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Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života v Nitre a Nitrianskom kraji rozvojom
dobrovoľníctva a filantropie. Podporuje grantmi projekty z rôznych oblastí ako napríklad voľný čas detí a mládeže,
kultúra a vzdelávacie aktivity, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, ochrana a podpora zdravia.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2007
Členovia správnej rady:
Daniela Gundová
Predsedkyňa správnej rady
Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre
Emília Domanová
Majiteľka štúdia AKCENT
Mária Letkovičová
Predseda predstavenstva firmy ENVIRONMENT, a.s.
Ivan Gontko
Herec Starého divadla v Nitre
Ján Vančo
Podpredseda NSK, poslanec Mestského zastupiteľstva
v Nitre
Oľga Csákayová
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre
Ivona Fraňová
Vedúca oddelenia médií UKF v Nitre
Michal Ambrós
Pracovník Štátnej ochrany prírody v Nitre
Bronislav Tomka
CEO Proficonsulting

Ivan Juhás (od 20. 3. 2007)
Lekár, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre
Marek Ďuran (od 20. 3. 2007)
Advokát, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre

Členovia komisií pri správnej rade:

Grantová komisia - Daniela Gundová, Michal Ambrós
Oľga Csákayová, Ivona Fraňová (od 9. 2. 2007)
Ivan Gontko (od 9. 2. 2007)
Strategická komisia - Ivona Fraňová, Alena Fúsková
Investičná komisia - Bronislav Tomka, Milan Hošek

Pracovníčky nadácie:

Ľubica Lachká – správkyňa nadácie
Adriana Petrová – projektová manažérka, ekonómka
Eva Vargová – administrátorka nadácie

Členovia dozornej rady:

Marcela Dobešová – predsedkyňa dozornej rady
Miloš Dovičovič
Mariana Kováčová

Dobrovoľníci v programe
Mladí nitrianski filantropi:

Jozef Weber
Lekár OLÚ TaRCH v Nitre
Anna Jašková (do 20. 3. 2007)
Súkromná podnikateľka
Jozef Čuboň (do 20. 3. 2007)
Súkromný podnikateľ, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre

Michal Ballasch, Zuzana Blašková, Jozef Čurlej, Martin
Ďurgut, Lenka Fečíková, Filip Fraňo,
Sandra Fraňová, Katka Funtíková, Ivanka Fúsková, Martina
Kolienková, Lenka Maďarová, Lucia Maková, Kristína
Sedláková, Tomáš Solčáni, Lea Vlčková

Motto: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo...“ (Neil Armstrong)
Nitrianska komunitná nadácia
je organizácia, ktorú som pomáhala zakladať. Začiatky boli
naozaj veľmi ťažké. Veľakrát
sme museli vysvetľovať pojem
„komunita“ ako aj to, akú úlohu
zohráva komunitná nadácia pri
rozvoji mesta a regiónu. Napriek
tomu, že išlo o verejnoprospešnú organizáciu, užitočnú pre nás
všetkých, bolo to niečo nové
a neznáme a počiatočná nedôvera bola skutočne veľká. Za náš
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najväčší úspech považujem, že sme dokázali zmobilizovať aktívnych
ľudí, ktorí tejto myšlienke uverili. Nadácia si postupne vybudovala stabilnú pozíciu v meste Nitra ako aj v nitrianskom regióne. Za uplynulých
5 rokov oslovila svojimi programami desiatky našich spoluobčanov
a podporila stovky projektov.
Nitrianskej komunitnej nadácii želám do budúcnosti, aby mala okolo
seba stále viac aktívnych ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a ktorých oslovuje myšlienka filantropie. Čím viac takýchto ľudí bude žiť
v našom meste a regióne, tým sa bude lepšie dariť nám všetkým.
Ivona Fraňová
Členka správnej rady

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Z POHĽADU PIATICH ROKOV
Komunitné nadácie existujú na celom svete. Za ich
kolísku možno považovať USA, kde v r. 1914 vznikla v Clevelande prvá komunitná nadácia. Ich základným znakom je,
že sú zamerané na podporu viacerých oblastí a svoje programy
realizujú v regionálne vymedzenom území. Všetky komunitné
nadácie na svete plnia nasledovné základné úlohy:
•

•

•
•
•

Podporujú rozvoj darcovstva v regióne, kde
pôsobia. Vytvárajú akýsi most medzi tými, ktorí chcú
pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú. Snažia sa
motivovať darcov, aby sa zaoberali stratégiou
filantropie a darovali svoje financie s cieľom dosiahnuť
dlhodobý efekt.
Sú to grantové organizácie, ktoré financujú projekty
s vysokým podielom dobrovoľníckej práce, za presne
stanovených transparentných podmienok. Motivujú
ľudí, aby svojpomocne riešili problémy, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú miesta a regiónu, kde žijú.
Pôsobia ako komunitní „lídri“, spolupracujú s
ostatnými organizáciami na riešení spoločenských
problémov.
Budujú si základinu (dlhodobý kapitál), aby zabezpečili vlastnú trvalú udržateľnosť a mohli
dlhodobo plniť svoje poslanie.
Všetky ich aktivity smerujú k zlepšeniu kvality života v meste a regióne, kde pôsobia.

Nitrianska komunitná nadácia existuje viac ako 5 rokov.
Orientuje sa hlavne na poskytovanie malých a stredných
grantov na komunitné projekty, pričom nepodporuje len organizácie, ale aj neformálne skupiny občanov. Pri začiatkoch
jej formovania stálo Mesto Nitra, neskôr pribudli firemní
a individuálni darcovia. Jej základina je ešte veľmi malá
na to, aby nadácia mohla povedať, že je trvalo udržateľnou
organizáciou. Hlavným dôvodom je nestabilné legislatívne
prostredie, ktoré neumožňuje, aby mohla Nitrianska komunitná nadácia naplno podporovať miestnu filantropiu a budovať svoju trvalú udržateľnosť. Zákon o 2%, ktorý nahradil
všetky daňové priame odpisy dovoľuje, aby firmy a jednotlivci rozhodli, komu poskytnú 2% z dane, avšak proces
asignácie je veľmi anonymný a komplikovaný. Zároveň však
treba podotknúť, že práve 2% umožnili nadácii rozvinúť vo
veľkej miere grantové programy a podporiť v posledných rokoch toľko projektov ako nikdy doteraz. Čas ukáže, či tento
zákon bude zohrávať pozitívnu alebo negatívnu úlohu v rozvoji miestnej filantropie a darcovstva.
Nitrianska komunitná nadácia sa pri realizácii svojich programov vždy opierala o ľudí. V jej prípade to boli a sú to najmä

členovia jej správnej rady, dobrovoľníci, ktorí venujú nadácii
svoj čas. Každý z nich je osobnosťou, pomáhajúcou nadácii
„otvárať dvere“ k darcom a posilňovať jej pozíciu v meste
a regióne. Členovia správnej rady sú zároveň tí, ktorí formujú stratégiu tejto organizácie, rozhodujú o podporených
projektoch aj o jej vnútorných organizačných otázkach. Zo
správnej rady sa počas 5-tich rokov sformoval tím ľudí, ktorí
ju zastupujú nielen formálne, ale ktorým naozaj záleží na
jej rozvoji. K tomuto cieľu smeroval aj program vzdelávania
správnej rady realizovaný v r. 2007, v rámci ktorého mali jej
členovia možnosť získať nové znalosti a skúsenosti na základe stretnutí s partnerskými organizáciami – Komunitnou
nadáciou Euroregiónu Labe z Ústí nad Labem, Komunitnou
nadáciou Bratislava ako aj Komunitnou nadáciou Zdravé
mesto v Banskej Bystrici. Získané poznatky členovia správnej rady využili pri príprave nového strategického plánu Nitrianskej komunitnej nadácie 2008 - 2012.
Nitrianska komunitná nadácia zatiaľ nemôže porovnávať svoju trvalú udržateľnosť s vyspelými komunitnými
nadáciami z USA a Kanady. Tieto partnerské organizácie majú dlhodobú tradíciu a vytvorené základiny, ktoré im zabezpečujú nezávislosť. Sú to kľúčové
organizácie, ktoré sa zapájajú do plánovania rozvoja
miest a regiónov. Sú rovnocennými partnermi samosprávy
a podnikateľského sektora pri realizácii týchto plánov.
Tieto organizácie si svoju pozíciu budovali niekoľko desiatok rokov.
Nitrianska komunitná nadácia mala zatiaľ len 5 rokov na
to, aby obhájila svoje miesto pri zlepšovaní kvality života
v Nitre a Nitrianskom kraji. Niektoré úspechy, ktoré dosiahla, však stoja za povšimnutie:
•
•

•
•
•

Nitrianska komunitná nadácia počas piatich rokov
podporila 323 projektov sumou 5,78 milióna Sk.
Nadácii sa podarilo počas piatich rokov vybudovať
základinu vo výške 806 tis. Sk, hlavne na základe
miestnych zdrojov, a to aj napriek nepriaznivým
legislatívnym podmienkam.
Nadácia sa stala stabilnou organizáciou s jasne
definovanými cieľmi a stratégiou.
Nadácia výrazne zlepšila kvalitu služieb poskytovaných
svojim darcom aj predkladateľom projektov.
Nadácia si vybudovala dobré meno nielen v Nitre
a Nitrianskom kraji, ale aj na celom Slovensku
a v zahraničí. Nitrianska komunitná nadácia je členom
Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorá
reprezentuje záujmy komunitných nadácií.

