Výročno-správové noviny zo života nadácie

Pomohli sme
66-krát
Nitrianska komunitná nadácia je
jedinečnou organizáciou poskytujúcou granty v Nitre a v Nitrianskom kraji. Rok 2009 bol veľmi
úspešný v podpore verejnoprospešných aktivít najmä vďaka našim partnerom. Spoločne sa nám
podarilo investovať 62 504,34€
(1 883 005,75 Sk) do vzdelania, kultúry, športu, životného
prostredia, zdravia, sociálnej
pomoci, komunitných iniciatív
a mimovládnych organizácií.
Mohli sme tak podporiť 66 projektov. Viac o podporených projektoch si prečítate na strane 7.

Park pod
Borinou
ožíva
Po úspechoch kampane Ruka
v ruke s Nitrou sa koncom roka
začalo s výstavbou parku. Jeho
hlavným realizátorom a investorom je Mesto Nitra. „V parku pod
Borinou sme realizovali hrubé
terénne úpravy. Odstránili sme
ruderálny porast, vyrovnali terén
a začali s budovaním tamojšej komunikačnej siete (cca – 700 m2).
Z peňazí za ručičky sa vysadila
stromová aleja,“ uviedol odborný
referent Útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Nitre
Štefan Lančarič. Na stromovú
aleju poskytla priamu podporu
2 855 € (86 009,73 Sk) Nadácia
Pontis z nadačného fondu Tesco
Stores SR, a.s. Následne boli osadené lavičky a drobné odpadové
nádoby. V budúcnosti sa plánuje
dokončenie dlažby a vybudovanie
verejného osvetlenia. Najmenších
isto najviac poteší detské ihrisko
na ploche cca 300 m2, ktoré bude
pozostávať z herných zostáv,
preliezačiek, hojdačiek a pod.
Zo zvyšných peňazí z kampane sa
v nasledujúcom roku dokúpi hracia zostava, na ktorú prispel i Rotary klub Nitra Harmony. Mesto
má s parkom aj vyššie ambície.
Napríklad vybudovanie plochy
pre cyklotriál, rozšírenie zelene
či lanové centrum. „Všetko bude
závisieť od finančných prostriedkov,“ dodáva Lančarič.

Dôverne o filantropii, poslaní, pomoci...

Najlepší projekt roka

Editoriál

Víťazom za rok 2008 je Nitrianska beachvolejbalová liga.
Beachová súťaž prebiehala v podobe niekoľkých turnajov počas
celého leta. Precízne pripravené
turnaje, zábava a dobrý kolektív
– to sú neodmysliteľné súčasti
NBL, do ktorej sa môže prihlásiť
každý, kto má rád šport, slnko
a piesok. NBL a jej organizátori
získali vďaka hlasovaniu 333 €
(10 031,96 Sk), ktoré použili
na ďalší ročník beachovej ligy.
„Som veľmi rád, že sme to vyhrali,“ dodal predkladateľ projektu, Michal Ivan. Víťazi v rámci ostatných grantových kôl: GK
(grantové kolo) Mladí nitrianski filantropi: Prírodná učebňa
v Tesároch, GK Bona via: Dopravné popoludnie s hrou a záNitrianska komunitná nadá- ský denný tábor Fajn. „Ešte pol bavou - ZŠ Škultétyho, 2. otvocia spustila začiatkom roka hodinu pred uzavretím hlasova- rené GK: Mestský denný tábor
na svojej webovej stránke nia som tŕpol, ako to celé dopad- Fajn, GK Tu sme doma: Škôlkar
www.nkn.sk
hlasovanie ne,“ priznal sa Michal Ivan, orga- malý nech je zdravý, GK Aby
o najobľúbenejší projekt nizátor NBL, bezprostredne po ľudia ľuďom pomáhali: Galéria
roka 2008. Víťazom sa stala ukončení hlasovania. Nitrianska tvorby a školení verejnosti, GK
Nitrianska beachvolejbalová beachvolejbalová liga je projekt, Klub darcov: Verejná voľnočasoliga. Za posledné tri dni zmo- ktorý bol predložený v 1. otvore- vá zóna pre rodiny, Mimoriadne
bilizovala svojich priaznivcov nom grantovom kole 2008, ako podporené projekty: Slovenské
a predbehla aj favorita Mest- úplná športová novinka v Nitre. ľudové piesne od Nitry.

Park pod Borinou

postavilo Ruka v ruke s Nitrou 2 391 Nitranov
2 391 Nitranov sa zúčastnilo na kampani Ruka v ruke
s Nitrou a zakúpilo si tlieskajúcu ručičku v hodnote
2 € alebo darovalo peniaze na jej účel. Kampaň bola
totiž zbierkou na výstavbu
nového parku pod Borinou
na sídlisku Klokočina. Ruka
v ruke s Nitrou vznikla z iniciatívy Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá by nebola
zrealizovaná bez patričnej
podpory.

Maturity Program a z nadačného
fondu Tesco Stores SR, a.s.
Všetko sa začalo dohodou v Nadácii Pontis. Uskutočnilo sa
s Mestom Nitra, ktoré je celkom 16 podujatí, na ktorých
zároveň hlavným realizátorom sa kampaň prezentovala. Do
a staviteľom parku. Nadácia projektu sa zapojilo 20 základných
vypracovala projekt kampane a stredných škôl v Nitre
a získala finančné prostriedky a 4 inštitúcie. Ruka v ruke
z V4 Community Foundation s Nitrou spoločnými silami

Milí čitatelia,
keď som sa nedávno preklikávala internetom, zaujal ma
článok s názvom „Rockefellerovci schudobneli na filantropii“, ktorý rozoberá históriu
jednej z najbohatších amerických rodín. Článok poukazuje
na výnimočnú americkú tradíciu. Bohatí a významní ľudia
z USA každoročne prispievajú
nemalými čiastkami do charitatívnej oblasti. Aj vďaka tomu
postupne prichádzajú o svoje
pozície v rebríčkoch najbohatších ľudí. Na druhej strane
však vzrastá ich spoločenský
význam. Nitrianska komunitná nadácia si ešte bude musieť pár desaťročí počkať, kým
firmy a jednotlivci na Slovensku budú „chudobnieť“ práve
z filantropických dôvodov, no
napriek rôznym pesimistickým
ekonomickým predpovediam
o finančnej kríze, nadácia svojich stálych podporovateľov
nestratila. Náš najdlhodobejší
darca BRAMAC podporil minulý rok až 23 projektov v Nitre
a v okolí. Nadácia pokračovala
v realizácii programu Tu sme
doma v Hurbanove, ktorý je
financovaný firmou Heineken
Slovensko. Spolupráca s ČSOB
priniesla úplne nový program
pre základné školy s názvom
Krajšie školy. Nedali sa zahanbiť ani darcovia – jednotliv-

ci. Do kampane Ruka v ruke
s Nitrou sa zapojilo 2 391 Nitranov, aby zakúpením tlieskajúcej ručičky podporili výstavbu
parku pod Borinou. 35 členov
Klubu darcov v minulom roku
rozhodlo o podpore siedmich
projektov sumou 3 600 €
(108 453,60 Sk). Fond Bona
via, založený Ing. Sitkeyom
na podporu základných škôl
v oblasti dopravnej výchovy,
získal na objeme aj popularite.
O všetkom, čo sa v nadácii
udialo v minulom roku, sa dozviete na stránkach nášho „výročno-správového“ časopisu.
Čo dodať? Vďaka patrí vám, našim podporovateľom a priaznivcom. Sme šťastní a vďační,
že napriek prekážkam, s ktorými ste sa borili minulý rok, ste
nestratili chuť nás podporiť
a vyskúšať si, aký je to pocit
„schudobnieť na filantropii“.
Ľubica Lachká
správkyňa Nitrianskej
komunitnej nadácie

