radilo k významným kultúrnym centrám na Slovensku. Nie je to iba vďaka významným
inštitúciám profesionálnej – „veľkej“
kultúry, ale najmä v posledných rokoch aj vďaka širokému spektru projektov s rôznymi kultúrnymi žánrami,
realizovaných amatérskymi súbormi a
združeniami. Každý takýto projekt obohacuje náš kultúrny život, je motorom zlepšovania ponuky a kvality.
Som nesmierne rád, že aj Nitrianska komunitná nadácia
svojou podporou motivuje ľudí k práci na týchto projektoch a pomáha pri rozvoji iniciatívy dobrovoľníkov.
Cez nadáciu prešlo nesmierne veľa projektov, ktoré utvárajú a rozvíjajú komunitný život v meste a mestských
častiach, pomáhajú obnovovať sociálny život, podporovať regionálne zvyklosti prostredníctvom kultúrnych
podujatí. Som presvedčený, že i vďaka týmto zmysluplným projektom sa zlepšuje komunikácia medzi občanmi
a samosprávnymi orgánmi mesta, dôkazom je aj rastúca úspešnosť nadácie pri získavaní zdrojov. Nitrianska
komunitná nadácia pozitívne prezentuje naše mesto
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a v neposlednom
rade prispieva k dobročinnosti a láske k ľuďom.

Mgr. Slávka Civáňová a Mgr. Peter Oravec,
členovia Divadelného spoločenstva Le Mon
Divadelné spoločenstvo „Le Mon“ je od
svojho vzniku pravidelným žiadateľom
grantov NKN o podporu na realizáciu svojich projektov, zameraných na rozvoj kultúrneho života v meste Nitra. Aj vďaka nej
boli realizované projekty Amadeus, Deti
deťom, Pribina, knieža Nitravy, Ester, ale
aj koncert DD... pusti žilou. Naše projekty aktivizujú mladých ľudí – divadelných
nadšencov, ale aj profesionálov a sú určené
primárne obyvateľom nášho mesta. Prinášajú umenie priamo do ulíc prostredníctvom veľkovýpravných predstavení, ktorými sa snažíme
oživovať históriu mesta a rozvíjať povedomie občanov o
významnom postavení Nitry v dejinách Slovenska. Všetky
ciele našich projektov korešpondujú s prioritami nadácie
podporovať komunitný život občanov mesta vo všetkých
oblastiach. Divadelné spoločenstvo „Le Mon“ podporuje
aktivity nadácie prostredníctvom svojho členstva v Klube
darcov. Naši členovia sa dlhodobo podieľajú dobrovoľnou
prácou na jej akciách (napr. na aukcii výtvarných diel). Nadácia významne prospieva k realizácii našich projektov aj
sprostredkovaním kontaktov, ale aj konkrétnymi radami.
Myslíme si, že napĺňanie jej poslania je pre Nitru prínosom a že vďaka nim sa darí podporovať mnohé aktivity
občanov a mladých ľudí, ktoré obohacujú nielen kultúrny,
ale aj spoločenský život v našom meste.

MOST ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI
Ing. Alena Fusková, prokuristka firmy
BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
Naša spoločnosť spolupracuje s Nitrianskou komunitnou nadáciou už dlhšie
obdobie. V doterajšej spolupráci sme mali možnosť
presvedčiť sa o ich profesionálnom prístupe pri zastrešovaní našich spoločných filantropických aktivít.
Nadácia si získala našu dôveru, takže sme nepochybovali
o úspechu a správnosti pripravovaného nového projektu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“. Myšlienka projektu sa
nám veľmi zapáčila. Za viac ako 10 rokov pôsobenia na
slovenskom trhu sa naša spoločnosť stala nielen lídrom
na trhu v rámci svojej komodity, ale svoje aktivity rozvíja aj v sociálnej oblasti, v oblasti životného prostredia, či
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podpory práce s deťmi. Filantropia sa stala súčasťou našej firemnej kultúry. A práve nadácia nám dala možnosť
prezentovať našu spoločnosť aj z tohto pohľadu – aj takýmto spôsobom upriamiť našu pozornosť na problémy
obyvateľov Nitry a nitrianskeho regiónu a pomôcť pri ich
riešení. Oslovil nás aj veľmi vhodne zvolený spôsob predstavenia firiem cez milú, známu figúrku z hry „Človeče,
nehnevaj sa,“ ako aj zapojenie študentov UKF formou súťaže o jej najkrajšie výtvarné spracovanie. Teší nás, že už
tento pilotný projekt zaznamenal úspech a zo získaných
finančných prostriedkov budú môcť byť podporené pekné projekty a najmä, že sa našlo dostatok spoločností,
ktorých realizácia firemného darcovstva sa stala neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného podnikania.
Naša figúrka „Bramakáčik“ má čestné miesto vo vstupnej
hale našej spoločnosti a podporuje vnímanie Bramac-u
ako priateľskej spoločnosti, ktorá pomáha riešiť problémy ľudí.