Naše programy
•
•
•

Otvorený grantový program
Aby ľudia ľuďom pomáhali
Aukcia výtvarných diel

•
Fondy darcov
(Klub darcov, Fond deti, Fond Bona via)

•
•

Mladí nitrianski filantropi
Trhovisko neziskových organizácií
- IDEAXCHANGE
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OTVORENÝ GRANTOVÝ PROGRAM
Je najstarším programom nadácie. V rámci neho
môžu občania získať malé granty na projekty realizované v mnohých oblastiach. Patrí sem napr. sociálna oblasť,
ochrana životného prostredia, kultúra, vzdelávanie, ochrana a podpora zdravia, voľný čas detí a mládeže, život na
sídliskách, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, podpora
komunitných iniciatív a mimovládnych organizácií... Nitrianska komunitná nadácia, na základe trikrát do roka vyhlasovaných otvorených grantových kôl, motivuje občanov,
aby sa zaujímali o problémy vo svojom okolí a začali ich
riešiť. Nie je nevyhnutné, aby si ľudia kvôli svojim projektom zakladali organizáciu. Nadácia podporuje aj neformálne
skupiny jednotlivcov pri realizácii ich entuziastických nápadov. Ani organizácie však nezostávajú na vedľajšej koľaji.
Sú motivované, aby pri svojich projektoch išli nad rámec
svojich bežných aktivít a hľadali inovatívne postupy. Podpora občanov a organizácií je postavená na transparentnosti.
Grantová komisia a správna rada nadácie venujú dostatočnú pozornosť projektom, aby z nich potom mohli vybrať
tie najužitočnejšie a najoriginálnejšie. Jednou z pridaných
hodnôt nadácie je, že s predkladateľmi projektov prichádza
do osobného kontaktu a pomáha im pri tvorbe projektov.
Je aktívna aj v oblasti osobných monitoringov. Pracovníci
nadácie navštevujú podporené projekty, snažia sa získať spätnú väzbu o tom, či bol projekt úspešný a nakoľko nadácia
pomohla svojim grantom k jeho realizácii. Takto vytvorené
osobné kontakty prispievajú k vytváraniu neformálnej siete
aktívnych ľudí v komunite – ľudí, ktorí sú ochotní urobiť
pre svoje okolie niečo navyše.
Kľúčovými partnermi, vďaka ktorým sa môže realizovať otvorený grantový program, sú Mesto Nitra a firma
BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. Mesto Nitra je spoluzakladateľom nadácie a každý rok prispieva formou dotácie
na realizáciu otvorených grantových kôl. Pomáha nadácii

aj tým, že jej poskytuje kancelárske priestory za veľmi výhodných podmienok. Zároveň podporuje nadáciu pri organizovaní podujatí pre verejnosť. Vzťahy medzi nadáciou
a Mestom Nitra sú postavené na korektnom partnerstve. Nadácia predkladá Mestu minimálne 1-krát do roka správu o
činnosti. Mesto má svoje zastúpenie v správnej rade nadácie,
ktorej členmi sú aj zástupcovia mestského zastupiteľstva.
Firma BRAMAC - strešné systémy, s.r.o. začala spolupracovať s Nitrianskou komunitnou nadáciou
v r. 2003. Je najstabilnejším firemným partnerom nadácie.
Podporuje ju viacerými formami. Má pri nadácii založený
Fond BRAMAC, z ktorého financuje projekty v rámci otvorených grantových kôl. V roku 2007 sa zmenila forma tohto
fondu. Z priebežného fondu, v ktorom sa celá suma daru
používala na realizáciu otvoreného grantového programu, sa
stal kombinovaný fond, v ktorom sa časť darovaných finančných prostriedkov priebežne míňa a druhá časť sa zhodnocuje investovaním. Nová forma fondu vytvára podmienky
pre trvalú udržateľnosť filantropických aktivít BRAMAC-u.
Firma spolupracuje s nadáciou aj formou 2%, ktoré taktiež
poskytuje na realizáciu otvorených grantových kôl. Zástupcovia firmy si vyberajú v rámci otvoreného grantového kola
projekty v súlade s firemnou politikou podpory, ktorá je zameraná na sociálnu oblasť, oblasť voľného času detí a mládeže ako aj oblasť sídliskových programov. Nadácia poskytuje
firme administratívny servis viacerými formami - od konzultácií predkladaných projektov, podpisu grantovej zmluvy
až po osobný monitoring podporených projektov. Zároveň
garantuje absolútnu transparentnosť využitia firemných finančných prostriedkov. Za 5 rokov si Nitrianska komunitná
nadácia vybudovala s firmou BRAMAC – strešné systémy,
s.r.o. stabilné partnerstvo, ktoré prináša synergický efekt
v podobe mnohostrannej podpory projektov užitočných pre
nás všetkých.

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra

4

Nitrianska komunitná nadácia je jednou z najaktívnejších nadácií na Slovensku. Pri jej rozvoji zohrala
kľúčovú úlohu miestna samospráva, ktorá jej vytvorila podmienky a poskytla štartovaciu podporu.
V súčasnom období tvorí akýsi most medzi tými, ktorí potrebujú finančnú podporu na realizáciu neziskových aktivít a tými, ktorí chcú takéto aktivity podporiť.
Dobrovoľníctvo a filantropia je ešte aj dnes pre mnohých ľudí neznámy
pojem. Vážim si, že dôležitú úlohu pri propagovaní tohto fenoménu
zohráva v našom regióne práve Nitrianska komunitná nadácia. S potešením môžem konštatovať, že v Nitre a blízkom okolí sa NKN za päť
rokov svojej existencie zapísala do povedomia Nitranov intenzívnou
prácou a schopnosťou rýchlo pomôcť tam, kde jej pomoc treba. Do
svojich radov dokonca pritiahla veľa mladých ľudí, ktorým dáva šancu
pomáhať bez nároku na odmenu a súčasne im umožnila naučiť sa byť
správnym filantropom. Dobrovoľníci vo vašej réžii dokážu uskutočniť
pekné a spoločensky potrebné projekty aj za „malý“ peniaz. Aj vďaka

grantovým kolám je dnes NKN silnou regionálnou inštitúciou s podpornou správnou radou a množstvom aktivít, zameraných na rôzne
oblasti. Má dobré meno, podporu medzi obyvateľmi a kvalitný manažment. Vždy ma poteší, keď sa stretnem s výsledkami podporených
projektov. Živými svedkami týchto aktivít je dostatok nových nápadov
spracovaných vo forme projektov z rôznorodých oblastí.
Na verejnosti asi najviac zarezonoval projekt s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali, keď Svätoplukovo námestie zdobili figúrky spoločenskej hry „Človeče, nehnevaj sa“, do ktorého sa zapojili aj naše partnerské mestá. Vysoko však oceňujem aj každoročne organizovanú
benefičnú aukciu výtvarných diel, do ktorej svojimi obrazmi prispievajú
známi umelci z celého Slovenska. Rovnako ma teší aj skutočnosť, že
Nitrianska komunitná nadácia prispieva k zlepšeniu kvality života ľudí
na sídliskách, k ochrane životného prostredia, k organizovaniu kultúrnych a vzdelávacích aktivít a spríjemňuje voľný čas detí a mládeže.
Aby život v Nitre bol pre nás, Nitranov, krajší, príjemnejší a veselší.

Čarovná čitáreň

Tanec a šport v každom VEKU

Sprevádzkovaním Čarovnej čitárne sa oživili priestory školskej knižnice na ZŠ Škultétyho tak, aby sa
v nej deti cítili príjemne. Pani učiteľky zorganizovali pri príležitosti otvorenia novej čitárne aj besedu so známou slovenskou spisovateľkou Ruženou Smatanovou, autorkou kníh
pre deti. Pani Smatanová slávnostne otvorila novú miestnosť
prestrihnutím stuhy a nezabudla na slová chvály: „Cítim sa
tu príjemne a som rada, že práve na tejto škole sa venujete rozvoju slovnej zásoby detí a ich lásky ku knihám. Väčšinou sa
v dnešnej dobe stretávame len s otváraním telocviční, počítačových miestností a podobne. Slovo ako také už je pre niektoré
školy menšinovým znakom.“
Ale aby sme neostali len pri názore dospelých, opýtali sme sa, čo si myslia o novom projekte aj naši najmenší:
„Sú tam knihy so smiešnymi chrobákmi a vždy sa s kamarátom na nich smejeme a počuť nás cez celú školu,“ hovorí nám
s nadšením jeho spolužiak. Deti sa sami zapojili do skrášlenia knižnice, ktorá sa bude využívať aj na rôzne zaujímavé
akcie, besedy, výstavy a súťaže.

Skupina seniorov sa rozhodla prostredníctvom projektu zabezpečiť materiálne vybavenie pre pravidelné športovanie a iné voľnočasové aktivity členov Klubu dôchodcov na
Chrenovej v Nitre. Začali s krúžkom „Tanec pre zdravie“,
ktorý je u nich veľmi obľúbený a kde sa priúčajú rôznym
druhom a štýlom tanca. Okrem toho môžu seniori navštevovať stolnotenisový krúžok. Tu nadobudnuté zručnosti mohli
využiť v medzinárodnom „Senior cupe“ v stolnom tenise,
ktorý sa uskutočnil v Nitre.

(Projekt podporený firmou BRAMAC)

(Projekt podporený Mestom Nitra)

„Vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, za
ktorú sme zakúpili CD prehrávač s magnetofónom, sa výrazne obohatila činnosť našich členov. Pravidelne sa venujú tancu
a stolnému tenisu, čím napĺňajú cieľ projektu: Športom a tancom ku zdraviu.“ (predsedníčka Jednoty dôchodcov Nitra)

Alena Fúsková, prokuristka Bramac - strešné systémy s.r.o.
Vaša nadácia slávi 5. výročie
založenia, len o niečo menej
trvá aj spolupráca NKN s našou spoločnosťou. Spoločnosť
Bramac je zameraná na kvalitu – kvalitu výrobkov, služieb,
jednoducho všetkých činností,
do ktorých sa pustíme. V čase,
keď naša firma prehodnocovala
stratégiu a rozhodovala o začlenení filantropie do firemnej
kultúry, v našom záujme bolo
nájsť partnera zdieľajúceho rovnaké hodnoty. Chceli sme nadviazať spoluprácu s úspešne činorodou
organizáciou, ktorá vo svojej oblasti pôsobenia realizuje svoje aktivity na vysokej úrovni. Keďže spoločnosť Bramac podniká v oblasti

stavebníctva, má vysoko kvalifikovaných odborníkov, ale vo svojom
odbore sme potrebovali nájsť vhodného partnera zvonku. A to sa nám
podarilo. Už 5. rok úspešne spolupracujeme s vašou mimovládnou
neziskovou organizáciou – s Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN),
ktorá významne pomáha pri rozvoji filantropie. V doterajšej spolupráci sme mali možnosť presvedčiť sa o jej vysoko profesionálnom, ale
aj ľudskom prístupe pri zastrešovaní našich spoločných projektov. Ja
osobne si veľmi vážim každého pracovníka nadácie, ktorý pomáha
napĺňať jej poslanie a obdivujem každého člena správnej rady, ktorý
popri svojej práci venuje voľný čas pre činnosť v nadácii. Do ďalšieho obdobia môžem NKN popriať, aby mala veľa správnych členov
v správnej rade, šikovných spolupracovníkov, mnoho spoločne zrealizovaných projektov a aby našla ďalšie dobré úspešné spoločnosti,
s ktorými tiež zrealizuje ešte veľa, veľa významných a hodnotných
projektov.
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ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI
Jedinečná koncepcia tohto programu ponúkla aj
v roku 2007 spoločensky zodpovedným firmám spoluprácu
s kreatívnymi mladými výtvarníkmi. Program umožnil, aby
si korporácie zakúpili výtvarné objekty tvaru figúrky z hry
„Človeče, nehnevaj sa“ v životnej veľkosti. Figúrky, vytvorené
na základe návrhu Mgr. Art. Márie Žilíkovej - Herodekovej,
sa stali symbolom optimistu, ktorý dokáže prekonávať prekážky. Jednotlivé firmy si vyberali dizajn svojej figúrky na základe výtvarných návrhov študentov z Katedry výtvarnej výchovy a tvorby PF UKF Nitra. Garantom súťaže výtvarných
návrhov bol akad. mal. Marián Žilík. Do 2. ročníka programu sa v roku 2007 zapojilo až 10 partnerov. Boli to partnerské mestá Naperville a Zoetermeer ako aj firmy TESCO
STORES SR, Provident Financial, Západoslovenská energetika, SE Bordnetze – Slovakia, INPEK, Bekaert Hlohovec,
Heineken Slovensko a ICS Industrial Cables Slovakia. Slávnostné predstavenie výtvarných objektov verejnosti sa konalo

20. 9. 2007 na Svätoplukovom námestí. Každý výtvarný objekt bol pomenovaný. V rámci slávnostného otvorenia si zúčastnení mali možnosť zahrať priamo na námestí
aj „živé človeče“. Pridanou hodnotou 2. ročníka bolo jeho
prepojenie s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra.
Figúrky boli vystavené na Svätoplukovom námestí počas
celého trvania festivalu. Po jeho ukončení sa preniesli do
OC CENTRO Nitra, ktorého interiér zdobili až do konca
januára 2008. Vďaka realizácii oboch ročníkov programu
„Aby ľudia ľuďom pomáhali“ sme mohli podporiť projekty
sumou 437 400 Sk v rámci dvoch špeciálnych grantových
kôl. Prvé z nich bolo zamerané na sociálnu oblasť, oblasť
kultúry a ochrany životného prostredia, v ktorom sme podporili 5 projektov. 2. špeciálne grantové kolo bolo vyhlásené
na tému „Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“. Podporili
sme 7 projektov. O ich výbere rozhodovali partneri projektu
a správna rada nadácie.