Všetci predávali ručičky

pomáhalo realizovať viac ako 180
dobrovoľníkov (prostredníctvom
organizácie podujatí, na školách
a v spolupracujúcich inštitúciách).
V rámci kampane sa predalo
2 391 tlieskajúcich ručičiek na
podporu výstavby parku pod
Borinou. Celkovo sa vyzbierala
suma 5 283,65 € (159 175,24 Sk).

Volejbalistky UKF Nitra, karatisti z Karate klubu Farmex Nitra, členovia Folklórneho súboru Zobor, Mladí
nitrianski filantropi, redaktori časopisu Občas nečas,
skauti zo 44. zboru Egrešov,
študenti Tralaškoly a mnohí
priatelia a známi sa pridali
ku kampani, aby získali finančné prostriedky na nový
park.

Okrem toho sa ručičky predávali aj na nitrianskych základných
a stredných školách:
ZŠ Škultétyho 1, Gymnázium Nitra, Golianova 68, ZŠ Na Hôrke 30,
ZUŠ Tralaškola, ZŠ Tulipánová 1,
ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Beethovenova 1, ZŠ Fatranská, Gymnázium
sv. Jozefa Kalazanského, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, SOŠ veterinárna, ZŠ Nábrežie mládeže
5, ZŠ Topoľová 8, ZŠ Cabajská 2,

Najväčší úspech zaznamenala
kampaň na Amfikfeste aj vďaka
podpore moderátorov Michala
Malichera a Michala Kožucha.
Predali sme 672 ks tlieskajúcich ručičiek a podarilo sa nám
vyzbierať sumu 1 355,72 €
(40 842,42 Sk). Výrazne k tomu
prispelo vedenie a pracovníci Rádia Max, ktorí sa aktívne
zapájali počas celej realizácie
kampane ako hlavný mediálny
partner a veľká opora.

ZŠ a MŠ Novozámocká 129, Gymnázium Párovská ul. 1, ZŠ sv. Gorazda, SOŠ zdravotnícka, SŠ Hotelová, Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2.

Showbiz

Osobnosti stavajú park
Známe nitrianske osobnosti sa stali tvárami kampane
Ruka v ruke s Nitrou. Miko
Hladký – spevák kapely
Gladiator, Ľubomír Moravčík – bývalý futbalový reprezentant, Kuly – spevák
hudobnej skupiny Desmod,
Ivana Surovcová – tanečníčka, Eva Pavlíková – herečka Divadla Andreja Bagara
v Nitre a Ivan Gontko – herec Starého Divadla Karola
Spišáka v Nitre. Všetci me-

novaní poskytli svoju tvár na
prezentáciu kampane Ruka
v ruke s Nitrou. Okrem toho sa
29. apríla zúčastnili na slávnostnom otvorení kampane
v Galérii Nitra, aby tu pokrstili tlieskajúce ručičky. Krstilo
sa zemou priamo spod Boriny
a každá z osobností zaželala
ručičkám čo najviac predaných kusov, aby pomohli čo
najlepšie naplniť myšlienku
výstavby parku.

A na stálych miestach:
NISYS – Nitriansky informačný
systém, sídlo informačného internetového portálu mojaNitra.sk
a schránkového časopisu Spravodaj, ŠK Delfín Nitra, Centrum pre
rodinu.
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• Aby ľudia ľuďom pomáhali

Mesto pomáha rozvoju filantropie
Mesto Nitra je spoluzakladateľom
Nitrianskej komunitnej nadácie
a každý rok poskytuje finančné
prostriedky do otvorených grantových kôl. Nitrianska samospráva
od začiatku spolupráce podporila
už niekoľko desiatok úspešných
projektov. Spolupráca sa ešte viac
utužila pri realizácii parku pod
Borinou. „Predstavitelia samosprávy boli pri štarte kampane Ruka
v ruke s Nitrou, ktorej symbolom
sú tlieskajúce ručičky. Som rád,

že výstavba oddychového areálu na rozhraní sídlisk Klokočina
a Čermáň, je pre ľudí tou správnou motiváciou, prostredníctvom
ktorej si uvedomujú svoju spoluzodpovednosť za stav životného
prostredia,“ prezradil Jozef Dvonč,
primátor mesta Nitry. Nadácia za
rok 2009 vďaka Mestu Nitra podporila 16 projektov sumou 8 964 €
(270 049,46 Sk). „Dovoľte mi, aby
som sa poďakoval všetkým, ktorí
v uplynulom roku prispeli

k činnosti nadácie: jednotlivcom
i firemným darcom za nimi poskytnuté finančné prostriedky. Je
obzvlášť chvályhodné, že tieto financie poskytli aj v období, kedy
pocítili dopady globálnej finančnej
krízy a hospodárskej recesie. Moja
vďaka patrí aj každému realizátorovi podporených projektov za jeho
iniciatívu a za príspevok k oživeniu
nášho mesta,“ vyjadril sa primátor.
Táto spolupráca má priaznivé účinky na život v našom meste. Nena-

hraditeľnou je práve pomoc, ktorú
si vzájomne poskytujeme a ktorú
potom môžeme ďalej posúvať
občanom. Nitrianska beachvolejbalová liga, Jarné čistenie Zobora,
Stümpel Cup, Divadelná Nitra či Keramický hrnček sú vzorkou úspešných a dnes už aj tradičných aktivít,
ktoré prispeli k zlepšeniu rôznych
oblastí života v Nitre. Za celé obdobie venovalo Mesto už 53 277,05 €
(1 605 024,41 Sk) na realizáciu 117
projektov.

Naše fondy

Bona via tento rok v policajnom šate
1 436,08 € (43 263,35 Sk). Mohli
tak byť podporení malí policajti
zo ZŠ Škultétyho, ktorí si vyskúšali, aké je to byť rukou zákona.
Grant získalo aj vzdelávanie detí
o bezpečnosti cestnej premávky
na MŠ Janíkovce a ZŠ Cabajská
2, mobilné dopravné ihrisko na
ZŠ Beethovenova a preventívne
prednášky o nehodovosti v rámci
občianskeho združenia Šťastné
deti. Všetky projekty boli financované z 2%. Z fondu sa doteraz
podporilo 26 projektov sumou
6 761,06 € (203 683,69 Sk).