Podporujeme rozvoj dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou poslania Nitrianskej komunitnej nadácie. Nadácia podporuje
projekty, ktoré majú vysoký podiel dobrovoľníckej práce.
Zároveň vytvára podmienky na to, aby sa zapájali aktívni občania do jej programov. Jej najvyšší orgán, správna
rada nadácie, je tvorená 12 dobrovoľníkmi, ktorí venujú nadácii svoj voľný čas. Všetci sú osobnosťami, ktoré
participujú v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života v meste Nitra. Ich funkcia v nadácii je
mimoriadne dôležitá. Rozhodujú nielen o podporených
projektoch, ale stali sa aj akýmisi „advokátmi“ organizácie. Pomáhajú jej získavať miestnych darcov, zamýšľajú
sa nad stratégiou rozvoja a šíria jej dobré meno v komunite. Nadácia vytvára podmienky aj pre dobrovoľnícke
aktivity mladých ľudí. Už štvrtý rok realizuje program
Mladí nitrianski filantropi. Sú do neho zapojení mladí
ľudia žijúci, študujúci a pracujúci v Nitre, ktorí administrujú popri Nitrianskej komunitnej nadácii svoj vlastný
grantový program. V rámci neho poskytujú granty do
výšky 10 000 Sk na podporu aktivít a dobrých nápadov
svojich rovesníkov, mladých ľudí z Nitrianskeho kraja.
V roku 2006 podporili 6 projektov sumou 60 000 Sk.
Program mladým dobrovoľníkom umožňuje, aby získavali nové vedomosti a skúsenosti na Slovensku, ako aj v
zahraničí. Práve rok 2006 bol bohatý na vzdelávacie aktivity. V marci mali Mladí nitrianski filantropi možnosť
navštíviť severoírske Derry, kde tento program, fungujúci
pod názvom YouthBank, má niekoľkoročnú tradíciu. Tu
mali možnosť spoznať novú kultúru a získať skúsenosti
z konzultovania a výberu projektov, ako aj z informovania verejnosti o programe. Na jeseň Mladí nitrianski filantropi pohostinnosť Írom vrátili. Uskutočnilo sa ďalšie
stretnutie, tentokrát v Nitre. Okrem našich Mladých filantropov a zástupcov severoírskeho Youthbank sa stret-

nutia zúčastnili aj členovia Rady mladších z Ústí nad Labem. Hlavnou témou stretnutia bol lokálny fundraising,
čiže získavanie miestnych darcov. Mladí filantropi z Ústí
nad Labem a Severného Írska mali možnosť participovať aj na podujatí „Burza projektov 2006“ v nitrianskej
Synagóge, kde Mladí nitrianski filantropi každoročne
prezentujú verejnosti projekty podporené v danom roku.
Skúsenosti z oboch stretnutí zúročia pri skvalitňovaní
svojho grantového programu – pri zlepšení informovania verejnosti, stanovení jasných kritérií výberu projektov,
monitoringu podporených projektov a získavaní miestnych finančných zdrojov. Obe stretnutia boli podporené
z Akcie 1 - programu EÚ Mládež. Stretnutie v Nitre sa
realizovalo aj vďaka finančnej podpore z Veľvyslanectva
Veľkej Británie. Nitrianska komunitná nadácia je už niekoľko rokov zapojená do Akcie 2 - Európskej dobrovoľníckej služby programu EÚ Mládež, v rámci ktorej vysiela
mladých dobrovoľníkov od 18 do 25 rokov na zahraničné
dobrovoľnícke posty. Mladí ľudia si majú možnosť vybrať
oblasť a krajinu, v ktorej chcú pôsobiť ako európski dobrovoľníci. Hlavnou výhodou programu je to, že nemusia
do neho investovať veľké finančné prostriedky, pretože
náklady na prípravu dobrovoľníka - odbornú aj jazykovú, cestovné, ubytovanie, stravovanie a vreckové - sú plne
hradené z Akcie 2. S programom má nadácia aj dobrovoľníci, ktorí participovali na dobrovoľníckych pobytoch,
výborné skúsenosti. Získali veľa praktických skúseností
v oblasti, ktorú študujú, alebo by sa jej chceli po štúdiu
venovať. Nezanedbateľným prínosom pre rozvoj osobnosti mladých dobrovoľníkov bolo aj poznanie novej
kultúry a získanie nových osobných kontaktov. V roku
2006 vyslala Nitrianska komunitná nadácia cez Európsku dobrovoľnícku službu päť mladých dobrovoľníkov
do Slovinska, Talianska, Veľkej Británie a Portugalska.

Aktívne sa zapájame do rozvoja ﬁlantropie
Rozvoj miestnej filantropie patrí k prioritám Nitrianskej
komunitnej nadácie. Organizácia sa snaží nielen darcov
oslovovať a zapojiť do svojich programov, ale zároveň oceniť ich filantropické snaženie a informovať verejnosť o ich
filantropických aktivitách. V roku 2006 sa už po druhýkrát
zapojila do celoslovenskej súťaže o cenu Via Bona Slovakia,
ktorú udeľuje Nadácia PONTIS firmám a podnikateľom
za ich spoločenskú zodpovednosť. Do kategórie „Podpora verejnoprospešnej činnosti v regióne“ nominovala
nadácia svojho partnera, firmu Heineken Slovensko, a.s.,
ktorá v nej získala hlavnú cenu za realizáciu projektu
„Na Nitru“. Tento projekt sa začal realizovať už v roku
2004, kedy si firma Heineken Slovensko, a.s. založila
pri nadácii fond „Corgoň Konto“ vo výške 150 000 Sk.
K tejto čiastke z každého piva Corgoň predaného v OD