Akad. mal. Marián Žilík
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Už si presne nespomínam ako sa to
stalo, ale dnes patrím aj ja k ochotným spolupracovníkom Nitrianskej
komunitnej nadácie (NKN). Spoznal
som tu ľudí, ktorí radi pomáhajú druhým a videl som, že sa im to darí.
Rád som sa zapojil do projektu „Aby
ľudia ľudom pomáhali“. V spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy
a tvorby Pedagogickej fakulty UKF
sa nám podarilo úspešne zrealizovať
už druhý ročník tohto zaujímavého
projektu. Teší ma, keď si predstavím

dosah tejto našej spolupráce. Bol obohacujúci pre všetkých, ktorí sa
ho zúčastnili. Pre študentov, ktorí prejavili svoju kreativitu a mohli vystavovať na verejnosti. Pre sponzorov, ktorí si zakúpili reprezentačné
výtvarné artefakty. Pre NKN, ktorá získala peniaze, z ktorých mohli
byť podporené projekty občianskych združení a ďalších ľudí, ktorí
z týchto projektov majú úžitok. Potešilo ma, že sme navyše vydali súbor pohľadníc s pomaľovanými figúrami „Človeče, nehnevaj sa“. Dobrá
vec sa podarila!
K 5. výročiu NKN prajem veľa ďalších tvorivých a dobre zrealizovaných nápadov, z ktorých budú mať radosť všetci zúčastnení.

Biela noc

Projekt podporený v 1.ročníku programu “aby ľudia ľuďom pomáhali”

Zámerom tohto podujatia bolo priblížiť širokej
verejnosti, hlavne mladým ľuďom a deťom, aktivity kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v Nitre – Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea, Synagógy a Divadla A. Bagara
v Nitre. Prehliadka týchto inštitúcií sa uskutočnila v noci

„Prométheus“, sa realizovalo pod Nitrianskym hradom, od
18.00 do 24.00. Čas divákom na pešej zóne spríjemňovalo
občianske združenie K6, kde prednášali členovia združenia
svoje verše s hudobným sprievodom a video prezentáciou.
Novinkou Bielej noci sa stal Poetický autobus, ktorý za-

22. 9. 2007 počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Bola doplnená o zaujímavé rôznorodé kultúrne podujatia. Azda najväčším lákadlom tejto nezabudnuteľnej noci
sa stal lampiónový sprievod mestom sprevádzaný džezovými
tradicionálmi. „Lampióny boli všade okolo nás, bolo to krásne,“ povedala účastníčka programu. Pouličné predstavenie

darmo prepravoval ľudí od jedného podujatia k druhému
a v ktorom skupina mladých poetov prednášala básne. V nitrianskej galérii herci v kostýmoch zo shakespearovských hier
priblížili verejnosti jej neobjavené zákutia. Záverečnú bodku
za „Bielou nocou“ urobila tradičná keltská hudba v podaní
zoskupenia Ketlieg.

Želmíra Gerová, pracovníčka oddelenia vonkajších vzťahov, Tesco Stores SR, a.s.
Keď nás po prvýkrát oslovila Nitrianska
komunitná nadácia s projektom „Aby ľudia ľuďom pomáhali“, reakcie v našom
tíme boli rôzne. Jedny sa domnievali, že je
to niečo ako Cows Parade a nepáčila sa
im myšlienka figúrky a prílišnej medializácie projektu, druhí, napokon úspešní, boli
projektom nadšení. Páčil sa im regionálny
rozmer, princíp grantového prerozdeľovania získaných finančných prostriedkov
a zároveň to, že nám ako komerčnému
subjektu za našu pomoc aj niečo viditeľné a hmatateľné zostane. Pro-

jekt sa hneď v prvom roku svojej realizácie tešil úspechu, a to najmä
vo vnútri našej spoločnosti, medzi našimi zamestnancami. Títo sa naozaj úprimne zaujímali, čo je to za figúrku, čo vyjadruje, odkiaľ prišla
a vyjadrili potešenie a zároveň podporu našej spoločnosti, že sa zapája do charitatívnych projektov súvisiacich s podporou regiónu.
V druhom roku realizácie projektu (2007) sme si dali vyrobiť figúrku
na mieru, figúrku, ktorá reprezentovala stratégiu našej firemnej zodpovednosti voči svojmu okoliu, náš Plán zodpovedného susedstva,
v rámci ktorého sme sa zaviazali pomáhať komunitám, v ktorých podnikáme, životnému prostrediu, neziskovému sektoru a celkovo spoločnosti viesť zdravší život. Figúrku sme použili na oživenie troch podujatí
organizovaných našou spoločnosťou.
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AUKCIA VÝTVARNÝCH DIEL
V nitrianskej Synagóge sa 29. novembra konalo slávnostné podujatie, na ktorom Nitrianska komunitná nadácia oslávila svoje 5. výročie. Súčasťou tejto oslavy
bola benefičná aukcia výtvarných diel, ktorá dopadla nad
očakávanie. Známi výtvarníci z celého Slovenska opäť darovali svoje krásne výtvarné diela. Z 39 darovaných diel sa
vydražilo 28. Licitáciu skomentoval Karol Felix, významný
slovenský výtvarník: „Vyvolávacia cena je na aukcii nižšia
ako skutočná, za ktorú autor dielo predáva. Ak niekto ponúkne vyššiu sumu, tak je to dobré. Dôležité je, že kúpou obrazu
sa zároveň podporí dobrá vec.“ Výťažok z aukcie, ktorá bola
v r. 2007 registrovaná ako verejná zbierka, bol 102 000 Sk.
Nitrianska komunitná nadácia získala na jej realizáciu nového partnera. Stala sa ním Nadácia SPP, ktorá

v rámci programu „Pridajme sa“ prispela do zbierky sumou
50 000 Sk. Celkový výťažok zbierky tak dosiahol 152 000 Sk.
K slávnostnej atmosfére podujatia prispelo krásnou hudobnou produkciou hudobné trio súkromnej umeleckej školy
Tralaškola, ktoré vystúpilo bez nároku na honorár. Nosnou myšlienkou celej aukcie bolo zlepšenie kvality života
postihnutých, týraných a zneužívaných detí, ako aj detí
z detských domovov z Nitry a Nitrianskeho kraja. Rozžiariť radosť v detských očiach bolo jej prvoradým cieľom.
Tento sa naplnil hlavne vďaka filantropom, ktorým záleží
na živote druhých – výtvarníkom, ktorí darovali svoje diela
a návštevníkom aukcie, ktorí si ich zakúpili. S ich pričinením nadácia pomohla tým, ku ktorým sa osud zachoval nie
vždy spravodlivo.

Drevený jazvečík

(Projekt podporený z výťažku aukcie výtvarných diel)

Špeciálna základná škola internátna a Praktická
škola v Nitre je zameraná na výchovu detí v predškolskom
a školskom veku s mentálnym, telesným postihnutím,
s poruchami reči, autistickým syndrómom a špecifickými
poruchami reči. Svojim žiakom poskytuje nielen dopoludňajšie vzdelávanie, ale i kompletnú celodennú a týždennú
starostlivosť, vrátane víkendových pobytov. „Na to, aby naša
práca napredovala a prinášala tak očakávané výsledky je nepochybne potrebné vytvárať týmto deťom podmienky vhodné
pre ich kompletný rozvoj,“ vysvetľujú zástupkyne organizácie
PaedDr. Soňa Šišková a PhDr. Marianna Takáčová.
Prostredníctvom projektu zatraktívnili prostredie
školského dvora tak, aby ho mohli využívať žiaci v maximálnej miere. Z grantu zakúpili kladinu v tvare jazvečíka
a klasickú kladinu. Tie poslúžia nielen na rozvoj pohybových schopností detí, ale i na rozvoj ich psychických funkcií,
nácvik správneho držania tela a udržiavanie rovnováhy. Deti
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zo špeciálnej internátnej školy prijali túto aktivitu svojich
učiteliek viac ako pozitívne. Každý, kto vstúpi do dvora školy môže vidieť, že deťom „jazvečík“ prirástol k srdcu a pomáha im tešiť sa zo života.

Akad. mal. Stanislava Batelová - Michalčeková

Emília Domanová, majiteľka štúdia akcent

Prvýkrát som sa o aukcii výtvarných diel Nitrianskej komunitnej nadácie dozvedela z Nitrianskych novín pred
viac ako piatimi rokmi. Vtedy ma nik neoslovil. Pretože
jedno z mojich detí je postihnuté – mám dcérku Mišku,
ktorá je autistka, stále som evidovala v hlave informáciu o aukcii. Hneď ako to bolo možné som zareagovala
tým, že som darovala do nasledovnej aukcie svoju
tapisériu. Dnes už patrí k moji každoročným rituálom
v čase blížiacich sa Vianoc prvé darčeky z ateliéru
darovať práve NKN. Prajem jej, aby sa čo najlepšie
zakorenila v mysli ľudí, ktorí chcú a hlavne môžu pomáhať.

Myslím, že nápad akad. maliara Karola
Felixa zorganizovať aukciu výtvarných
diel, bol zo strany všetkých zúčastnených prijatý spontánne a s nadšením.
Dražba mohla vzniknúť vďaka ochote
výtvarníkov darovať svoje diela úplne
zadarmo. Som rada, že som sa aktívne
zúčastňovala po všetky ročníky pri získavaní diel od autorov, ako i na ich prezentácii priamo na aukcii
pri licitácii. Páči sa mi, že je to zároveň spôsob ako pomôcť tým,
ktorí to potrebujú.