Fond Bona via existuje popri
Nitrianskej komunitnej nadácii už 5 rokov. Je zameraný na
podporu projektov dopravnej
výchovy detí a mládeže, predovšetkým žiakov z nitrianskych
škôl, a na zlepšenie ich bezpečnosti na cestách. Zakladateľom
fondu je Ing. Andrej Sitkey.
K termínu uzávierky 27. marca
bolo predložených 15 žiadostí
o grant. Správna rada nadácie a
zakladateľ fondu rozhodli o podpore piatich projektov sumou

Tento ročník bol výnimočný tým, že darcovia rozhodovali priamo na podujatí.

Darcovia prerozdelili 3 600 €
Škola hore nohami, Turnaj
junior NBL 2010, Športuj
a budeš zdravý, NAJTART II.
– večer plný umenia, Publikácia – Nitra na medailérskych
pamiatkach, Manželská bedmintonová liga, Pokoj a radosť
v duši. To všetko sú projekty za
ktorými stoja skvelí ľudia rozhodnutí pomáhať. Tí sa stretli
koncom októbra v Synagóge
v Nitre spolu s viacerými členmi Klubu darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii.

tých, ktorí ich najviac potrebujú.
Najviac hlasov získal projekt
Pokoj a radosť v duši, druhý bol
projekt na záchranu netopierov s názvom Škola hore nohami a tretia skončila Manželská
bedmintonová liga. Tieto žiadali podporu do výšky 2 000 €
(60 252 Sk). Darcovia mali ešte
1 600 € (48 201,60 Sk) na rozdelenie. A tak, každý, kto bol
v ten večer súčasťou nádhernej prehliadky plánovaných
filantropických
aktivít,
len
privítal rozhodnutie darcov.
Darcovia, počas večera plného „Všetci si zaslúžite náš obdiv
emócií, mali vybrať tie projek- a našu podporu“, vyznelo z úst
ty, ktorým bude venovaná suma Daniely Gundovej, predsedníčky
3 600 € (108 453,60 Sk). Tento Správnej rady Nitrianskej koročník bol výnimočný najmä munitnej nadácie. Suma 1 600 €
tým, že darcovia po prvý raz roz- (48 201,60 Sk) sa napokon rozhodovali o podpore projektov delila medzi zvyšné 4 projekty.
priamo na podujatí. Darované
peniaze tak symbolicky poputo- Klub darcov je jedinečná prílevali priamo z rúk darcov do rúk žitosť, ako podporiť svoje mesto

a región. Realizuje sa v rámci
Asociácie komunitných nadácií
Slovenska. Od roku 2004 podporili darcovia pri Nitrianskej

komunitnej nadácii aj s tohtoročným výberom 58 projektov
sumou 27 624,03 € (832 201,53 Sk).
Do 6. ročníka Klubu darcov sa
zapojilo 35 jednotlivcov, partner programu Západoslovenská

energetika, a.s. a Wings Global
Fund for Community Foundations. Uzávierka grantového
kola bola 9. októbra. Prihlásilo

sa doň celkom 19 projektov. Na
slávnostne podujatie sa dostalo
po užšom výbere 7 najlepších,
medzi ktoré bola vďaka štedrosti darcov prerozdelená suma
3 600 € (108 453,60 Sk).

Bramac podporil 23 projektov Nenechajte rozhodovať iných!
Založte si vlastný fond
Firma BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. rozdelila v tomto roku sumu 15 606,34 €
(470 156,60 Sk) na 23 verejno-prospešných
aktivít
v našom kraji. Nitrianska komunitná nadácia spolupracuje s firmou už od roku 2003,
kedy bol založený nadačný
fond BRAMAC. Od roku 2004
podporuje aktivity nadácie
aj prostredníctvom asignácie
2%.

Od začiatku úspešnej spolupráce venoval Bramac už
66 495,65 € (2 003 247,95 Sk) na
109 projektov najmä zo sociálnej a vzdelávacej oblasti a na
projekty zamerané na voľný čas
detí a mládeže. Ľudský prístup
a pomoc sa vyčísliť nedajú. Výnimočnosť firmy sa počas nie-

koľkých rokov spolupráce prejavila predovšetkým v osobnej
zaangažovanosti jej predstaviteľov a v starostlivosti o mesto
a región, čo je prioritným záujmom aj Nitrianskej komunitnej
nadácie.

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma i jednotlivec
možnosť založiť si vlastný fond:
Rozdeľuj a dlhodobo panuj!
... je heslo, ktorým sa riadi aj
skúsený filantrop. Môže si založiť kombinovaný fond, ktorý má
dve zložky. Časť financií sa čerpá
priebežne a v rámci druhej časti
firma myslí do budúcnosti. Vďaka zisku z dlhodobých investícií
môže trvalo podporovať ďalšie
zaujímavé projekty.
Dávaj tam, kde je to potrebné!
Radi vidíme plody našej práce
čo najskôr. Pre tých, ktorí majú
záujem podporovať zmysluplné
aktivity hneď, je tu možnosť založenia priebežného fondu. Jeho
zakladateľ zároveň určuje koľko
a na aký účel peniaze poputujú.

Priebežné fondy Nitrianskej
komunitnej nadácie: Bona via,
Corgoň konto, Fond Deti, Klub
darcov, Fond Jozefa Dóczyho,
nadačný fond Bramac.
Mysli do budúcnosti!
Šetríme, aby sme raz mali krásny dom, auto, dovolenku... Čo
tak šetriť, aby sme mali čisté
životné prostredie, zdravé deti,
kultúrne hodnoty či dostatok
športu? Fondy pre budúcnosť
sú tie, ktoré sa nemíňajú, ale investujú. Výnosy z týchto fondov
sú používané na základe rozhodnutia zakladateľa.
Fondy pre budúcnosť Nitrianskej komunitnej nadácie: Vzdelávací nadačný fond, Základinový nadačný fond, nadačný fond
Bramac.

Naše fondy

Krajšie Hurbanovo
vďaka firme
Heineken Slovensko, a.s.
Nitrianska komunitná nadácia spolupracuje s firmou
Heineken Slovensko, a.s. od
roku 2004, kedy založila
vlastný fond, Corgoň konto
pri Nitrianskej komunitnej
nadácii. V roku 2008 vyhlásila firma aj špeciálne grantové
kolo s názvom Tu sme doma,
ktoré je zamerané na podporu
verejno-prospešných
aktivít v meste Hurbanovo.
V rámci prvého ročníka
programu bolo podporených
10 vynikajúcich projektov.
Tie sa realizovali od jari do
jesene 2009. Všetky aktivity boli úspešne uskutočnené

a dnes ich využívajú všetci obyvatelia Hurbanova. Firma Heineken,
ako spoločensky zodpovedná firma, nezabúda na región
a komunitu. Aj vďaka programu
Tu sme doma sa priblížila občanom v domovskom meste svojho
pivovaru. Úspechy dobrovoľníkov, ktorí realizovali jednotlivé
projekty, ocenila aj Hana Šimková, manažérka pre korporátne
vzťahy Heineken Slovensko, a.s.:
„Pre firmu je veľkým zadosťučinením počuť slová vďaky, uznania verejnosti a predovšetkým
vidieť úspechy aktívnych ľudí.
Všetky tieto aktivity spojili občanov a utužili vzťahy.“