Tesco a Hypermarket v Nitre pribudla jedna koruna.
K pôvodným 150 000 Sk tak pribudlo ďalších 155 456 Sk.
Hlasy „kupujúcich“ rozhodli o tom, že prostriedky fondu Corgoň vo výške 305 500 Sk boli použité na Obnovu
náučného turistického chodníka na Zobore. Nitrianska
komunitná nadácia sa minulý rok zúčastnila aj 1. ročníka
projektu „Ideaxchange“, realizovaného Nadáciou Pontis.
Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor pre nadväzovanie partnerstiev medzi firmami a mimovládnymi organizáciami.
Nosnou aktivitou tohto projektu bolo organizovanie jednodňového „trhoviska“ neziskových organizácií, ktoré sa
konalo v septembri 2006 v Bratislave, kde Nitrianska komunitná nadácia prezentovala svoj program „Aby ľudia
ľuďom pomáhali“ a snažila sa získať firemných partnerov
pre spoluprácu v roku 2007.
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Myslíme na budúcnosť
Cieľom každej komunitnej nadácie je zabezpečenie
vlastnej trvalej udržateľnosti (TUR). Aj Nitrianska
komunitná nadácia by chcela, aby mohla podporovať
občanov aj o 50 alebo 100 rokov. Systém budovania
nadačného imania a vytvárania tzv. fondov pre budúcnosť, z ktorých sa nemíňajú financie priebežne, ale
ktoré sa dlhodobo investujú, pomáha komunitným
nadáciám ich TUR zabezpečiť. Veľmi dobre majú systém zakladania a investovania takýchto fondov prepracovaný komunitné nadácie na severoamerickom
kontinente.
Naša partnerská komunitná nadácia, Winnipeg
Foundation v Kanade, si od svojho založenia v roku
1921 vybudovala fondy pre budúcnosť v hodnote viac
ako 351 mil. CAD. To jej v minulom roku umožnilo
z výnosov podporiť viac ako 600 projektov sumou

16,7 mil. CAD. Nitrianska komunitná nadácia je ešte
len na začiatku svojej cesty budovania nadačného imania a fondov pre budúcnosť. V r. 2006 sa začala viac
zaoberať ich investovaním. Nadačné imanie sa zvýšilo
z 219 000 Sk na 239 325 Sk a nadačný fond pre budúcnosť „Vzdelávací fond“ bol navýšený z 370 000 Sk na 464
433 Sk. V investičnej komisii pracuje člen správnej rady
Mgr. Bronislav Tomka a externý poradca Ing. Milan
Hošek, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s investovaním vo fondoch a na akciových trhoch.
Na základe niekoľkých stretnutí investičnej komisie
bola stanovená investičná stratégia, ktorú schválila
správna rada nadácie. Priemerný výnos z investovania
v roku 2006 prekročil 5% stanovených v investičnej
stratégii a dosiahol hodnotu 6,41%.

Tvoríme súčasť „sveta“ komunitných nadácií
Nitrianska komunitná nadácia nerozvíja svoje aktivity
izolovane a nie je vo svojom snažení o zlepšenie kvality
života v komunite osamotená. Patrí k 10 komunitným
nadáciám (KN) pôsobiacim na Slovensku v rámci
Asociácie komunitných nadácií. Toto združenie
vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností, ale
aj realizáciu spoločných projektov. V minulom roku
členovia Asociácie spolupracovali na dvoch z nich
– Klube darcov a Mladých filantropoch. Asociácia
sa v r. 2006 rozhodla nominovať jedného zo svojich
najstabilnejších darcov, Nadáciu SPP, na cenu MOST.
Túto udeľuje Rada mládeže Slovenska za podporu
práce s deťmi a mládežou. Nadácia SPP získala za
dlhoročnú podporu projektu Mladí filantropi cenu v
kategórii „Osobnosti a subjekty neziskového sektora
na miestnej a regionálnej úrovni“. Zástupcovia
Asociácie pokračovali v minulom roku v pravidelných
osobných stretnutiach zameraných na manažovanie
existujúcich spoločných projektov, ale aj na vytváranie
stratégie pre pokračovanie spolupráce v budúcnosti.
Okrem participácie na činnosti Asociácie v rámci
Slovenska, bola nadácia aktívna aj v budovaní
medzinárodných kontaktov. V roku 2006 boli jej
zástupcovia pozývaní na medzinárodné semináre
a konferencie. V apríli sa konala konferencia v
Bulharsku s názvom „Effective Communication
Strategies of Community Foundations in Central and
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Eastern Europe“, ktorej sa zúčastnili KN z Bulharska,
Ruska, ČR, Macedónie, Rumunska, Poľska, Lotyšska
a Litvy. Témy a diskusné fóra boli zamerané na úlohu
KN v rozvoji regiónov v strednej a východnej Európe
a obnovu filantropických tradícií v tejto geografickej
oblasti. Nitrianska komunitná nadácia mohla
ponúknuť na konferencii novozaloženým KN svoje
skúsenosti, najmä z oblasti spolupráce s miestnymi
darcami. V máji nadácia prezentovala svoju činnosť na
stretnutí 9th Annual Networking Meeting v Brusseli
pod názvom „The role of Community Philanthropy
Organisations in Increasing Civic Engagement“.
Témou stretnutia, ktorého sa zúčastnili nadácie zo
severoamerického kontinentu aj Európy, bola úloha
filantropických organizácií v angažovanosti občanov,
zhodnotenie pozície KN z hľadiska ich postavenia
v komunite, ako aj identifikovanie úlohy donorov
pri sociálnej zmene spoločnosti. Aj v minulom roku
pokračovala spolupráca Nitrianskej komunitnej
nadácie s Winnipeg Foundation v Kanade.
Napriek tomu, že sa zástupcovia oboch nadácií nemali
možnosť stretnúť osobne, zostáva naďalej kanadský
partner pre Nitriansku komunitnú nadáciu veľkým
vzorom a inšpiráciou pri rozvoji trvalej udržateľnosti
formou zakladania fondov pre budúcnosť, budovania
vzťahov s miestnymi darcami a transparentnom
udeľovaní grantov.