TRHOVISKO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - IDEAXCHANGE
Toto podujatie organizovala Nadácia PONTIS
v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Jeho cieľom bolo zviditeľnenie mimovládnych organizácii pôsobiacich v Nitrianskom kraji. Pri Divadle Andreja Bagara v Nitre
bolo 21. 9. 2007 nainštalované jarmočné mestečko, v ktorom sa v stánkoch prezentovalo vybraných 10 neziskových
organizácií. Každý stánok bol označený menom neziskovej
organizácie, ktorá sa v ňom prezentovala a už samotná výzdoba stánku naznačovala, aký typ aktivít organizácia vykonáva. Zloženie prezentujúcich bolo pestré: Profesionálno
– amatérske divadelné spoločenstvo Le Mon lákalo divákov
k svojmu stánku napr. výstavou fotografií z divadelných
predstavení, Materské centrum Klokanček vystavovalo výrobky mamičiek, ekologické občianske združenie Pangaea
zaujalo ukážkou výroby sviečok a vysvetľovaním princípu
separovaného odpadu. Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva v Nitrianskom kraji -

LEUSTACH pútalo pozornosť hradnou paňou oblečenou
v dobovom kostýme, ktorá pozývala návštevníkov na predstavenie ich aktivít s deťmi. Slovenský skauting – 44. Zbor
Egrešov upútal lezeckou stenou, Asociácia Divadelná Nitra
v zelenom stánku propagovala medzinárodný festival. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových
Zámkoch zaujalo krásnymi výrobkami z tvorivých dielní.
Občianske združenie STORM prezentovalo svoje aktivity aj
vo svojom aute, kde sa každý mohol oboznámiť so situáciou v oblasti drogovej závislosti mladých ľudí. Zastúpenie
na Trhovisku malo aj Centrum komunitného rozvoja a Nitrianska komunitná nadácia, ktoré predstavili svoje početné
aktivity.
Trhovisko neziskových organizácií IDEAXCHANGE v Nitre splnilo svoj účel - verejnosť sa mohla presvedčiť
na vlastné oči, že aktivity neziskových organizácií pôsobiacich v Nitrianskom kraji sú potrebné pre nás všetkých.

Profesionálno – amatérske
divadelné spoločenstvo „Le Mon“

(Víťazný projekt zameraný na prezentáciu aktivít organizácie Le Mon
v rámci Trhoviska MVO Ideaxchange 2007)

Divadelné spoločenstvo Le Mon vzniklo v januári 2003. Jeho členovia sú prevažne mladí ľudia pôsobiaci
v Nitre v rôznych umeleckých oblastiach (herci, tanečníci,
výtvarníci, hudobníci, choreograf...). Svojou prácou sa snažia aktívne využívať svoj voľný čas a obohacovať kultúrny život mesta Nitry. Na trhovisku IDEAXCHANGE združenie
prezentovalo svoje aktivity prostredníctvom informačných
a propagačných materiálov ako aj ukážok z divadelných projektov Ester a Prométheus. Združenie taktiež predstavilo
návštevníkom Ideaxchange multimediálnu CD projekciu zo
svojich divadelných projektov Ester, Veľkomoravská trilógia
a Amadeus - bohom milovaný. Návštevníci trhoviska vyhodnotili prezentáciu tohto združenia ako najkrajšiu a najpútavejšiu. Združenie tak získalo zaujímavé ceny, ktoré darovali
do súťaže sponzori Trhoviska.

Monika Smolová, Nadácia Pontis
Projekt IDEAXCHANGE sme spustili v roku 2006 a jeho úspech nás inšpiroval k tomu, aby sme ho rozšírili
aj do regiónov. Trhovisko v Nitre, ktoré sme spoluorganizovali s Nitrianskou komunitnou nadáciou bolo
skvelým príkladom toho, ako na jednom mieste spojiť nadšených ľudí z neziskového sektora a ukázať
verejnosti, čomu sa mimovládne organizácie venujú, aké služby a produkty ponúkajú. Na trhovisku vládla
veľmi príjemná atmosféra, NKN si dala záležať na každom jednom detaile a vybrala skvelé organizácie.
Pre návštevníkov bola prechádzka trhoviskom skutočným zážitkom.
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FONDY DARCOV
Fondy si môžu zakladať pri Nitrianskej komunitnej
nadácii individuálni aj firemní darcovia. Vznikajú aj na základe
rozhodnutia správnej rady nadácie. Majú rôznu formu:
•
•
•

Priebežné fondy sú tie, kde sa financie priebežne míňajú na účel, ktorý určí zakladateľ fondu.
Fondy pre budúcnosť sú tie, ktoré sa nemíňajú ale investujú. Len výnosy z týchto fondov sú používané na
základe rozhodnutia zakladateľa fondu.
Kombinované fondy sú tie, z ktorých sa časť finančných
prostriedkov míňa priebežne a časť sa investuje.

Nitrianska komunitná nadácia má vo svojej správe niekoľko
fondov. Patria sem: Fond BRAMAC, Fond Bona via, Fond
CASTA (KB Building SK), Fond Corgoň Konto, Fond
Deti, Fond Jozefa Dóczyho, Fond Kataríny Remiarovej,
Fond Klub darcov a Vzdelávací fond. Vzdelávací fond, zalo-

žený na základe rozhodnutia správnej rady, má od začiatku
formu fondu pre budúcnosť. Všetky ostatné fondy mali až
do minulého roku formu priebežných fondov. Cieľom Nitrianskej komunitnej nadácie je zabezpečenie trvalej udržateľnosti formou budovania základiny. Preto sa snaží motivovať
svojich darcov, aby mysleli na budúcnosť a svojim fondom
dali formu kombinovaného fondu alebo fondu pre budúcnosť. Práve rok 2007 bol v tejto oblasti prelomový. Fond
BRAMAC sa zmenil z priebežného na kombinovaný. Toto
rozhodnutie sa stalo dôkazom toho, že BRAMAC realizuje svoje filantropické aktivity s jasným strategickým cieľom
a chce podporovať mesto a región aj o niekoľko desiatok
rokov. Motivačným nástrojom na vytváranie kombinovaných fondov sa stal grant získaný z WINGS Global Fund
for Community Foundations, z ktorého boli kofinancované
projekty, podporené v rámci jednotlivých fondov ako aj budovanie základiny.

KLUB DARCOV
Klub darcov predstavuje jedinečnú iniciatívu ľudí
ochotných podporiť svoje mesto a región. Do jeho radov sa
v r. 2007 zapojilo 32 osobností a inštitúcií, ktoré darovali do
Klubu 56 600 Sk. Program umožňuje, aby darcovia nezostávali len v úlohe pasívneho pozorovateľa, ale aby spolurozhodovali o tom, aké aktivity budú podporené a zároveň boli
informovaní o výsledkoch realizovaných projektov. Klub
vytvára bázu na osobné stretnutia darcov s obdarovanými.
Jedno z nich sa uskutočnilo 19. 6. v nitrianskej Synagóge.
Klub darcov vytvoril svoju Akadémiu a tá odovzdala cenu
„Nitriansky Corgoň“ najlepším projektom podporeným
v r. 2006 v piatich kategóriách - za prácu s mládežou, za
zapojenie dobrovoľníkov, za aktivizovanie ľudí na sídliskách,
za podporu znevýhodnených skupín a za prínos pre komunitu. Stretnutie malo jedinečnú atmosféru. Bolo spojené

s DVD prezentáciou ocenených projektov. Druhé stretnutie sa konalo 24. 10. pri príležitosti odovzdania symbolických šekov projektom podporeným v r. 2007. Na podujatí
sa vytvoril priestor pre osobný kontakt s darcami a osobné
predstavenie jednotlivých projektov. Obe stretnutia potvrdili, že filantropia nie je o jednoduchom „dávaní“ financií, ale
hlavne o stretávaní sa ľudí, ochotných urobiť niečo užitočné
aj pre ostatných. Pridanú hodnotu programu Klub darcov
tvoria inštitucionálni darcovia, ktorí financie vyzberané
v rámci regiónu znásobujú. K takýmto partnerom patrí
Konto Orange, n.f., ktoré si váži filantropické cítenie každého človeka a prispieva každoročne sumou 50 000 Sk. Nebolo tomu inak ani v r. 2007. Ďalšie kofinancovanie vo výške
82 659 Sk získal v minulom roku Klub darcov aj z grantu
WINGS Global Fund for Community Foundations.

Ján Greššo, riaditeľ Divadla Andreja Bagara
Nepamätám si presne ako som sa dostal do kontaktu s Nitrianskou komunitnou nadáciou
(NKN), ale jedno viem iste. Pri prezentácii projektu „Klub darcov pri NKN“ som tejto skvelej
myšlienke hneď uveril. Z prezentácie mi zostal v pamäti najmä princíp: koruna vložená do vlastnej zmysluplnej aktivity bude podporená korunou z komunitnej nadácie. A preto som ochotný
pomáhať aj profesijne a morálne. Byť darcom je výborný nápad ako podporovať kreatívnych
a serióznych ľudí. Dôverujem projektom aj správnym ľuďom v správnej rade komunitnej nadácie. Pomáhať dobrej veci je vždy dobrý pocit. Najviac ma potešili podporené projekty, ktoré
vyvolali radosť u detí. NKN želám, pri príležitosti osláv 5. výročia jej vzniku, dobrý pocit z dobre
vykonanej práce a z radosti tých, ktorí si zaslúžia podporu skvelých nápadov.
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FOND DETI
Fond bol založený pani Martou Bradáčovou
v roku 2004. Tá sa takmer celý život venuje pomoci znevýhodneným deťom. Fond slúži na zlepšenie kvality života
týchto detí. „Pri zakladaní fondu som myslela predovšetkým
na pomoc deťom s viacnásobným postihnutím. Je to projekt, vďaka ktorému môžeme podporiť ich kreatívne myslenie
a tvorivé schopnosti,“ povedala skromne zakladateľka fondu.

Fond Deti bol úspešný v roku 2007 pri získavaní dotácií.
Dotácia poskytnutá z Ministerstva financií SR vo výške 120
000 Sk bola využitá na vybavenie triedy pre postihnuté deti
zo špeciálnej Spojenej školy pre telesne postihnutých na Kollárovej ulici v Nitre špeciálnymi učebnými pomôckami (špeciálnymi lavicami, stolíkmi, stoličkami, PC ...).

FOND BONA VIA
Bona via je špeciálny program, ktorý je zameraný
na dopravnú výchovu detí a mládeže a zlepšenie bezpečnosti
na cestách. Zakladateľom fondu Bona via je pán Ing. Andrej
Sitkey. „Po nástupe k dopravnej polícii som osobitnú pozornosť
venoval dopravnej výchove na školách, pretože okrem získania
potrebných návykov môže deti ovplyvniť aj chovanie dospelých.
Pri organizovaní preventívnych prednášok a súťaží som zistil,

že podpora dopravnej výchovy je v skutočnosti na okraji záujmu
a na organizovanie projektov v tejto oblasti chýbajú finančné prostriedky. Z týchto dôvodov som sa rozhodol založiť pri
Nitrianskej komunitnej nadácii fond Bona via, ktorého cieľom
je finančne podporovať projekty v oblasti dopravnej výchovy
a bezpečnosti cestnej premávky s markantným podielom vlastnej
iniciatívy a invenčnosti žiadateľov.“

Klokočinské multifunkčné ihrisko

(Projekt podporený v rámci Klubu darcov)

Občianske združenie GymGol klub sa zaoberá organizovaním aktivít športového, rekreačno- športového
a vzdelávacieho charakteru. Do Klubu darcov si podali projekt na vytvorenie multifunkčného športového
ihriska na Klokočine, ktoré bezplatne využívajú deti, mládež aj široká verejnosť. Jedinečnosť projektu
spočíva v tom, že napriek tomu, že ihrisko je celé oplotené a uzamknuté, je otvorené pre širokú verejnosť v
čase od 15:00 do 19:00. „Touto formou chceme poukázať na možnosti riešenia športových ihrísk, s predchádzaním ich rozkrádaniu, ničeniu. Naším cieľom je vytvoriť 1. strážené verejné multifunkčné ihrisko na
sídlisku Klokočina,“ argumentoval jeden z realizátorov projektu, pán Vladimír Podoba.