Fond Deti pri Nitrianskej
komunitnej nadácii
Fond Deti funguje pri Nitrianskej komunitnej nadácii
od roku 2004. Jeho zakladateľkou je Marta Bradáčová,
ktorá takouto cestou získava
finančnú podporu na projekty pre znevýhodnené deti zo
Spojenej školy v Nitre. Z peňazí vyzbieraných v rámci fondu sa zrealizovalo množstvo
projektov, ktoré skvalitnili

vzdelávanie a priniesli do života
týchto detí veľa radosti a zábavy. V roku 2009 sme spoločnými
silami prispeli k tomu, aby mali
deti novú šatňu, aby sa stretli
pri rôznych príležitostiach ako
MDD, Vianoce, karneval, ale najmä, aby mohli prostredníctvom
nových zdravotných pomôcok
plnohodnotnejšie žiť.

Spája nás Asociácia
komunitných nadácií
Slovenska
Asociácia komunitných nadácií Slovenska momentálne
združuje 9 komunitných nadácií na Slovensku. Zastrešuje aj Nitriansku komunitnú
nadáciu. Naše partnerstvo je
založené na dlhodobej vynikajúcej spolupráci v oblasti
motivácie darcov po celom
Slovensku aj v zahraničí.
Asociácia má programy, ktoré sa každoročne realizujú
v členských nadáciách. Medzi najznámejšie a dlhodobé
patria Klub darcov a Mladí
filantropi. Nadácie pravidelne v rámci AKNS organizujú
Deň komunitných nadácií,
prostredníctvom
ktorého
prezentujú verejnosti svoju
činnosť. Deň komunitných
nadácií, ktorý sa oslavuje
v rámci Týždňa komunitných nadácií od 8. do
15. mája na celom Slovensku, sa uskutočnil aj u nás
v Nitre. Pod vedením Nitrianskej komunitnej nadácie sa
konal program na podporu

kampane Ruka v ruke s Nitrou,
ktorej cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na výstavbu nového parku pod Borinou.
Kampaň prišli bez nároku na
honorár podporiť aj nitrianski
skauti, konkrétne 44. zbor Egrešov, ktorí pripravili pre najmenších účastníkov skvelé hry, ako
skákanie vo vreci či preťahovanie lanom. Dospelých divákov
prišla zabaviť známa nitrianska
country kapela Pengagi. Súčasťou podujatia bolo aj udeľovanie cien za najobľúbenejší
projekt roka 2008. Ocenené,
v rámci grantových kôl, boli
rôzne zaujímavé projekty, ktoré
nadácia v minulom roku podporila. Ceny pre víťazov darovala
firma Bramac – strešné systémy, s.r.o. Finálnou fázou bolo
vyhlásenie absolútneho víťaza,
ktorým sa, s takmer 500 hlasmi,
stala Nitrianska beachvolejbalová liga. Nadácia je hrdá, že podporila toľko krásnych a úspešných projektov.
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Zaostrené na mladých

Nadácia SPP podporuje mladých
Nadácia SPP je dlhoročný a stabilný partner programu Mladí filantropi, ktorý sa realizuje
v rámci Asociácie komunitných
nadácií Slovenska (AKNS). Finančné prostriedky, ktoré poskytuje z 2% dane na tento jedinečný
program pre mladých, sú prerozdelené členom AKNS, kde sú využité na podporu programových
aktivít. Nadácia v rámci programu podporuje aj vzdelávanie,
ktoré má v tomto zmysle ďalekosiahly dopad. Mladí ľudia sa vzdelávajú vo všetkých oblastiach realizácie grantového programu.
U nás v Nitre je program každoročne zavŕšený podujatím Burza

projektov. Nitrianska Synagóga
omladla 16. septembra atmosférou, ktorá sa niesla v znamení
filantropie. Tú predostreli svojim
návštevníkom Mladí nitrianski
filantropi pri príležitosti stret-

nutia so svojimi rovesníkmi. Aj
tohtoročná burza bola o skvelých
nápadoch a zrealizovaných verejnoprospešných aktivitách. V roku
2009 bolo podporených dovedna
7 projektov sumou 1 667,94 €

(50 248,36 Sk). Tie sa realizovali
od marca do augusta. Počas nich
sa utužili vzťahy medzi Mladými
nitrianskymi filantropmi a ich rovesníkmi, ktorí realizujú verejnoprospešné aktivity. Osobné stretnutia a chuť pomáhať zblížila
mladých ľudí natoľko, že sa svojim aktivitám venujú s o to väčším
nadšením. Tento entuziazmus sa
preniesol aj na Burzu projektov
2009. Mladí nitrianski filantropi
podporili za 6 rokov svojho pôsobenia už 42 projektov sumou
11 028,59 € (332 247,30 Sk).
Burza projektov 2009 bola zrealizovaná vďaka daru firmy Bramac
– strešné systémy, s.r.o.

Deň Zeme
v Dražovciach

Jarné čistenie
Zobora

Grantové kolo: Mladí nitrianski filantropi
Udelený grant: 125,82 € (3 790,45 Sk)
Financovanie: Nadácia SPP

Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 611,15 € (18 411,51 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra

Životné prostredie nie je ľahostajné ani Mladým nitrianskym filantropom, ktorí pri
Nitrianskej komunitnej nadácii
realizujú svoj vlastný program.
Dôkazom je projekt Deň Zeme
v Dražovciach. Dar, ktorý jeho
predkladateľky venovali životnému prostrediu k Medzinárodnému dňu Zeme, bola nezištná
pomoc. Spolu so skupinou dobrovoľníkov sa rozhodli vyčistiť

územie Dražoviec. Podarilo
sa im zapojiť dražovské rodiny a vyzbierať tak 50 vriec
odpadu. Ruku k dielu pridali
aj mladí filantropi, ktorí sa
do čistenia pustili so skupinou ostatných dobrovoľníkov.
Okrem príjemne strávených
chvíľ na čerstvom vzduchu
spoločne prebrali problémy
obce a ich odpadového manažmentu.

Dobrodružná cesta
prírodnými hádankami
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 272,50 € (8 209,34 Sk)
Financovanie: 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
Deti takmer zo všetkých materských škôl v Nitre oslavovali
v apríli Deň Zeme. Park na Sihoti
bol vďaka tomuto projektu plný
hier, stanovíšť a rôznych úloh,
ktoré deti s radosťou plnili. Hravou formou učiteľky priblížili
žiakom základných škôl krásy
a zákony prírody. Na každého
čakalo 12 stanovíšť a pečiatky
za odmenu správne vyriešených
úloh. Deti sa okrem iného naučili
veľa o tom, aké je dôležité chrániť prírodu okolo seba.