Prehľad podporených projektov 2006
V roku 2006 Nitrianska komunitná nadácia podporila 79 projektov sumou 1 327 710 Sk.
Špeciálne grantové kolo podporené z výťažku aukcie výtvarných diel
10 projektov 114 963 Sk
Športový klub nevidiacich a
slabozrakých športovcov Slovenska
SCORPIONI

3. ročník – Kolkársky turnaj pre postihnuté deti

5 000 Sk

ZŠ a MŠ pri Fakultnej nemocnici
Nitra

Zlepšenia prostredia hospitalizovaných detí
Zakúpenie pomôcok na pohybovo-hracie aktivity
hospitalizovaných detí

15 000 Sk

A. Szokeová, A. Chorvátová, G. Berki

Pohybové centrum na Orechovom dvore organizuje Deň
rodiny
Kultúrno-spoločenské aktivity pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia na Orechovom dvore

15 000 Sk

Liečebno - výchovné sanatórium
Nitra - Kynek

Relaxačno – vzdelávacia zóna
Revitalizácia detského ihriska v areáli sanatória

10 000 Sk

J. Winklerová, J. Straňáková, M. Jech

Maľovanka pre malých hrdinov
Informačná kampaň pre deti a mládež o cukrovke

15 000 Sk

Šťastný život, n.o. Mojmírovce

Arteterapia
Výtvarné dielne pre deti a mládež s mentálnym postihnutím

9 000 Sk

M. Bradáčová, D. Madleňáková,
M. Lenčéšová

Tvoríme u Špecka II.
Tvorivé dielne pre postihnuté deti

10 000 Sk

Spolok sv. Vincenta de Paul v Nitre

Tvorivý rozvoj detí zo sociálne slabých rodín
Získavanie a rozvíjanie praktických zručností u detí
z chudobných rodín a usporiadanie „Dňa pohody“

ZŠ Výčapy – Opatovce

Didaktické pomôcky pre radosť z poznania
Špeciálne učebné pomôcky pre mentálne
postihnutých žiakov
(podporené z 2% firmy BRAMAC - strešné systémy, s.r.o.)

14 963 Sk

Špeciálna ZŠ na Mudroňovej ul.

Vytváranie voľnočasových aktivít pre deti
s mentálnym postihom
(Mesto Nitra podporilo projekt sumou 10 431 Sk)

15 000 Sk

6 000 Sk

1. otvorené grantové kolo
20 projektov 260 204 Sk
Klub spoločnosti L. Novomeského
v Nitre

3. ročník literárnej súťaže mladých autorov
„Novomeského Nitra“

15 000 Sk

D. Jahnátková, T. Krupová,
M. Hornová

Biela kvapka
Diskusné fórum o význame dojčenia pre ženy a matky

13 500 Sk

L. Winklerová, I. Hochel,
J. Brunclík

Súťaž o cenu Pavla Straussa –
Celoslovenská literárna súťaž vysokoškolákov

12 500 Sk

E. Golasová, I. Černáková,
M. Kollerová

Pohyb to je zdravie, ten kto cvičí nechorľavie
Športový deň pre deti z MŠ na sídlisku Klokočina
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

8 650 Sk

V. Dojčanová, B. Zemeková,
K. Galová

Historická Nitra očami detí
Vydanie kalendára s obrázkami detí MŠ o Nitre
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy s.r.o.)

15 000 Sk

Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG

Ika – tika gymnastika, z hlboka sa dobre dýcha!!!
Exhibičné vystúpenia gymnastiek pre deti MŠ

15 000 Sk

Správa zariadení sociálnych služieb

Ani dôchodcovia sa neboja počítačov!!!
Kurzy PC pre seniorov

Profesionálno – amatérske
divadelné spoločenstvo „Le Mon“

Ester
Divadelné predstavenie

9 510 Sk
15 000 Sk
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J. Blicklingová, E. Látečková,
S. Urbanovičová

Inkovia
Študentská muzejná výstava o živote Inkov

3 000 Sk

ŠK Delfín Nitra

Detský aquatlon
Športová súťaž v behu a plávaní pre deti a mládež
(projekt podporený z nadačného fondu Casta)

14 400 Sk

ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Výstavba nového detského pieskoviska s lavičkami
a preliezkou v areáli ZŠ a MŠ
(projekt podporený z nadačného fondu Casta)

15 000 Sk

J. Blaho, M. Ronecová, L. Pátrovič

Kamenní svedkovia dávnych čias
Spoznávanie hradov nitrianskeho regiónu žiakmi
ZŠ Fatranská zážitkovou formou a ich aktívna ochrana
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000 Sk

ZŠ Fatranská

Učím sa zodpovednosti za ochranu pamiatok a prírody
Doplnenie školskej učebne o kulisy prezentujúce
architektonické a prírodné skvosty Slovenska

12 000 Sk

M. Gažík, V. Novotná, M. Králová

Netradičné vyučovanie histórie
Ukážky života starých Slovanov v Nitrianskom kniežatstve
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000 Sk

M. Duchoň, E. Duchoň, M. Hajnovič

Putovný pohár MsP Nitra 2006
Vedomostno-športová súťaž Mestskej polície pre deti ZŠ

14 994 Sk

ANIMARTIS – Asociácia intermediálneho umenia na periférii 2 - tisíc

Hermovo ucho v Nitre 2006
Séria koncertov súčasnej hudby

12 500 Sk

M. Radecká, M. Mišunová,
V. Mojžišová

Dúhové tóny
Spoločné koncertné vystúpenia speváckych zborov ZUŠ z Nitry
a ZUŠ z Lotyšska

9 150 Sk

LEONART, o.z.

Blíženie
Koncertné vystúpenia mládežníckych súborov
a profesionálnych umelcov v menšinových hudobných žánroch

15 000 Sk

Šťastné deti v Nitre, o.z.