Vianoce u Špecka

(Projekt podporený v rámci Fondu Deti)

Z fondu Deti bola spolufinancovaná tradičná akcia „Vianoce u Špecka II.“, ktorá sa konala v nitrianskej Synagóge 4. 12. 2007. Na podujatí predstavili deti s viacnásobným postihom zo Spojenej školy pre telesne
postihnutých na Kollárovej ulici svoje umelecké a tvorivé schopnosti rodičom aj širokej verejnosti. Tanečné umenie prezentovali vystúpením pod názvom „Evergríny“. Tvorivosť prezentovali na základe vlastnoručne vyrobených netradičných vianočných pozdravov, ktorými na konci podujatia obdarili všetkých
divákov. Súčasťou podujatia bolo i odovzdanie cien telesne postihnutým deťom za účasť na celosvetovej
výstave výtvarných prác v bulharskej Sofii organizovanej Červeným krížom.

Dopraváčik

(Projekt podporený v rámci Fondu Bona via)

Súčasťou projektu bolo zriadenie učebne dopravnej výchovy pre ročníky 1. – 4. na ZŠ Škultétyho v Nitre.
Celá trieda je prispôsobená téme predmetu, ktorý sa tu vyučuje. Jej steny sú vymaľované vo farbách semafora, lavice natreté na zeleno. Na stenách visia nástenné plagáty s dopravnými značkami. Zariadenie
triedy je doplnené „dopravným kobercom“ a malými prenosnými dopravnými značkami. Ku kvalitnej výučbe prispievajú významnou mierou aj odborné učebnice. O pravidlách cestnej premávky sa deti neučia
len z učebníc, ale aj na základe spoločenských hier. Najobľúbenejšou z nich je pexeso. „Najviac ma baví
keď nájdem 2 rovnaké značky,“ priznal sa jeden zo žiakov.

Margita Švarcová, riaditeľka Regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy
Čo inšpiruje moju spolupatričnosť k Nitrianskej komunitnej nadácii a Klubu darcov? Pozvanie k aktívnej spolupráci pri samotnom začiatku nadácie; Spoznanie jej zamerania vytvoriť “Mosty“ aby si ľudia navzájom pomáhali a povzbudzovali sa v tvorivosti; Skvelá možnosť prispieť k uskutočneniu originálnych myšlienok; Spolupatričnosť
k malým, tiež dospelým spoluobčanom nášho mesta, ktorí usilovne rozmýšľajú ako zlepšiť kvalitu života v Nitre
a jej okolí; Inšpiruje ma známy pocit vnútornej radosti, ktorú ste iste zažili príspevkom pre dobrú vec, pomocou pre
iných.
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MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
Popri nadácii funguje už piaty rok aj skupina
mladých dobrovoľníkov, ktorí sa nazývajú Mladí nitrianski
filantropi. Táto šikovná hŕstka ľudí každoročne podporuje
svojich rovesníkov – ostatných mladých ľudí a ich projekty
v celom Nitrianskom kraji. „Projekty sú každým rokom kvalitnejšie, a preto je ťažké z nich vybrať tie najlepšie. V minulom
roku sme však zaviedli nový spôsob hodnotenia, ktorý nám tento
náročný výber aspoň sčasti uľahčuje,“ vraví filantropka Sandra Fraňová. Základnou podmienkou pre získanie grantu
z programu Mladí nitrianski filantropi je, že na príprave
a realizácii projektu musia participovať aspoň traja predkladatelia vo veku od 15 do 26 rokov. Program podporuje kreatívnosť a šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad
a chuť niečo zmysluplné pre svoje okolie urobiť. Zámerom

našich filantropov je motivovať mladých ľudí k väčšiemu
záujmu o svoje okolie a dobrovoľníctvo. Mladí nitrianski
filantropi každoročne organizujú slávnostnú Burzu podporených projektov, kde verejnosti prezentujú čo podporili
v danom roku. Ani rok 2007 nebol výnimkou. Nápaditý scenár programu Burzy, ktorého cieľom bolo predstaviť vtipne
a výstižne podporené projekty, pripravili a moderovali samotné filantropky – Lucia Maková a Kristína Sedláková.
Bolo premietnuté aj DVD, v ktorom sa predstavili mladí
nitrianski filantropi. Hovorili najmä o svojej motivácii, prečo
pracujú ako dobrovoľníci, ako aj o cieľoch svojho programu.
Mladí filantropi majú aj svoju vlastnú internetovskú stránku
www.mladinf.szm.sk. Na celoslovenskej úrovni filantropov
už štvrtý rok podporuje Nadácia SPP.

Živá reťaz proti fajčeniu

(Projekt podporený v rámci grantového programu Mladí nitrianski filantropi)
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Cieľom tohto projektu bola realizácia protifajčiarskeho dňa a vytvorenie živej reťaze proti fajčeniu na pešej
zóne žiakmi gymnázia v Štúrove. Študenti si uvedomovali nebezpečenstvo negatívneho vplyvu fajčenia, keďže sa
s týmto problémom stretávali aj oni sami. „K napísaniu projektu nás motivovali štatistické údaje, ktoré hovoria o šírení
fajčenia u najmenších žiakov základných škôl. Chceli by sme
pomocou osvety znížiť počet fajčiarov, poukázať na dôsledky
nielen aktívneho, ale aj pasívneho fajčenia,“ napísali vo svojom projekte predkladatelia. Jeho súčasťou bola aj prednáška o škodlivosti fajčenia, ktorou boli študenti nadšení.
V rámci programu boli vyhlásené súťaže o najlepší protifajčiarsky plagát a 20 najlepších bolo vystavených aj na pešej zóne

v Štúrove. Študenti na korze oslovovali okoloidúcich zaujímavým nápadom vytvoriť živú reťaz. Zapojením sa do reťaze
ľudia podporili osvetu proti fajčeniu.

Lucia Maková, filantropka

Tomáš Solčáni, filantrop

V programe Mladí nitrianski filantropi
pôsobím už asi štvrtý rok. Úplne si
ma táto myšlienka podmanila. Je to
skvelý program, kde sa môžu aktívni ľudia ako ja, realizovať v tom, čo
ich baví a byť súčasťou niečoho, čo
má zmysel. Vytvárať lepší svet pre
mladých. Keďže NKN je tútorom filantropov, pracovníčky nadácie nám
vždy vo všetkom pomôžu, poradia a
usmernia nás. Práve vďaka nim môžeme tvoriť taký skvelý tím, pretože
si myslím, že aj “komunitka“ tvorí jeden super tím. Ku krásnemu výročiu
by som Vám popriala, aby nadácia
prežila ešte mnoho takýchto výročí a aby aj naďalej rozdávala nádej
pre ľudí v podobe grantov.

Program Mladí nitrianski filantropi mi
dal a ešte stále dáva neopísateľné
zážitky, veľa skúseností do života a
hlavne dobrý pocit z toho všetkého,
že to nerobíme zbytočne. Veľmi ma
teší, že sa nájdu aj v dnešnej dobe
ľudia, ktorí chcú pomáhať. Teší ma aj
to, že ich snaha nie je zbytočná. Mladí
ľudia sa zapájajú do programu Mladí
filantropi buď ako predkladatelia
projektov alebo ako schvaľovatelia.
Jedno však majú spoločné. Ich záujem
o program má prínos nielen pre nich,
ale aj pre ostatných ľudí.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

13

PODPORA PROJEKTOV V ROKU 2007
Rozdelenie podľa miesta a realizácie
Nitriansky kraj
okrem Nitry 24%

Rozdelenie prijímateľov grantov
Mesto
Nitra 65%

Neformálne skupiny občanov 38%

Organizácie 62%

Nitriansky
kraj 11%

Rozdelenie podľa oblasti podpory

Život
na sídliskách
9%

Životné
prostredie
6%

Rozvoj
duchovných
hodnôt 4%

Rozvoj
komunitných
iniciatív a MVO 11%

Vzdelávacie
aktivity 10%

Sociálne
programy 8%

Kultúra
13%

Voľný čas detí
a mládeže 30%

Ochrana a podpora
zdravia 9%

Rok

Predložené projekty

Podporené projekty

Poskytnuté granty

2003

93

18

137 454.00 Sk

2004

125

62

780 708.40 Sk

2005

135

65

1 579 406.00 Sk

2006

109

79

1 327 556.00 Sk

2007

226

99

1 958 235.40 Sk

SPOLU

688

323

5 783 359.80 Sk

Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2006 – 2007) sme v roku 2007 mohli podporiť 21 projektov
sumou 508 640,50 Sk.
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Prehľad podporených projektov 2007
V roku 2007 Nitrianska komunitná nadácia podporila 99 projektov sumou 1 958 235,40 Sk.

Špeciálne grantové kolo podporené z výťažku 4. ročníka aukcie výtvarných diel
11 projektov, 109 622 Sk
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Nitre

Dobrý deň, Nitra 2007
Výstava výtvarných prác hendikepovaných ľudí

11 300 Sk

Materské centrum Klokanček

Spolu bez bariér
Divadelné predstavenie pre zdravé a znevýhodnené deti nitrianskych
MŠ a ZŠ

12 000 Sk

Ľ. Balážová, L. Šimanská,
M. Chudá

Vkroč do nášho sveta
Výtvarné tvorivé dielne pre nitrianske autistické deti

10 800 Sk

M. Bradáčová, D. Ballová,
B. Černušková

Rozprávka o zakliatom hrade
„Rozprávkový“ MDD pre znevýhodnené deti z Nitry

3 302 Sk

Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola

Náš svet
Prehliadka tvorivosti detí zo špeciálnych základných škôl nitrianskeho regiónu

8 500 Sk

Juvenis – Mladí pre mladých

Na skle maľované
Maľovanie detí zo základných a špeciálnych škôl
na okná knižnice v Šahách

9 600 Sk

Združenie STORM
pri UKF v Nitre

Deťom ulice
Vybavenie priestorov nízkoprahového klubu
na sídlisku Klokočina

9 000 Sk

J. Blaho, A. Letková, S. Blahová

Voľnočasové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia z Nitry a okolia

9 200 Sk

Nitrianska galéria

Umenie hrou
Výtvarná súťaž pre deti z nitrianskych ZŠ a špeciálnej školy v Poľnom
Kesove

13 500 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.:
Športový klub nevidiacich a
slabozrakých športovcov Slovenska
SCORPIONI Nitra

4. ročník - Kolkársky turnaj pre postihnuté deti
Turnaj zameraný na prekonávanie bariér medzi zdravými a postihnutými deťmi

7 920 Sk

ZŠ Výčapy – Opatovce

Výčapy - Opatovce
Zakúpenie špeciálneho PC programu pre znevýhodnených žiakov

14 500 Sk

Špeciálne grantové kolo „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ (1. ročník)
5 projektov, 200 000 Sk
Asociácia Divadelná Nitra

Biela noc
Nočná prehliadka kultúrnych inštitúcií v Nitre

17 580 Sk

Detská mládežnícka organizácia
TikTak

Učme sa hrou prekonávať predsudky
Integrované divadelno - tanečné sústredenie detí a mládeže z regiónu
Požitavie

48 620 Sk

Pangaea, o.z.