Milovníci a ochrancovia prírody mali 25. apríla 2009 dôležité
stretnutie. CHKO Ponitrie v spolupráci s Nitrianskym horským
spolkom a s mestom Nitra už
po tretíkrát zorganizoval akciu
s názvom Jarné čistenie Zobora. Predseda Nitrianskeho horského spolku Patrik Együd nás
oboznámil s cieľom stretnutia
dobrovoľníkov. Bola ním pomoc
prírodnému prostrediu prímestskej časti pohoria Tribeč.
Dobrovoľníci čistili všetky značené turistické chodníky medzi
Dražovcami, Zoborom, Žibricou
a na území prírodnej rezervácie
Lupka. Okrem odpadu, ktorý na
týchto miestach vyprodukovali
nezodpovední turisti, sa zlikvidovalo aj niekoľko väčších nelegálnych skládok. Smutné je,

že pri Dražovskom kostolíku sa
našla nová. Do zoznamu kuriozít
sa tento rok zapísali nálezy ako
toaletná misa či monitory. Akcie
sa zúčastnilo približne osemdesiat dobrovoľníkov, ktorým sa
podarilo naplniť dva plné veľkokapacitné kontajnery. Patrik
Együd skonštatoval: „Je vidieť,
že naša akcia prebieha už tretí
rok, pretože každým rokom klesá množstvo vyzbieraného odpadu. Prvý rok sme nazbierali tri
plné veľkokapacitné kontajnery
odpadu, vlani dva a tento rok
tiež.“ Nie je to samozrejme málo.
Samotné čistenie trvalo tri hodiny. Každý dobrodinec dostal za
odmenu tlačeného sprievodcu
o náučnom chodníku Zoborské
vrchy. Dobrovoľníci aj tento raz
odviedli kus dobrej práce.

Investovať do
vzdelania sa vyplatí
V priebehu rokov 2006 – 2009
pomohla Nitrianska komunitná nadácia jednej z najlepších
stredných škôl v Nitre. Reč je
o gymnáziu, ktoré nadácia podporila prostredníctvom asignácie 2% sumou 36 095,30 €
(1 087 407,01 Sk). Za tri roky
Nitrianska komunitná nadácia
v spolupráci s Nadáciou gymnázia na Golianovej ulici podporila
na škole 6 veľkých vzdelávacích
projektov, ktoré uľahčujú život
študentom školy a ich peda-

gógom. Gymnáziu, Golianova 68
sa podarilo efektívne investovať
do modernizácie školy. „Páčia sa
mi všetky inovácie na škole. Je vidieť, že sa tu zaujímajú o pokrok
a o naše pohodlie,“ nadšene hovorí Pavol, 15 – ročný študent školy.
V roku 2009 boli podporené tieto
projekty: Vybudovanie učebne
informatiky s grantovou podporou 11 206,83 € (337 616,96 Sk).
Multipressový posilňovací stroj
a atraktívnejšia posilňovňa v hodnote 1 795 € (54 076,17 Sk).

Životné prostredie

Škola hore nohami
Grantové kolo: Klub darcov
Udelený grant: 900 € (27 113,40 Sk)
Financovanie: 2%, WINGS Global Fund
for Community Foundations
Predsudky, nevedomosť a náš
strach z netopierov sú silné
natoľko, že šanca o zachovanie
druhov európskeho významu
sa na Slovensku stále znižuje. Urbanizované prostredie
a masívne zatepľovanie spôsobuje drastický úhyn množstva netopierov, ktoré zimujú
v štrbinách panelových domov.
Dobrovoľní ochrancovia sa už
niekoľko rokov snažia vytvárať
náhradné úkryty vhodné na ich
zimovanie. Predkladateľ projektu Matúš Kováč vysvetľuje:
„Tieto búdky imitujú panelové
štrbiny. Už len tým, že sa do
týchto búdok nasťahuje sto ne-

topierov, získavame spoločenskú
hodnotu niekoľko tisíc eur.“ Vďaka podpore projektu Škola hore
nohami, neustálej komunikácii
a osvete, ktorú predkladatelia šíria, sa konečne podarilo vytvoriť
takéto stanovište. ZŠ Na Hôrke
v Nitre sa stala prvou budovou na
Slovensku, na ktorej sú nainštalované tieto špeciálne búdky pre netopiere. Na stene školy ich je päť
a do jednej sa zmestí osemdesiat
až sto netopierov. Žiaci dokonca
pomáhali pri maľovaní týchto búdok. Ich vzťah k netopierom slúži
ako príklad, že týchto živočíchov
sa obávať netreba a že pre naše
prostredie sú prínosom.

Zdravie

Nevedomosť neospravedlňuje
Grantové kolo: 2. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 1 000 € (30 126 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra

Prvá pomoc by mala patriť medzi základné zručnosti každého
človeka. Včasné a správne poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť život. Žiaľ, v hraničnej
situácii by sa mnohí zmohli len
na privolanie rýchlej záchrannej
pomoci. Dôvod je jednoduchý.
Ľudia nevedia ako prvú pomoc
podať. Zo strachu, že by postihnutému namiesto pomoci skôr
uškodili, ostávajú pasívni.
Rozšíriť vedomostnú bázu a zručnosti v spôsobe podávania prvej po-

moci a zvýšiť povedomie spolupatričnosti mládeže nie je ľahká úloha.
Vyžadovala si mesiace príprav, ktoré vyvrcholili 21. septembra na podujatí Deň prvej pomoci s názvom
Nevedomosť
neospravedlňuje.
Táto vzdelávacia akcia bola určená
pre žiakov 8. ročníka nitrianskych
základných škôl, študentov 1. ročníkov Strednej odbornej školy zdravotníckej v Nitre a ich pedagógov.
Tí sa stretli v areáli pri telocvični
TJ AC Nitra, aby pod dohľadom odborných učiteľov, inštruktorov prvej
pomoci SZŠ v Nitre, nabrali nové

skúsenosti. Každý žiak sa zúčastnil
teoretickej a praktickej prípravy
na ôsmich stanovištiach. Účastníci
vzdelávacej akcie si mohli dôkladne
precvičiť všetky úkony prvej pomoci a získať brožúru prvej pomoci.
Riaditeľka Strednej zdravotníckej
školy v Nitre Adela Štrpková k realizácii projektu dodala:
„Súčasnosť nás upozorňuje na jeden neodmysliteľný fakt. To,
že z povedomia ľudí sa
vytráca snaha pomáhať iným v núdzi aj
v čase ohrozenia života. Som rada, že aj vďaka takýmto projektom
sa osveta v tejto oblasti

dostáva predovšetkým k mladým
ľuďom.“ O podujatie bol veľký záujem. Množstvo prihlásených účastníkov podnietilo realizátorov akciu
zopakovať. Namiesto jedného sa
uskutočnili tri vzdelávacie kurzy, na
ktorých sa zúčastnilo celkom 337
žiakov a 27 pedagógov.
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Zdravie