Vzdelávacie centrum
Vzdelávacie aktivity pre pedagógov MŠ
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000 Sk

ARS STUDIO – štúdio umenia

Cesta okolo sveta
Divadelno-tanečné predstavenie pre ZŠ a SŠ o kultúre
rôznych krajín sveta
(podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000 Sk

Špeciálne grantové kolo „Mladí nitrianski filantropi“
6 projektov 60 000 Sk
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J. Astaloš, V. Hičák, P. Slovák

Maličkosťami za DOKONALOSŤOU
Zabezpečenie kvalitnej tlače študentského časopisu Nezmar

10 000 Sk

Z. Krutá, E. Holosová, M. Gašparová

Móda v roku 6002
Módna prehliadka študentov výtvarnej tvorby

10 000 Sk

M. Fodorová, T. Gera, E. Ferencziová

Čas tvorivosti v našej obci
Tvorivé dielne pre mládež v obci Chrabrany

10 000 Sk

S. Černáková, L. Belopotocká, J. Herák Šport je môj kamarát
Športové stretnutie detí z detských domovov

10 000 Sk

P. Macho, P. Prekop, T. Miškolci

Výstavba viacúčelového multifunkčného ihriska
pre všestranné využitie v Koniarovciach

10 000 Sk

Z. Némethová, Z. Adámyová, L. Áč

Urobme svet lepším
Workshopy o ľudských právach pre študentov SŠ v Leviciach

10 000 Sk

Špeciálne grantové kolo „ Bona Via“
4 projekty 25 260 Sk
CVČ Domino

Pozor, svieti červená!
(podporené z 2%)

7 000 Sk

J. Habalčík, J. Ferenczyová,
J. Farkašová

Pripútajte sa!
(podporené z 2%)

6 000 Sk

ZŠ s MŠ Jarok

Súťažné dopoludnie na tému: Som účastník dopravy,
aj keď nešoférujem
(podporené z 2%)

5 960 Sk

D. Moravčíková, Z. Srnková,
Z. Pileková

Dopraváčik
(podporené z 2% sumou 4 189 Sk)

6 300 Sk

Špeciálne grantové kolo „Viac zelene pre ľudí v komunitách“
9 projektov 70 000 Sk
G. Kollárová, R. Titková, S. Bégerová

Átrium
Vytvorenie oddychovej zóny v ZŠ Škultétyho

5 000 Sk

V. Sidor, T. Sidorová, J. Matuška

Prima areál
Výsadba zelene na sídlisku Chrenová, Ždiarska ul.

4 000 Sk

R. Supuková, E. Godálová, H. Miklová

Skrášlenie životného prostredia v areáli MŠ Štefánikova

A. Rábeková, M. Sčípová,
J. Borotová

Úprava okolia Centrum zdravia – Nitra
Párovské háje

Občania v akcii – Nitra

Zelené ihrisko
Doplnenie zelene na detskom ihrisku Alexyho ul.

Z. Siklienková, K. Štetková,
Ľ. Pavková

Enviromentálna záhrada
MŠ na ul. SNP, Topoľčianky

8 000 Sk

ZŠ Cabajská

Skrášlenie okolia školy

8 850 Sk

H. Ballayová, I. Gáborová,
M. Hudecová

Doplnenie zelene a skrášlenie okolia školy
ZŠ Fatranská

8 000 Sk

ZŠ s MŠ Jarok

Škola v parku

7 500 Sk

10 000 Sk
8 650 Sk
10 000 Sk

2. otvorené grantové kolo
14 projektov 152 251 Sk
P. Peťovský, P.Čecho, D. Branikovičová

Oplotenie detského ihriska Mostná ul č. 1-9

14 928 Sk

S. Blahová, A. Letková, T. Ševčík

Objavné putovanie za prírodným a kultúrnym
dedičstvom Ponitria
Spoznávanie Ponitria zážikovou formou deťmi ZŠ Fatranská

15 000 Sk

Nitrianska galéria

Príbeh umenia
Školenie pre pedagógov výtvarných disciplín

Pangaea, o.z.

Obnova prírodného prostredia v okolí mesta Nitra

10 500 Sk

L. Winklerová, I. Hochel, J. Nemcová

Letná škola kreatívneho písania

15 000 Sk

J. Raučina, P. Kotry, D. Neubauer

Prázdninová hudobná dielňa

6 000 Sk

D. Spišáková, R. Nittnaus,
M. Ševella

Koncert DD... pusti žilou
Kampaň spojená s koncertom na podporu darcovstva krvi
v nitrianskom regióne

7 000 Sk

I. Rjabinin, M. Šimko,
M. Rumanová

Ravena
Prezentácia mladých literárnych autorov verejnosti

5 950 Sk

L. Dulíková, M. Kobidová, D. Tóthezerová

Revitalizácia detského ihriska na Wilsonovom nábreží
Dokončenie oplotenia detského ihriska

14 986 Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Krškany

Skok do diaľky
Obnovenie volejbalového ihriska a doskočiska

15 000 Sk

STORM pri UKF Nitra

Stormík pre vzdelávanie a informovanie klientov
výmenného programu 2006 - 2007
Vydávanie časopisu pre užívateľov drog

M. Sidorová, I. Vávrik, D. Nagyová

Van Gogh v škatuli
Kreatívny seminár pre mladých umelcov

6 800 Sk

7 162 Sk

10 867 Sk
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Súkromné konzervatórium

Hudobná jeseň 2006
Obnovenie tradičných hudobných slávností v Nitre

10 000 Sk

M. Tóth, D. Mika, A. Čurilová

Revitalizácia detského ihriska na Wilsonovom nábreží
Obnovenie povrchovej úpravy hojdačky, preliezačiek
a pieskoviska so šmýkalou

13 058 Sk

Veľké projekty podporené z 2%
2 projekty 470 000 Sk
Nadácia Gymnázia Golianova

Zriadenie učebne programovania a informatiky

270 000 Sk

Správa zariadení sociálnych služieb
Nitra

Seniorské centrum na Klokočine
Interiérové zariadenie knižnice pre seniorov

200 000 Sk

Grantové kolo „Klub darcov“
14 projektov 175 032 Sk
B. Ligačová, Ľ. Pechová, M. Ligač

Oživujeme sídlisko Klokočina
Vytvorenie priestoru pre stretávanie sa rodičov a detí v novom
komunitnom centre na Klokočine

15 000 Sk

Aktívny človek, o.z.