Miesto, kde žijem
Inovatívna environmentálna výchova pre žiakov ZŠ Nábrežie mládeže

44 000 Sk

Centrum komunitného rozvoja

Klubovňa v Komunitnom centre na Klokočine
Rekonštrukcia a vybavenie klubovne novým zariadením

49 800 Sk

Š. Kapáš, H. Maricseková,
Z. Csákvári

Korzo pri Dunaji
Vytvorenie oddychovej zóny pri obci Kravany

40 000 Sk

15

1. otvorené grantové kolo - 19 projektov, 343 290 Sk
Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra:
Nadácia Gymnázia Golianova,
Nitra

Jarný koncert: Hráme a spievame si pre radosť
Medzinárodný koncert študentov

30 000 Sk

ZŠ s MŠ Novozámocká, Nitra

Klub voľného času
Voľnočasové aktivity pre rómskych žiakov

30 000 Sk

T. Peciarová, M. Plecitý, M. Orlík

In-line deň
Športovo zábavný deň pre obyvateľov sídliska Chrenová

30 000 Sk

Konfrontácie, o.z.

Festival umení „Konfrontácie“ spojený
s výstavou „Metamorfózy“, realizovaný v nitrianskej Synagóge

30 000 Sk

Centrum voľného času Domino,
Nitra

Svet fantázie, Svet patrí mladým
Výtvarná a literárna súťaž pre deti nitrianskych ZŠ

Spoločnosť pre multikultúrny
dialóg

Spomienkové stretnutie k 65. výročiu deportácií nitrianskych
Židov do táborov smrti

21 800 Sk

Fantázia, o.z.

Parcon 2007 / Fantázia Fest
Medzinárodný festival fanúšikov fantastiky

20 000 Sk

Nitriansky ekologický klub

Heuréka
Environmentálna výchova pre žiakov ZŠ zo sídliska Chrenová
a Klokočina

9 100 Sk

4 000 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. a z nadačného fondu BRAMAC:
Nitriansky ekologický klub
(spolufinancovanie)

Heuréka
Environmentálna výchova pre žiakov ZŠ zo sídliska Chrenová a Klokočina

900 Sk

M. Lázniková, R. Kúrová, A. Kúr

Naše Viničky
Voľnočasové tvorivé aktivity pre deti zo sídliska Viničky
v Nitre

10 100 Sk

B. Zemeková, V. Dojčanová,
Štefanovičová

Poznáš tajomstvá prírody?
Environmentálne hry pre deti z nitrianskych MŠ

10 000 Sk

R. Kriško, E. Mimakiová,
J. Konárek

Apropo
Gitarový seminár ZUŠ J. Rosinského v Nitre

25 900 Sk

Krajská knižnica K. Kmeťka
v Nitre

Týždeň slovenských knižníc – 8. ročník
Netradičné podujatia pre nitrianske deti so zámerom zvýšiť záujem
o knihy a čítanie

21 500 Sk

G. Kollárová, R. Titková,
H. Turbová

Čarovná čitáreň
Vytvorenie netradičnej školskej knižnice na ZŠ Škultétyho v Nitre

18 500 Sk

L. Kukučková, Z. Vrabcová,
T. Knollová

Choroby sa nebojíme, radšej si vždy zacvičíme
Športový deň pre deti z nitrianskych MŠ

22 000 Sk

Rodičovské združenie pri MŠ
Platanová, Nitra

Detský amfiteáter
Rekonštrukcia altánku s cieľom zabezpečiť zdravotnú prevenciu
u detí MŠ

22 200 Sk

I. NIMA, o.z.

Nie je to len krútenie
Zakúpenie maršalských paličiek pre oddiel mažoretiek pri MŠ Benkova, Nitra

6 590 Sk

ZŠ Tulipánová, Nitra

Malí meteorológovia
Vybudovanie školskej meteorologickej stanice

12 000 Sk

Z. Zelenajová, M. Pintérová,
L Morvaiová

Multifunkčné ihrisko
Vybudovanie ihriska v Ivanke pri Nitre

13 100 Sk

Podporené z nadačného fondu firmy CASTA (KB Building SK):
A. Ballay, A. Rusňáková,
A. Farmošová
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Tábor mladých ochrancov prírody
Trojdňový tábor motivujúci mladých ľudí k ochrane prírody

5 600 Sk

Špeciálne grantové kolo Mladí nitrianski filantropi - 9 projektov, 66 000 Sk
M. Sidorová, D. Nagyová,
E. Škrovinová

Géniov denník
Seminár pre mladých ľudí z Nitry so záujmom o umenie

10 000 Sk

M. Sabala, V. Kvasničáková, Ľ. Lalík

Výbava pre novovznikajúci skautský oddiel v Pukanci

9 939 Sk

M. Candráková, A. Práznovská,
J. Farkašová

Vytvorme tolerantnú spoločnosť
Prednášky o nebezpečenstve neonacizmu pre žiakov ZŠ nitrianskeho okresu

7 000 Sk

E. Juríková, K. Balážová,
H. Dobrovická

Popoludnie s klaunom
Zábavno-súťažné popoludnie pre chovankyne v Domove soc. služieb v Mani

4 984 Sk

T. Baka, A. Pšenák, V. Nagyová

Živá reťaz proti fajčeniu
Študentská súťaž o protifajčiarsky plagát a logo, vytvorenie „živej
reťaze“ na pešej zóne v Štúrove

5 600 Sk

M. Molnár, B. Huszárová,
K. Smiešková

Divadelné predstavenie
Netradičné spracovanie poviedky B. Slančíkovej - Timravy mladými
amatérskymi nitrianskymi divadelníkmi

4 467 Sk

P. Szabo, M. Lauko, L. Szabo

Zaostrené na mládež
Informačný materiál o drogách pre žiakov nitrianskych ZŠ

8 400 Sk

I. Kušnierik, J. Potocká,
L. Bencsová

Leziem!!! A nie na nervy
Materiál pre lezeckú stenu v mládežníckom centre Kontakt z Levíc

9 110 Sk

V. Valkovič, G. Zuzulová, T. Šabík

Nežijem preto, aby som behal – behám preto, aby som žil
Bežecký turnaj pre obyvateľov obce Malé Vozokany
(spolufinancovaný z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. sumou 5 000 Sk)

6 500 Sk

Špeciálne grantové kolo „Bona via“ (podporené z 2%) - 6 projektov, 43 540 Sk
ZŠ Mojmírovce

Dopravná výchova pre žiakov ZŠ

6 000 Sk

M. Dobiášová, K. Nagyová,
M. Kelemenová

Bezpečné správanie sa na cestách
Kurz dopravnej výchovy pre deti z Detského domova Kolíňany

8 800 Sk

ZŠ s MŠ Jarok

Môj kamarát semafor
Zoznámenie sa detí MŠ s dopravnými pravidlami zážitkovou formou

6 540 Sk

ZŠ Na Hôrke, Nitra

Do školy bezpečne
Dopravná výchova pre deti 1.- 4. ročníka

9 200 Sk

D. Moravčíková, Z. Srnková,
J. Weissová

Dopraváčik - 2. časť
Zriadenie učebne pre dopravnú výchovu detí 1. - 4. ročníka na ZŠ
Škultétyho v Nitre

5 000 Sk

ZŠ Nitra - Dražovce

Dopravná výchova detí pre jazdu na bicykli

8 000 Sk

2. otvorené grantové kolo - 13 projektov, 269 993.90 Sk
Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra:
ZŠ Fatranská, Nitra

Učebňa etickej výchovy

11 900 Sk

I. Števková, E. Kmeťová,
V. Barecová

Tanec a šport v každom veku
Tančiareň a stolný tenis pre nitrianskych seniorov

15 000 Sk

T. Kozlík, O. Tichý, A. Svoboda

L.A.R.P. Nitra
Séria kultúrno-divadelných akcií v Komunitnom centre na Klokočine

19 850 Sk

P. Hrobár, M. Rodáková, V.
Žemba

Otvárak
Informačná publikácia pre študentov prvých ročníkov UKF Nitra

12 350 Sk

Nitrianska galéria

K.O.MIX
Pestré aktivity pre milovníkov komiksu - výstava, literárny večer
s autormi, tvorivé dielne pre deti, výtvarný workshop a premietanie
animovaných filmov

21 000 Sk

J. Jenis, S. Gajdoš, I. Berta

Poďte s nami lietať
Materiálne zabezpečenie modelárskeho krúžku detí pri CVČ pri
Farskom úrade na Klokočine

15 000 Sk
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Podporené projekty z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. a z nadačného fondu BRAMAC:
T. Šupina, P. Sarvaš, A. Arpášová

Tábor „Chcem byť ako sokoliar Tomáš“
Tábor pre deti z viacpočetných rodín z Nitry a okolia

10 000 Sk

Profesionálno – amatérske
divadelné spoločenstvo „Le Mon“

Svätopluk
Divadelná nočná show z obdobia kniežaťa Svätopluka

30 000 Sk

ZŠ Krčméryho, Nitra

Mini-Arborétum pri ZŠ Krčméryho
Aktívne zapojenie detí do vytvorenia miniarboréta

L. Winklerová, I. Hochel,
J. Nemcová

Letná škola kreatívneho písania
Zlepšovanie zručností mladých autorov v oblasti písania poézie,
prózy a iných žánrov

29 700 Sk

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva
Nitrianskeho kraja – LEUSTACH

Hovor, počúvam Ťa
Oboznámenie žiakov ZŠ Fatranskej a ich rodičov s rôznymi druhmi
šikanovania a násilia

30 000 Sk

K. Nováková, M. Vrbová,
L. Žáčiková

Podpora mladých talentov k ľudovým tradíciám
Zakúpenie čižiem pre mládežnícky folklórny súbor v Jarku

20 000 Sk

Katedra fyziky, Fakulta prírodných
vied UKF Nitra

Mestský denný tábor fyziky
Tábor pre deti ZŠ a osemročných gymnázií

26 649.70 Sk

28 544.20 Sk

Špeciálne grantové kolo „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ (2. ročník)
7 projektov, 237 400 Sk
Materské centrum Klokanček

Malá telocvičňa zdravia
Telocvičňa slúžiaca najmä mamičkám z Klokočiny

40 000 Sk

Združenie STORM pri UKF
v Nitre

Deťom ulice
Vyškolenie dobrovoľníkov pre prácu v nízkoprahovom klube

11 400 Sk

Centrum komunitného rozvoja

Spoločenská sála Komunitného centra
Zariadenie spoločenskej sály KC v Nitre na Nedbalovej ul.