Malý záchranár
a malý policajt

Pokoj a radosť
v duši

Grantové kolo: Bona via
Udelený grant: 311 € (9 369,19 Sk)
Financovanie: 2%

Grantové kolo: Klub darcov
Udelený grant: 600 € (18 075,60 Sk)
Financovanie: Wings Global Fund for Community
Foundations

Na základnej škole Škultétyho 1,
Nitra sa v júni uskutočnila preventívna dopravná akcia malých
žiačikov. Tí sa mohli vcítiť do
role policajtov. Každý deň pred
vyučovaním totiž stáli za bránou
školy, aby mohli upozorňovať vodičov vchádzajúcich do školského
areálu na značku zákazu vjazdu.
Základnou myšlienkou projektu
bolo rozvíjať vnímavosť a opatrnosť v cestnej doprave. Deti sa
naučili zručnosti a obratnosti pri
riešení dopravných situácií. Takýto prístup slúži na získavanie
zodpovednosti, no nie je len výchovnou metódou alebo snahou
získať vedomosti, ale zároveň je
to pre deti forma hry, ktorá ich
naozaj baví. „Dnes tu boli už piati
vodiči, čo porušili pravidlá. Zapísali sme si ich značky,“ ozrejmila
fungovanie hliadky pani učiteľka
Weissová. „Moji rodičia zastanú vždy pred školou,“ chváli sa
zase Miško, malý policajt zo ZŠ

Športujte zdravo
s celou rodinou

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie deťom a žiakom vo
veku od 12 do 16 rokov hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici
v Nitre. Práca pedagógov zahŕňa
starostlivosť o deti s rôznymi
chorobami a psychickými ťažkosťami, ako je agresivita, uzatváranie sa do vlastného sveta, samovražedné sklony, poruchy príjmu

potravy, šikanovanie, prostitúcia,
záškoláctvo či drogové a hráčske
závislosti. Práca s týmito deťmi
si vyžaduje špeciálny prístup
pedagógov a inovatívne metódy
výučby a výchovy. Realizáciou
projektu zabezpečili predkladatelia terapeuticko-relaxačné a tvorivé hudobno-pracovné činnosti
pre deti z pedopsychiatrického
oddelenia.

né poradenstvo o jednotlivých
druhoch pohybových aktivít.

Z cvičenia sa tešili deti aj dospelí.

Grantové kolo: 2. otvoreného grantové kolo
Udelený grant: 974 € (29 342,72 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra

Škultétyho. Akcia Malý záchranár a malý policajt trvala niekoľko týždňov a primäla deti
zamyslieť sa nad dopravnými
priestupkami a naučila ich, ako
správne reagovať v rôznych dopravných situáciách.

Vďaka
projektu
Športujte zdravo s celou rodinou si
mohli rodičia spolu so svojimi ratolesťami zašportovať. V sobotu 19. septembra
v priestoroch Bike 4 Fun Studio
v Mestskej hale v Nitre strávili spoločné rodinné chvíle.
V rámci projektu bol pripravený
celodenný
športový
program pre deti, mládež aj

dospelých. V ňom boli zahrnuté
rôzne druhy ukážkových cvičení,
ktoré si návštevníci mohli zdarma vyskúšať. Medzi nimi cvičenie, určené špeciálne deťom,
ktoré nazvali zdravý chrbát. Pre
všetky vekové kategórie bola
pripravená škola zdravého chrbta, power joga či indoor cycling.
Okrem aktívneho zapojenia
poskytli organizátori aj odbor-

Kultúra

Andrew Lloyd Webber: Jozef Medzinárodný festival
a jeho zázračný farebný plášť Divadelná Nitra 2009
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 1 000 € (30 126 Sk)
Financovanie: 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Grantové kolo: Mimoriadne projekty
Udelený grant: 13 777, 27 € (415 054,04 Sk)
Financovanie: 2% firmy Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

Bratská láska, nenávisť, intrigy,
zrada, osud. Na strane druhej
– nádej a odpustenie. Vynikajúca hudba a výber témy, to všetko robí z muzikálu Jozef a jeho
zázračný farebný plášť jeden
z najpopulárnejších titulov muzikálového divadla. Milujú ho deti,
mladí ľudia aj dospelí po celom
svete. Po desiatich rokoch si ho
opäť mohli vychutnať aj diváci
na Slovensku. Uviedla ho Katedra hudby Pedagogickej fakulty
UKF v Nitre, ako študentskú produkciu tohto muzikálu. Originalitu predstaveniu pridal aj živý
orchester a 12-členný detský
zbor. Výsledkom tejto umeleckej
mozaiky bolo dokonalé naštudovanie muzikálu a „standing ovation“.

Divadelná Nitra je jedným
z najvýznamnejších medzinárodných podujatí na Slovensku. Predkladatelia projektu
v 18. ročníku festivalu prezentovali kvalitné európske
divadlo, oboznamovali verejnosť s dielami, osobnosťami
a tendenciami súčasného slovenského divadla. Opäť sa im
podarilo udržať pozornosť
širokých vrstiev obyvateľstva
a vysokú návštevnosť bohatou ponukou skvelého sprievodného programu. Divadelná Nitra aj tento rok potešila
umelecké duše nielen obyvateľov Nitry, jej širokého okolia,
ale aj zahraničných hostí.

Hľadanie kultúrnych
prameňov
Grantové kolo: 2. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 525,38 € (15 827,60 Sk)
Financovanie: 2% firmy BRAMAC - strešné systémy, s.r.o.

Obec Kostoľany pod Tribečom
má dlhú históriu. Do archivácie
duchovnej a materiálnej kultúry
obce sa pustila neformálna skupina Lenka Maďarová, Katarína
Funtíková a Ivana Fúsková. Dievčatá robili výskum, ktorý zavŕšili
výstavou v miestnom kultúrnom
dome. Vernisáž bola spojená
s vítaním najmladších občanov
(novorodencov) a tiež gratuláciami jubilantom. Príjemný deň si

nenechal ujsť ani starosta obce,
ktorý takéto aktivity plne podporuje. Počas podujatia sa predstavili folklórne súbory rôznych
vekových kategórií. „Naša výstava bola prezentovaná na záver,
pričom bol spomenutý pôvodný
zámer zdokumentovania tradícii
obce. Obyvatelia boli oboznámení
o zmysle výstavy a všetci sa tešili
z plodov našej práce. Bol to príjemný pocit,“ priznala Lenka Ma-

ďarová, jedna z organizátoriek.
Zbierka kultúrnych prameňov
je zvečnená na DVD nosičoch
v podobe zaujímavých fotografií
a videí.