Neformálne vzdelávanie a socializácia mentálne
znevýhodnených mladých ľudí

13 800 Sk

Materské centrum Klokanček

Hudobná dielňa – spievame karaoke
(Mesto Nitra podporilo projekt sumou 5 164 Sk)

11 164 Sk

Katedra fyziky UKF Nitra

Fyzikálny krúžok FYZIKUS
Krúžok fyziky pre deti ZŠ a osemročných gymnázií

10 335 Sk

P. Peťovský, P. Čecho, D. Branikovičová

Vybudovanie plochy pre hru s autíčkami na diaľkové
ovládanie
Svojpomocné vybudovanie hracej plochy pre deti rodičmi
z Mostnej ulice č. 1-9

15 000 Sk

Oddiel modernej gymnastiky ŠG ŠOG Vianočná Nitra
Medzinárodná gymnastická súťaž

15 000 Sk

O. Drahošová, M. Ďurčeková,
M. Ondrušková

Výstavba oddychovej zóny
Svojpomocné vybudovanie novej oddychovej zóny občanmi na
ul. Pri Červenom Kríži 1-5

15 000 Sk

E. Sovišová, Z. Vajdová,
M. Bryndzová

Výstavba a oplotenie zóny na relaxáciu
Svojpomocné vybudovanie novej oddychovej zóny občanmi na
ul. Pri Červenom Kríži 7-11

15 000 Sk

Z. Zelenajová, M. Pintérová,
L. Morvaiová

Poď hrať ping - pong
Zakúpenie športových potrieb pre stolnotenisový krúžok
v Ivánke pri Nitre

Detská linka pomoci, n.o.

Výcvik konzultantov pre Detskú linku pomoci

15 000 Sk

Športový klub nevidiacich a
slabozrakých športovcov Slovenska
SCORPIONI

Mikulášske radovánky
Mikulášske posedenie pre zdravé a postihnuté deti

10 000 Sk

Centrum Slniečko, n.o.

Spoločným úsilím na pomoc druhým
Informačná kampaň a verejná zbierka k Svetovému dňu
prevencie týrania detí

15 000 Sk

V. Vašutová, O. Ritshlová,
M. Paľagová

Klub tvorivej činnosti pre seniorov

8 480 Sk

Rodičovské združenie pri CVČ
Domino

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

6 353 Sk

Projekty sa realizujú do konca júna 2007. V roku 2006 sa čerpalo 124 072 Sk.
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1. Detský aquatlon
2. Dopraváčik
3. Objavné putovanie za prírodným a kultúrnym dedičstvom Ponitria
4. Hudobná dielňa - Spievame karaoke
5. Inkovia
6. Obnova prírodného prostredia v okolí mesta Nitra
7. Pohybové centrum na Orechovom dvore organizuje Deň rodiny
8. Revitalizácia detského ihriska na Wilsonovom nábreží
9. Seniorské centrum na Klokočine
10. Zriadenie učebne informatiky a programovania
11. Van Gogh v škatuli
12. Zelené ihrisko
13. Ani dôchodcovia sa neboja počítačov
14. Súťaž o cenu Paula Straussa
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Finančná správa k 31. 12. 2006/Financial statement as of 31. 12. 2006
SÚVAHA v tis. Sk /BALANCE SHEET in thousands SKK
AKTÍVA / ASSETS
MAJETOK SPOLU / Total assets
•
Dlhodobý hmotný majetok / Non-current assets
•
Umelecké diela a zbierky / Artworks
•
Stroje, prístroje a zariadenia / Equipment
•
Ostatný dlhodobý hmotný majetok / Other Non-current assets
•
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
AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS

k 31. 12. 2006
81
174
34
109
31
-93
2 067
6
1 239
453
311
52
6

k 31. 12. 2005
102
139
30
109
0
-37
1 724
3
1 404
195
81
34
7

PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES
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
•
Výsledok hospodárenia / Earnings
•
Nerozdelený zisk minulých rokov / Retained earnings from previous years
CUDZIE ZDROJE SPOLU / Total liabilities
•
Krátkodobé záväzky / Commitments
•
Daňové záväzky / Tax commitments
•
Výdavky budúcich období / Accruals
•
Výnosy budúcich období / Deffered income
•
Odhadné účty pasívne / Appraised accounts of liabilities
PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES

k 31. 12. 2006
1 163
305
10
87
583
117
61
985
51
2
91
838
3

k 31. 12. 2005
977
310
-5
90
521
38
23
849
33
0
90
722
4

29.7
37.2

31
38.5

Priemerný kurz Sk/USD / Average exchange rate Sk/USD
Priemerný kurz Sk/EUR / Average exchange rate Sk/EUR
Výška nadačného imania k 31. 12. 2006: 239 325 Sk / Endowment as of 31. 12. 2006: 239 325 SKK

2 148

2 148

1 826

1 826

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. Sk / INCOME STATEMENT in thousands SKK
k 31. 12. 2006
NÁKLADY / EXPENSES
148
•
Spotreba materiálu / Consumption of material
18
•
Spotreba energie / Expenditure of energy
2
•
Opravy a udržiavanie / Repairs and maintenance
24
•
Cestovné / Travel expenditures
6
•
Náklady na reprezentáciu / Representation costs
1 422
•
Ostatné služby / Other services
22
•
Mzdové náklady / Wages and salaries
1
•
Zákonné sociálne poistenie / Legal social security
1
•
Ostatné dane a poplatky / Other taxes and fees
4
•
Kurzové straty /Exchange rate losses
118
•
Iné ostatné náklady / Other expenditures
56
•
Odpisy DM / Amortization and depreciation
0
•
Predané cenné papiere / Securities and shares sold
•
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám / Contributions and grants to organisations
889
436
•
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám / Contributions to individuals
NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES
3 147
VÝNOSY / REVENUES
•
Tržby z predaja služieb / Revenues from sales of services
•
Úroky / Interest
•
Prijaté dary / Received donation
•
Iné ostatné výnosy / Other revenues
•
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Revenues from the sale of material assets
•
Výnosy z dlhodobých finančných investícií / Revenues from long-term financial investments
•
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov / Revenues from the sale of securities
•
Prijaté príspevky od iných organizácii / Contributions received from other organisations
•
Prijaté príspevky od fyzických osôb / Contribution received from individuals
•
Príspevky z podielu zaplatenej dane / Contributions received from share of paid tax
•
Dotácie / Operational Subsidies
VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENVES
•
•
•
•