50 000 Sk

S. Chotárová, A. Ekhardtová,
M. Frištáková

Seniori na sídlisku Juh
Skrášlenie prostredia Senior klubu na sídlisku Juh v Topoľčanoch

21 600 Sk

M. Pňačeková, J. Borovská,
V. Guzmická

Detské ihrisko na sídlisku pri obecných bytoch v Ivanke pri Nitre

30 000 Sk

J. Gubová, E. Pacalajová, J. Vaňová Výstavba detského ihriska
v Slažanoch (spolufinancované z 2% sumou 37 400 Sk)

47 000 Sk

J. Chalányová, Ľ. Dujsíková,
S. Koudele

37 400 Sk

Činnosť klubu náhradných rodín v Hlohovci

„Ideaxchange“
Trhovisko mimovládnych neziskových organizácií z Nitrianskeho kraja
9 projektov, 90 000 Sk
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Asociácia Divadelná Nitra

10 000 Sk

Profesionálno – amatérske divadelné spoločenstvo „Le Mon“

10 000 Sk

Centrum komunitného rozvoja

10 000 Sk

Združenie STORM pri UKF v Nitre

10 000 Sk

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja – LEUSTACH

10 000 Sk

OZ Pangaea

10 000 Sk

Slovenský skauting, 44. Zbor Egrešov

10 000 Sk

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch

10 000 Sk

Materské centrum Klokanček

10 000 Sk

3. Otvorené grantové kolo „Klub darcov“
10 projektov, 146 619 Sk
E. Čaladiová, M. Mosná,
M. Lenčešová

Vianoce u Špecka II.
Tvorivé dielne detí ŠZŠ pre telesne postihnutých v Nitre

7 500 Sk

ZŠ Tulipánová, Nitra

Strigôni a strigôňki poleťme do rozprávky
Zlepšenie komunikačných zručností rómskych detí ZŠ

10 000 Sk

A. Uhrinová, B. Vallachová,
Z. Kakaš

Výchova a vzdelávanie detí pomocou bábok
Interaktívne bábkové divadlo pre ohrozené deti a deti zo sociálne slabšieho
prostredia v Komárne

6 400 Sk

GymGol klub

Klokočinske multifunkčné ihrisko
Netradičné školské ihrisko pre nitriansku verejnosť

20 300 Sk

ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Nitra

Dostavba detského pieskoviska
Zastrešenie detského pieskoviska na hranie sa pre deti MŠ aj za
nepriaznivého počasia

21 861 Sk

H. Odvarková, O. Oreško,
B. Michalides

Vytvorenie dekoratívneho motívu na stene obytného domu na
Štúrovej ulici v Nitre

9 000 Sk

J. Slivoň, J. Bago, H. Šajgalíková

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež na sídlisku Čermáň

20 000 Sk

Súkromná ZUŠ Tralaškola

Stretnutie perkusionistov 3 svetadielov II.
Stretnutie perkusionistov z rôznych krajín v Nitre

14 600 Sk

Mesto Nitra - Mestská polícia
Nitra

Bezpečne s mestskou políciou
Preventívne metodické materiály pre deti nitrianskych škôl

20 000 Sk

Súkromné konzervatórium

CESTA ŽIVOTOM – maľujeme pre hospic
Zbierka na nitriansky Hospic formou výstavy výtvarných diel

16 958 Sk

Veľké projekty podporené z 2% - 5 projektov, 332 200.50 Sk
OZ Pavla Valáška

Letné biblické tábory detí a mládeže
Tábory organizované pre deti z Nitry s hodnotným zážitkovým programom

63 450 Sk

OZ ZŠ Beethovenova 1 v Nitre

Oprava palubovky
Rekonštrukcia palubovky v telocvični ZŠ

28 040 Sk

Nadácia Gymnázia Golianova,
Nitra

Rekonštrukcia učebne biológie
Vybavenie špecializovanej učebne biológie novým nábytkom

125 714 Sk

Nadácia Gymnázia Golianova,
Nitra

Zlepšenie podmienok vyučovania na Gymnáziu Golianova v Nitre
Nové športové regeneračné centrum, mobilné jazykové laboratórium, zrekonštruované basketbalové ihrisko a aktivity na podporu zdravého životného štýlu pre študentov

100 000 Sk

UKF Nitra

Výchovné koncerty
(podporený z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

14 996.50 Sk

Špeciálne grantové kolo podporené z výťažku 5. ročníka benefičnej aukcie
výtvarných diel - 5 projektov, 119 570 Sk
Špeciálna základná škola
internátna a Praktická škola, Nitra

Drevený jazvečík
Zatraktívnenie prostredia školského dvora

23 000 Sk

Špeciálna MŠ Topoľová, Nitra

Rozvoj kognitívnych, motorických a sociálnych schopností detí s
ťažkým zdravotným postihnutím
Zakúpenie didaktických a rehabilitačných pomôcok

14 400 Sk

Domov sociálnych služieb pre deti Skvalitnenie života detí a mládeže so stredným a ťažkým stupňom
a dospelých s týždenným a celoroč- mentálneho postihnutia s využitím didaktických pomôcok
ným pobytom, Maňa

30 000 Sk

Aktívny človek, o.z.

Odbúravanie predsudkov prostredníctvom komunikácie
Vytvorenie internetovej stránky OZ Aktívny človek

22 170 Sk

Martino – Inštitút rozvoja spoločnosti

Učme sa hraním
Nákup didaktických a rehabilitačných pomôcok pre detský domov Topoľčany

30 000 Sk
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FINANČNÁ SPRÁVA k 31. 12. 2007
FINANCIAL STATEMENT as of 31. 12. 2007
SÚVAHA v tis. Sk / BALANCE SHEET in thousands SKK
AKTÍVA / ASSETS
MAJETOK SPOLU / Total asset
•
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. 2007
57
186
46
109
31
-129
2 821
3
1 259
475
978
106
2 878

k 31. 12. 2006
81
174
34
109
31
-93
2 067
6
1 239
453
311
52
6
2 148

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
Priemerný kurz Sk/USD / Average exchange rate Sk/USD
Priemerný kurz Sk/EUR / Average exchange rate Sk/EUR
Výška nadačného imania k 31. 12. 2007: 265 975 Sk / Endowment as of 31. 12. 2007

k 31. 12. 2007
1 010
323
31
564
31
61
1 868
114
17
64
1 673
2 878
24.7
33.8

k 31. 12. 2006
1 163
305
10
87
583
117
61
985
51
2
91
838
3
2 148
29.7
37.2
265 975 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
•
Dary / Donations
•
Iné ostatné náklady / Other expenditures
•
Odpisy  DM / Amortization and depreciation
•
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám / Contributions and grants to organisations
•
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám / Contributions to individuals
NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES

k 31. 12. 2007
165
21
1
13
10
1 283
50
1
1
12
134
72
36
1 338
601
3 738

k 31. 12. 2006
148
18
2
24
6
1 422
22
1
1
4
118
56
889
436
3 147

VÝNOSY /REVENUES
•
Tržby z predaja služieb / Revenues from sales of  services
•
Úroky / Interest
•
Kurzové zisky / Exchange rate earnings
•
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
•
Prijaté príspevky od iných organizácii / Contributions received from other organisations
•
Prijaté príspevky od fyzických osôb / Contributions received from individuals
•
Príspevky z podielu zaplatenej dane / Contributions received from share of paid tax
•
Dotácie / Operational Subsidies
VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES
•
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. 2007
181
1
2
537
131
14
1 062
102
1 235
522
3 787
-42
91
18
31

k 31. 12. 2006
175
1
0
353
140
18
1 123
11
1 043
402
3 266
-120
239
2
118

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. Sk / INCOME STATEMENT in thousands SKK
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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 in the premises of the Foundation.
V roku 2007 neboli v nadačnej listine vykonané žiadne zmeny. Počas roka 2007 došlo k zmenám v zložení Správnej rady nadácie
– Ing. Annu Jaškovú nahradil MUDr. Milan Juhás, Ing. Jozefa Čuboňa nahradil JUDr Marek Ďuran.

NÁKLADY 2007
GRANTOVÉ PROGRAMY – POSKYTNUTÉ GRANTY
Poskytnuté granty iným účtovným jednotkám
Poskytnuté granty fyzickým osobám
Výtvarná súťaž – odmeny (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)
Dary
Členské Asociácia komunitných nadácií
Spotreba materiálu
Kancelárske potreby
Nákup drobného majetku
Energia, plyn, vodné, stočné, zrážková voda
Opravy a udržiavanie
Cestovné domáce
Cestovné domáce -  EDS dobrovoľníci
Cestovné zahraničie
Cestovné zahraničie -  EDS dobrovoľníci
Náklady na reprezentáciu
Zmluvné služby
Zmluvné služby – cestovné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie, úrazové poistenie UoZ
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 – program Klub darcov
Ostatné služby – program IDEAXCHANGE
Ostatné služby – vzdelávanie Správnej rady (v SR a ČR)
Ostatné služby
Softvér - aktualizácie
Audit
Notárske poplatky
Bankové poplatky
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady
Tvorba fondov
Daň z príjmov
Kurzové straty
Odpisy dlhodobého majetku
NÁKLADY SPOLU                                                                                                    

2007
Poskytnuté granty
Programové náklady
Náklady na správu
SPOLU NÁKLADY

1 920 696.40 Sk
1 571 930.14 Sk
232 613.04 Sk
3 725 239.58 Sk

1 920 696.40
1 336 400.40
584 296.00
17 000.00
134 081.50
1 000.00
66 774.00
20 695.50
75 434.50
20 763.70
535.50
1 673.00
375.00
6 917.70
4 442.15
10 424.62
823 550.00
5 257.50
50 111.00
1 138.00
64 248.50
4 035.00
66 364.50
11 544.00
7 560.00
6 990.00
1 350.50
3 974.00
1 185.00
16 687.00
7 779.00
21 710.00
53 371.00
80 459.95
59 211.43
6 329.50
41 400.00
1 547.00
28 649.29
400.00
13 671.00
30 000.00
17 566.00
12 092.34
36 276.50
3 755 239.58

51.6 %
42.2 %
6.2 %
100 %
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VÝNOSY V ROKU 2007
Príspevky od iných organizácii - Nadácie
Nadácia Pontis (Program IdeaXchange – Trhovisko neziskových organizácií)
WINGS Global Fund for Community Foundations (Podpora nadačnej činnosti)
WINGS Global Fund for Community Foundations (Vzdelávanie Správnej rady)
WINGS Global Fund for Community Foundations (cestovný grant)
Nadácia SPP (Program Pridajme sa, matching k verejnej zbierke)
Nadácia SPP (Program Pridajme sa, náklady aukcie – verejnej zbierky)