Prejdime na zelenú k umeniu!
Grantové kolo: Mladí nitrianski filantropi
Udelený grant: 333 € (10 031,96 Sk)
Financovanie: Nadácia SPP
Kreativita, rôznorodosť a originalita v stvárnení témy Portrét
dneška. Takýto cieľ si vytýčila
skupina nadšencov, ktorá dala
možnosť prezentovať sa mladým „amatérskym“ umelcom.
Príprava ich nevšedných diel vyvrcholila vernisážou v Krajskom
osvetovom stredisku, kde sa skutočne bolo na čo pozerať. Hneď
v úvode prítomných oslovili
účinkujúci z hudobno-dramatického konzervatória. Svojím
vystúpením vykúzlili tú pravú
umeleckú atmosféru. Vernisáž
bola výnimočná predovšetkým

invenčnosťou
vystavovaných
diel. Návštevníci mohli obdivovať
maľby, šperky, odevy, fotografie či
básne. Umeleckým zážitkom bol
pohľad každého mladého umelca
na „Portrét dneška“ a nechýbala
ani vysoká profesionalita, o ktorú sa zaslúžila kurátorka výstavy.
To všetko ocenili desiatky milovníkov umenia, ktorí v priebehu
dvoch týždňov navštívili výstavu.
Zúčastnili sa i Mladí nitrianski filantropi: „Mladosť a kreativita sú
zárukou nefalšovanej radosti, zábavy a originálnosti. Portrét dneška si budeme ešte dlho pamätať.“
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Vzdelávanie

Waterball – Izolovaný život autistu Most spájajúci mladú generáciu
s dianím v Nitre a blízkom okolí
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 1 000 € (30 126 Sk)
Financovanie: BRAMAC – strešné systémy, s.r.o

viac o tejto zákernej chorobe.
Návštevníci si dokonca na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké je
to žiť v izolovanom svete. Pod
tribúnou bol totiž umiestnený
waterball – nafukovacia guľa
v bazéne plnom vody. Do nej organizátori „zatvárali“ okoloidúcich dobrovoľníkov, ktorí chceli
skúsiť, aké je to žiť v izolácii.
Svoje bezprostredné pocity opísala Janka: „Je to naozaj strašné,
nedokázala som sa ani len postaviť, nemal mi kto pomôcť. Cítila
som sa bezmocne.“ „Chceli sme,
Akcia sa začala 2. apríla v Brati- aby si ľudia vyskúšali, aké je to
slave a ukončená bola 15. mája byť autistom, ktorému nik nepov Nitre. Obyvatelia mesta a jeho dá pomocnú ruku v jeho izolácii
okolia mali možnosť pristaviť sa od sveta. Podobne, ako týmto
pri tribúne na Svätoplukovom dobrovoľníkom nik nemohol
námestí v Nitre a dozvedieť sa pomôcť, keď sa ocitli v nafukova-

Grantové kolo: 2. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 942,30 € (28 387,73 Sk)
Financovanie: 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Celosvetová krivka postihnutia ľudí autizmom neúprosne
rastie z roka na rok. Dnes sa
s touto chorobou rodí každé
150-te dieťa. Mnohí z nás netušia, aký je svet ľudí, ktorí ňou
trpia. 2. apríl je vyhlásený za
Svetový deň povedomia o autizme. Práve pri tejto príležitosti sa členovia Klubu rodičov
autistických detí rozhodli odštartovať informačnú kampaň
Waterball, Dni informovania
o autizme.

Študenti strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre
majú vlastný časopis – Pauzák. Historicky prvé číslo je
na svete a jeho veľkolepého
príchodu sa nevedeli dočkať
nielen samotní žiaci, ale aj
ich pedagógovia a vedenie
školy. Myšlienku vlastného
študentského časopisu sa po
rokoch podarila zrealizovať.

cej guli na šmykľavom povrchu
vody,“ priblížil projekt Róbert
Mikulášik, predseda Klubu rodičov autistických detí.

Špecko v novom šate

Grantové kolo: Mimoriadne podporené projekty
Udelený grant: 1 233 € (37 145,36 Sk)
Financovanie: Fond Deti – Soroptimist International, Club Zoetermeer, Holandsko a z 2%
Žiaci zo Spojenej školy na Kollárovej a Mudroňovej ulici
v Nitre trpia rôznymi hendikepmi.
V roku 2009 sa dočkali nových

šatní. Z grantu, ktorý bol na
projekt udelený, zabezpečila
predkladateľka projektu Marta
Bradáčová nákup nových skri-

niek, poličiek, lavičiek a stoličiek.
Priestory školy sú tak vhodnejšie
vybavené pre vzdelávanie a zároveň bezpečnejšie pre deti.

Sociálna pomoc

Grantové kolo: 2. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 660 € (19 883,16 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra

Grantové kolo: 2. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 392 € (11 809,39 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra

– znalostný deň, deň tvorby a výstava detských prác. Prostredníctvom týchto spoločných aktivít sa
potvrdilo, že bariéry, ktoré tak prirodzene kladie spoločnosť medzi
deti s postihnutím a zdravé deti,
sú neopodstatnené. „Všetky aktivity, ktoré sme v rámci projektu
zorganizovali, pozitívne ovplyvnili nasmerovanie detí k tolerancii,
akceptácii a pomoci kamarátom
so špeciálnymi potrebami,“ potvrdzuje to predkladateľka projektu
Zita Klocoková.

SÁRA – odbremeňovacie
služby pre rodiny
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 783,40 € (23 600,71 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra, 2 % firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Preťaženosť rodičov sa dnes objavuje takmer v každej rodine.
Manželia majú málo času na deti,
ale aj jeden na druhého. Tento negatívny jav sa v sociálne slabších
a viacdetných rodinách rozhodli
riešiť predkladatelia projektu.
A to prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí deti doučujú, odprevádzajú ich na krúžky a iné
mimoškolské aktivity, s menšími
deťmi sa hrajú, strážia ich, chodia
s nimi na prechádzky, kočíkujú
a podobne. Dobrovoľníci tak vytvárajú voľný čas pre rodičov, ktorí sa môžu venovať jeden druhému. Realizátori projektu sa riadia

heslom: „Pokoj môžu manželia
načerpať len, ak sa na chvíľu zastavia, stíšia. Len tak si vychutnajú svoj čas, ako oni chcú.“ Výsled-

hneď na prvom seminári priblížila PhDr. Vlasta Hochelová
z katedry žurnalistiky UKF v Nitre
a redaktor MY Nitrianskych novín Tomáš Holúbek. Obaja boli
nadšení myšlienkou študentského časopisu a okrem prednášky,
ktorú si pre študentov pripravili,
radi odpovedali aj na otázky jeho
nových redaktorov. Prekvapením
bolo nadšenie študentov. Tešia sa
najmä z toho, že plody ich práce
si budú môcť prečítať nielen ich

spolužiaci, ale aj široká nitrianska verejnosť. V prvom editoriáli
Pauzáku odzneli povzbudivé slová Ivety Kosibovej, predkladateľky projektu: „Je to predovšetkým
váš časopis, milí študenti, ktorí
ste tvorili vy, svojou húževnatou prácou, nápadmi, postrehmi,
originalitou... Celý pedagogický
zbor verí, že v začatej práci budete pokračovať a že sa nedáte
odradiť žiadnymi problémami.“

Šport

Stümpel cup 2009 Junior

Keramický hrnček
Výsledky spoločnej práce detí
s postihnutím a zdravých detí z MŠ
Topoľová 6, Nitra sú príkladom pozitívneho postoja učiteliek k problematike integratívneho prístupu
vo výchove detí so špeciálnymi
potrebami a skvelej spolupráce
medzi žiakmi. V rámci projektu
sa uskutočnilo niekoľko rôznych
aktivít, do ktorých boli zapojené
obe skupiny detí z materskej školy. Medzi nimi napríklad tvorivé
dielne, v ktorých deti pracovali
na výrobkoch z hliny, športovo

Pedagógovia nenechali nič na
náhodu a svojich študentov
plánujú v problematike tvorby
časopisu vzdelávať. Súčasťou
projektu, ktorého cieľom je
zapojiť mladých ľudí do diania nielen na svojej škole, ale
aj vo svojom meste sú aj odborné prednášky a semináre.
Svet žurnalistiky študentom

kom tejto spolupráce nie je len
zníženie únavy a preťaženosti rodičov, ale aj posilnenie túžby mladých po rodinných hodnotách.