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

k 31. 12. 2006
175
1
0
353
140
18
1 123
11
1 043
402

k 31. 12. 2005
60
14
5
27
9
1 038
22
0
3
7
112
27
1 433
1 315
296

4 368

k 31. 12. 2005
0
4
26
547
115
0
1 452
673
106
1 183
301

3 266

4 407

-120
239
2
117

-92
131
1
38

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 2006 boli v nadačnej listine vykonané nasledovné zmeny: hodnota nadačného imania: 239 325 Sk.
Počas roka 2006 došlo k zmenám v zložení Správnej rady nadácie - Margitu Švarcovú nahradila Ing. Anna Jašková, Ing. Jaroslava Dóczyho nahradila
Ing. Mária Letkovičová a k zmene v zložení Dozornej rady nadácie - JUDr. Helenu Spišiakovú nahradila RNDr. Marcela Dobešová.
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NÁKLADY V ROKU 2006
GRANTOVÉ PROGRAMY – POSKYTNUTÉ GRANTY
Poskytnuté granty iným účtovným jednotkám
Poskytnuté granty fyzickým osobám
Výtvarná súťaž – odmeny (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)
Členské
Spotreba materiálu
Kancelárske potreby
Nákup DM
Energia, plyn, vodné, stočné, zrážková voda
Opravy a udržiavanie
Cestovné domáce
Cestovné - EDS dobrovoľníci
Cestovné zahraničie
Cestovné zahraničie - EDS dobrovoľníci
Náklady na reprezentáciu
Zmluvné služby
Zmluvné služby – cestovné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Propagačné a reklamné služby
Kopírovanie, tlač, laminovanie
Komunikačné náklady (telefón, Internet, poštovné)
Nájomné kancelária
Prenájom – akcie
Školenia, semináre
Fotodokumentácia
Odborná literatúra
Odborná literatúra – dobrovoľníci EDS
Ostatné služby – dobrovoľníci EDS
Ostatné služby – program Mladí filantropi
Ostatné služby – mládežnícka výmena
Ostatné služby
Softvér - aktualizácie
Audit
Notárske poplatky
Ostatné poplatky, kolky
Bankové poplatky
Tvorba fondov
Daň z príjmov
Kurzové straty
Odpisy DM
NÁKLADY SPOLU

2006 Poskytnuté granty
Programové náklady
Režijné náklady
SPOLU NÁKLADY

2004
2005
2006
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Predložené projekty
125
135
109

1 308 874.00
887 947.00
420 927.00
15 000.00
1 000.00
39 552.56
22 341.50
75 151.50
17 740.00
2 582.30
1 658.00
4 585.91
12 655.50
5 017.74
5 817.00
822 046.00
23 610.45
22 465.00
815.00
92 419.10
6 688.00
67 082.75
8 628.00
4 250.00
9 522.48
3 322.50
9 717.00
9 034.00
107 685.00
28 696.00
163 700.50
35 876.40
9 223.50
30 000.00
1 440.00
980.00
13 224.87
105 157.00
2 439.00
3 905.48
55 865.00
3 149 769.04

1 308 874.00 Sk
1 493 844.92 Sk
241 893.12 Sk
3 044 612.04 Sk

43.0 %
49.1 %
7.9 %
100 %

Podporené projekty
62
65
79

Poskytnuté granty
790 527.20
1 579 406.00
1 327 710.00

VÝNOSY V ROKU 2006
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCII - NADÁCIE
Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Podpora nadačnej misie)
Nadácia Ekopolis (Program Viac zelene pre ľudí v komunitách)
Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Cestovný grant)
Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation (Podpora komunitných nadácii)
Nadácia Aspekt (Aby ľudia ľuďom pomáhali)
Nadácia Mládeže Slovenska (Mladí filantropi)
Nadácia Pontis (Program IdeaXchange – Trh neziskových organizácií)
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCII – FIRMY A INŠTITÚCIE
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Naperville
British Embassy
Západoslovenská energetika, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
Bramac – strešné systémy, s.r.o.
IUVENTA – NK Mládež, vysielanie dobrovoľníkov a mládežnícka výmena
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (II. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (III. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Counterpart International
Dotácia – VÚŠR a ESF
Unibanka, a.s.
UNIDEA FONDAZIONE UNICREDITO

430 408.10
126 165.40
80 000.00
50 367.00
102 610.60
50 000.00
11 265.10
10 000.00
1 094 283.33
400 000.00
46 944.00
44 643.15
18 312.00
10 665.00
12 000.00
431 453.45
107 693.50
13 909.00
7 014.47
1 754.00
240.00
- 345.24

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) Z R. 2005

352 097.65

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%) Z R. 2006

691 123.05

NADAČNÉ FONDY NKN
Klub darcov
Bona Via
CASTA
FOND Špeciálneho grantového kola (z výťažku predaných diel)