619 532.97
250 000.00
177 069.00
104 239.52
28 224.45
50 000.00
10 000.00

Príspevky od iných organizácii – Firmy a inštitúcie
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Naperville
Dotácia Ministerstvo financií SR
TESCO STORES SR, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (III. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (IV. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
IUVENTA – Mládež v akcii, vysielanie dobrovoľníkov
Dotácia – VÚŠR a ESF
Výberový vzdelávací spolok

964 001.78
400 000.00
37 051.50
120 000.00
89 335.00
81 688.00
36 410.00
126 091.00
18 651.00
52 218.78
1 556.50
1 000.00

Príspevky od iných organizácii – Firmy a inštitúcie
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Naperville
Dotácia Ministerstvo financií SR
TESCO STORES SR, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (III. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (IV. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
IUVENTA – Mládež v akcii, vysielanie dobrovoľníkov
Dotácia – VÚŠR a ESF
Výberový vzdelávací spolok

964 001.78
400 000.00
37 051.50
120 000.00
89 335.00
81 688.00
36 410.00
126 091.00
18 651.00
52 218.78
1 556.50
1 000.00

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) z r. 2006

381 350.95

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) z r. 2007

853 510.72

NADAČNÉ FONDY  NKN
BRAMAC
Klub darcov
Deti
CASTA
FOND Špeciálneho grantového kola (z výťažku predaných diel v r. 2006)
FOND zo zisku predch. obdobia (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)

510 669.50
138 000.00
130 910.00
31 957.50
5 600.00
87 202.00
117 000.00

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
Organizovanie akcií
Tržby z predaja výtvarných objektov
Aukcia výtvarných diel – verejná zbierka
Tržby z predaja obrazov
Výnosy z investovania (Vzdelávací fond)
Konzultácie - vzdelávanie
Iné ostatné výnosy

453 811.95
175 000.00
125 633.50
102 000.00
5 000.00
13 671.00
6 000.00
26 507.45

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
Úroky
Kurzový zisk
VÝNOSY SPOLU 

22

3 053.31
1 224.58
1 828.73
3 785 931.18

PRÍJMY v roku 2007
Príspevky od iných organizácii - Nadácie
Nadácia Pontis (Program IdeaXchange – Trhovisko neziskových organizácií)
WINGS Global Fund for Community Foundations (Podpora nadačnej činnosti)
WINGS Global Fund for Community Foundations (Vzdelávanie Správnej rady)
WINGS Global Fund for Community Foundations (cestovný grant)
Nadácia SPP (Program Pridajme sa, matching k verejnej zbierke)
Nadácia SPP (Program Pridajme sa, náklady aukcie – verejnej zbierky)
Nadácia Otvorenej Spoločnosti (NOS-OSF)
Príspevky od iných organizácii – Firmy a inštitúcie
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Naperville
Dotácia Ministerstvo financií SR
Bramac – strešné systémy, s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
IUVENTA – Mládež v akcii, vysielanie  dobrovoľníkov
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (IV. ročník Youthbank - Mladí filantropi)       
Dotácia – VÚŠR a ESF          

599 883.87
250 000.00
127 886.51
121 509.40
27 987.96
50 000.00
10 000.00
12 500.00

16.3 %

1 166 771.72
400 000.00
37 135.50
120 000.00
150 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00

31.7%

213 079.72
95 000.00
1 556.50

Príspevky z podielu zaplatenej dane  (2%)

1 348 295.00

36.7%

NADAČNÉ FONDY NKN
•
Klub darcov  
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
LEMUS – združenie Nitra
NITRASKLO, a.s.
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Regionálne vzdelávacie centrum
Leustach, o.z.
Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo „LE MON“  
dary jednotlivcov (2. ročník Klubu darcov)

131 100.00
131 100.00
50 000.00
6 000.00
5 000.00
5 000.00
3 000.00
1 000.00
1 000.00
60 100.00

3.6%

VLASTNÁ ČINNOSŤ
Organizovanie akcii
Tržby z predaja výtvarných objektov
Aukcia výtvarných diel – verejná zbierka
Tržby z predaja obrazov                        
Výnosy z finančnej investície (Vzdelávací fond)
Konzultácie - vzdelávanie
Ostatné príjmy

429 256.00
175 000.00
124 585.00
102 000.00
5 000.00
13 671.00
6 000.00
3 000.00

11.67%

1 224.58
1 224.58

0,03 %

ÚROKY
Úroky
PRÍJMY CELKOM

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

3 676 531.17 Sk
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 %

2007
599 883.87
1 166 771.72
1 348 295.00
131 100.00
429 256.00
1 224.58
3 676 531.17

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE v ROKU 2007 / THE NCF’S FUNDS in 2007
NÁZOV FONDU 
Stav k 1.1.2007
Navýšenie v roku 2007
Čerpanie v roku 2007
Name of the Fund established within the NCF
Status as of 01/01/2007 Additional income in 2007 Expenditures in 2007
ZÁKLADINOVÉ FONDY – Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUNDS
BRAMAC
30 000 Sk
VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund
464 433.21 Sk
13 671 Sk
PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
BRAMAC
120 000 Sk
120 000 Sk
KLUB DARCOV / Club of  Donors
50 960 Sk
131 100 Sk
157 560 Sk
CASTA
5 600 Sk
5 600 Sk
BONA VIA
16 864 Sk
-*
DETI / Children
37 110 Sk
-*
31 957,50 Sk
Fond KATARÍNY REMIAROVEJ 
3 000 Sk
Fond JOZEFA DÓCZYHO 
5 000 Sk
1 000 Sk
CORGOŇ KONTO
SPOLU / TOTAL
582 967.21 Sk
295 771 Sk
315 117.50 Sk
* Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%.
NÁZOV FONDU / Name of the Fund
BRAMAC
VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund
SPOLU / TOTAL

Permanentná časť / Permanent part
30 000 Sk
436 853.05 Sk
466 853.05 Sk

Výnosy / Revenues
41 251.16 Sk
41 251.16 Sk

% podiel
16.3%
31.7%
-%
36.7%
3.6%
11.67%
0.03%
100 %

Stav k 31.12.2007
Status as of 31/12/2007
30 000 Sk
478 104.21 Sk
24 500 Sk
16 864 Sk
5 152,50 Sk
3 000 Sk
6 000 Sk
563 620.71 Sk

Stav k 31. 12. 2007 /Status as of 31/12/2007
30 000 Sk
478 104.21 Sk
508 104.21 Sk
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ZO ŽIVOTA NADÁCIE
BURZA PROJEKTOV MLADÝCH NITRIANSKYCH FILANTROPOV

OSLAVY 5. VÝROČIA ZALOŽENIA NADÁCIE
SPOJENÝCH S AUKCIOU VÝTVARNÝCH DIEL
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STRETNUTIE ČLENOV KLUBU DARCOV

ZAHÁJENIE PROGRAMU “ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI”

TRHOVISKO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ IDEAXCHANGE
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NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE
SVOJIM DARCOM A PODPOROVATEĽOM

MINISTERSTVO
FINANCIÍ SR
NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE FIRMÁM
A JEDNOTLIVCOM, KTORÍ JEJ POUKÁZALI 2% Z DANE
Agrofinal, a.s. Hlohovec; HONDA; Miloš
Juhás; Eduard Lenčo a Marieta Lenčová;
Nitrianske komunálne služby;
SKIPPI Nitra, s.r.o.;
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NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE ČLENOM KLUBU DARCOV
2007-2008
Stanislav Chovanec a Alicja Korczyk-Chovanec, Miloš Juhás, Marta Rácová, Eva Štefanovová
2006-2007
Pavol Abrhan, Daniel Balko, Marta Bradáčová, Jaroslav Dóczy a Miriam Dóczyová, Jozef Dvonč, Alena Fúsková, Ján Greššo, Ján Hajtmánek a Marcela Hejtmánková, Eva Homolová, Milan Hošek s rodinou, Anna Jašková, Renáta Kolenčíková,
Koloman Kováčik a Helena Kováčiková, Mariana Kováčová, Ľubica Lachká, LEMUS, združenie Nitra, občianske združenie
LEUSTACH, NITRASKLO, a.s., Pavol Peťovský a Alena Peťovská, Adriana Petrová, Profesionálno-amatérske divadelné
spoločenstvo „LE MON“, Edita Ravingerová, Š. Sklenár – ENVI-GEOS, s.r.o., Margita Švarcová - Regionálne vzdelávacie
centrum, Bronislav Tomka a Viera Tomková, Eva Vargová, Viktor Žák

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE VÝZNAMNÝM
SLOVENSKÝM AUTOROM ZA DAROVANIE DIEL DO AUKCIE
Barborka Algayerová, Peter Augustovič, Stanislava Batelová – Michalčeková, Jozef Baus, Igor Benca, Róbert Bielik,
Viťo Bojňanský, Róbert Brun, Miroslav Cipár, Jozef Dobiš, Jana Farmanová, Karol Felix, Marcel Haščič, Peter Klúčik,
Marián Komáček, Milan Lukáč, Soňa Mrázová, Igor Piačka, Miroslav Polák, Slavomír Slivka, Katarína Vavrová,
Ľubomír Zabadal a Malá galéria Akcent

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE ZA MEDIÁLNU PODPORU

www.changenet.sk

www.nitra.sk

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE ZA SPOLUPRÁCU

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE NASLEDOVNÝM DOBROVOĽNÍKOM,
KTORÝ JEJ POMÁHALI A VENOVALI SVOJ VOĽNÝ ČAS PRI ORGANIZOVANÍ AKTIVÍT A PODUJATÍ:

•

•

•

Všetkým členom správnej rady za ich zodpovedný prístup a pomoc pri tvorbe strategického plánu Nitrianskej komunitnej nadácie. Menovite ďakuje: Daniele Gundovej za mimoriadne pracovné nasadenie počas celého roka, organizačnú
pomoc pri realizácii podujatí Klubu darcov ako aj slávnostného podujatia pri príležitosti 5. výročia Nitrianskej komunitnej nadácie; Oľge Csákayovej za moderovanie podujatí Klub darcov a oslava 5. výročia Nitrianskej komunitnej nadácie,
ako aj za mimoriadnu osobnú angažovanosť pri získavaní partnerských firiem v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali;
Emílii Domanovej za pomoc pri organizovaní a Ivanovi Gontkovi za licitáciu aukcie výtvarných diel; Bronislavovi Tomkovi za aktívnu prácu v investičnej komisii.
Mladým nitrianskym filantropom za ich aktívny a zodpovedný prístup k realizácii programu Mladí nitrianski
filantropi Hlavne však: Lucii Makovej a Kristíne Sedlákovej za prípravu „Burzy podporených projektov 2007“; Ivane
Fúskovej za prípravu školenia nových dobrovoľníkov; Sandre Fraňovej, Filipovi Fraňovi a Lee Vlčkovej za pomoc pri
organizovaní aukcie výtvarných diel;
Ďalším podporovateľom Nitrianskej komunitnej nadácie: Milanovi Hošekovi za aktívnu prácu v investičnej komisii;
Alene Fúskovej za osobnú zaangažovanosť a čas, ktorý venuje podporeným projektom.
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Farská 5
949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel./fax: +421 37 741 4345
e-mail: nkn@nkn.sk
www.nkn.sk
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