317 810.00
158 581.00
25 260.00
44 400.00
89 569.00

JEDNOTLIVCI
M. Fedoreková
VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
Organizovanie akcii
Tržby z predaja obrazov – Aukcia
Tržby z predaja obrazov
Tržby z predaja výtvarného objektu
Výnosy z investovania (Vzdelávací fond)
Iné ostatné výnosy
ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
Úroky
Kurzový zisk
VÝNOSY SPOLU

11 179.00
11 179.00
368 365.59
175 000.00
104 800.00
10 500.00
25 000.00
17 955.00
35 110.59
1 506.66
1 375.21
131.45
3 266 773.38
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PRÍJMY V ROKU 2006
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCII - NADÁCIE
Nadácia Ekopolis (Program Viac zelene pre ľudí v komunitách)
Nadácia Ekopolis (Cestovné granty)
Nadácia Ekopolis (Program Filantropia, Podpora nadačnej misie)
Nadácia Aspekt (Aby ľudia ľuďom pomáhali)
Nadácia Pontis (IdeaXchange – trh neziskových organizácii)
Nadácia Intenda (Mladí nitrianski filantropi)

224 287.00
80 000.00
50 367.00
30 000.00
50 000.00
10 000.00
3 920.00

7.2%

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCII – FIRMY A INŠTITÚCIE
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
City Naperville
British Embassy
Západoslovenská energetika, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.
Unibanka, a.s.
UNIDEA FONDAZIONE UNICREDITO
Výberový vzdelávací spolok
IUVENTA – NK Mládež, vysielanie dobrovoľníkov
IUVENTA – NK Mládež, mládežnícka výmena
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (III. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Counterpart International
Dotácia – VÚŠR a ESF

1 167 200.32
400 000.00
47 057.47
44 500.00
50 000.00
50 000.00
9 000.00
6 654.76
1 000.00
254 868.64
155 747.48
140 000.00
7 014.47
1 357.50

37.5%

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2%)

1 072 474.00

34.5%

283 352.00
50 000.00
50 000.00
188 742.00
90 000.00
30 000.00
15 000.00
10 000.00
3 000.00
1 000.00
1 000.00
38 742.00
7 500.00
7 500.00
37 110.00
37 110.00

9.1%

11 179.00
11 179.00

0.4%

342 255.00
175 000.00
104 800.00
10 500.00
25 000.00
17 955.00
9 000.00

11%

9 546.68
8 273.10
1 273.58

0.3%

2006
224 287.00
1 167 200.32
11 179.00
1 072 474.00
283 352.00
342 255.00
9 546.68
3 110 294.00

% podiel
7.2%
37.5%
0.4 %
34.5%
9.1%
11.0%
0.3%
100 %

NADAČNÉ FONDY NKN
•
Casta
Casta Slovakia, s.r.o.
•
Klub darcov
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Ing. Miloš Juhás – Ľahké strešné krytiny
NITRASKLO, a.s.
EURÓPSKY PORADENSKÝ SERVIS, s.r.o.
Regionálne vzdelávacie centrum
Centrum Slniečko, n.o.
Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo „LE MON“
Dary jednotlivcov
•
Bona via
Lemus – združenie Nitra
•
Deti
Mr. P.A.M Perquin
JEDNOTLIVCI
M. Fedoreková
VLASTNÁ ČINNOSŤ
Tržby z organizovania akcie
Tržby z predaja obrazov - Aukcia
Tržby z predaja obrazov
Tržby z predaja výtvarného objektu
Výnos z finančnej investície (Vzdelávací fond)
Príjmy z vlastnej činnosti
ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
Úroky z nadačného imania
Úroky a kurzové zisky
PRÍJMY CELKOM
Nadácie
Firmy, inštitúcie
Jednotlivci (individuálni darcovia)
Príspevky z 2%
Nadačné fondy
Vlastná činnosť – ostatné
Úroky a kurzové zisky
SPOLU

3 110 294.00
2005
519 210.00
687 497.55
0.00
551 726.00
588 840.27
161 972.50
4 500.54
2 513 746.86

% podiel
20.7 %
27.4 %
0%
21.9 %
23.4 %
6.4 %
0.2 %
100 %

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE v r. 2006 / THE NCF’S FUNDS in 2006
Názov fondu
Name of the Fund
Klub darcov/Club of Donors
Vzdelávací fond/ Educational Fund
Casta
Bona Via
Deti / Children
Fond Kataríny Remiarovej
Fond Jozefa Dóczyho
Corgoň Konto
Bramac
SPOLU / TOTAL
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Stav k 1.1.2006
Status as of 1.1.2006
32 124 Sk
446 478.21 Sk
34 624 Sk
3 000 Sk
5 000 Sk
521 226.21 Sk

Navýšenie v r. 2006
Additional income in 2006
188 742 Sk
17 955 Sk
50 000 Sk
7 500 Sk
37 110 Sk
301 307 Sk

Čerpanie v r. 2006
Expenditures in 2006
169 906 Sk
44 400 Sk
25 260 Sk
239 566 Sk

Stav k 31.12.2006
Status as of 31.12.2006
50 960 Sk
464 433.21 Sk
5 600 Sk
16 864 Sk
37 110 Sk
3 000 Sk
5 000 Sk
582 967.21 Sk

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE SVOJIM DARCOM A PODPOROVATEĽOM

STRECHA, TO JE BRAMAC.

Mr. P.A.M. Perquin
Výberový vzdelávací spolok

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

Nitrianske komunálne služby, Autocentrum Nitra, s.r.o., Prington leasing, a.s., Strojár NR, TECHNOMONT OK, s.r.o.,
BLOCK SK, s.r.o., NOVOCASING, s.r.o., PD Jelšovce

NADÁCIA ĎAKUJE ZA STÁLU MEDIÁLNU PODPORU

Realitné noviny, Obecné noviny, www.changenet.sk, www.mladez.sk, www.klokocina.sk

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE ZA SPOLUPRÁCU
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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