26. – 28. 6. 2009 sa v Nitre
uskutočnil juniorský turnaj pre
hokejbalistov, ktorého sa zúčastnilo celkom 17 družstiev (300
detí). S týmto počtom sa Stümpel cup 2009 zaraďuje medzi
najväčšie hokejbalové turnaje na
Slovensku. Organizátori sa môžu
hrdiť aj inými pozitívami. Na
turnaj sa neplatí žiadne štartovné a na malých športovcov čakajú každý rok krásne ceny. Tie
mohla do 14. ročníka Stümpel
cupu venovať prostredníctvom
grantu aj Nitrianska komunitná
nadácia. Na slávnostnom otvorení turnaja sa zúčastnil tiež primátor mesta Nitry Jozef Dvonč,

ktorý do súťaže venoval vlastnú
hokejku. Vďaka nadácii a Mestu
Nitra sa tak malí športovci dočkali
nových dresov a šiltoviek. A či si
ceny naozaj zaslúžili, zhodnotil organizátor Juraj Bubák: „Už teraz je
vidieť, že z niektorých hráčov budú
ozajstné hviezdy. Sú
naozaj šikovní.“ Súťažilo sa v troch kategóriách – A, B a C.
V A kategórii si víťazstvo vychutnalo
HŠ Svišť BA, B kategória patrila Piešťanom a v C kategórii
sa tešil domáci tím

– turnaj
v hokejbale

HC Nitra. Turnaj prebehol v duchu
fair play, a čo je najdôležitejšie, samotný Jožko Stümpel sa teší, že sa
v Nitre podporuje šport a nadanie
detí, možno jeho nasledovníkov...

Multipressový posilňovací stroj
a atraktívnejšia posilňovňa

Grantové kolo: Mimoriadne podporené projekty
Udelený grant: 1 795 € (54 076,17 Sk)
Financovanie: 2%
Gymnázium, Golianova 68,
Nitra skvalitnilo výučbu predmetu telesná výchova a športová príprava prostredníctvom
doplnenia strojovej výbavy
o multipressový posilňovací
stroj. Zefektívnilo a zatraktívnilo sa využitie posilňovne.
Výbavu doplnili aj o ribstolové
zariadenia (t.j. závesná hrazda a
závesné bradlá). Okrem skvalitnenia došlo aj k spopularizovaniu posilňovania a žiaci sú tak
vedení k aktívnemu pohybové- podmienky pre žiakov a mládežmu využívaniu voľného času. nícke športové kluby, ktoré majú
Cieľom bolo vytvoriť lepšie možnosť využívať posilňovňu

bezplatne. Z tohto hľadiska sa stal
stroj výdatnou pomôckou do silového tréningového procesu.

6

Nitrianska komunitná nadácia •

• Aby ľudia ľuďom pomáhali
Voľný čas

Piknik – Využívaním verejných
priestorov zlepšime ich kvalitu
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 682 € (20 545,93 Sk)
Financovanie: Mesto Nitra
Každého aspoň raz za čas pochytí neodolateľná túžba hodiť
všetky povinnosti a starosti
za hlavu. Jediné, čo chce, je len
tak ísť do prírody, sadnúť si do
trávy a oddychovať. Možnosť
vychutnať si bezstarostné chvíle na čerstvom vzduchu mali
všetci návštevníci parku na Sihoti 5. mája počas verejného
pikniku.

vytvorili fotogalériu z aktivít podporujúcich využívanie verejných
plôch. Piknik bol iba jednou zo súčastí veľkého projektu s názvom

PIKNIK – Využívaním verejných
priestorov zlepšime ich kvalitu.
Okrem neho mali záujemcovia
možnosť zúčastniť sa odborných
prednášok o využívaní týchto
priestranstiev. Počas seminárov
boli zverejnené aj výsledky dotazníkového výskumu uskutočneného počas apríla. Projekt vznikol

Cibríme si pamäť – súťaž
seniorov v lúštení krížoviek
Grantové kolo: 1. otvorené grantové kolo
Udelený grant: 135 € (4 067,01 Sk)
Financovanie: BRAMAC - strešné systémy, s.r.o.

z toho dôvodu, že v Nitre existuje
veľa miest, ktoré sú udržiavané
a dá sa v nich tráviť voľný čas, no
málokto ich plnohodnotne využíva. Preto sa rozhodli poukázať na
to, že práve priestory, ako je napríklad park na Sihoti, pešia zóna, ale
i mnohé iné, sú tu pre ľudí, ktorí
ich môžu v plnej miere využívať.

Túto originálnu súťaž organizátori realizovali už po druhýkrát.
Aj to je dôkazom toho, že zdravá
súťaživosť a dôvtip seniorom nechýba. Turnaj prebiehal v troch
kolách, vzhľadom na vysoký záujem seniorov zo sídliska Chrenová
a z mestskej časti Staré mesto. Seniori jednoducho krížovky milujú.
Okrem toho, že podporujú ich duševnú kondíciu a rozhľad, lúštenie
môže byť neraz aj zábavou, zvlášť
ak máte okolo seba spoločnosť
príjemných ľudí. Takí sa stretli aj

na tohtoročnej súťaži seniorov v lúštení krížoviek, ktorá mala opäť obrovský úspech. Obohatenie všedných
dní by seniori privítali aj častejšie.

Manželská bedmintonová liga

Čerstvá vôňa práve pokosenej
trávy, všade deky, ležadlá a občerstvenie. Dokonalý obraz príjemného dňa v prírode. K návštevníkom, ktorí prišli do parku, aby si
vychutnali piknikovú atmosféru,
sa časom pridávali i nič netušiaci
okoloidúci. Tí, ktorých nebavilo
iba sedieť, si mohli vyskúšať aj iné
aktivity. „Box“ s farebnými molitanovými rúrami či zapojiť sa do
maľovania spoločného obrazu.
Pre návštevníkov bola pripravená i výstava fotografií študentov
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ktorí

Grantové kolo: Klub darcov
Udelený grant: 500 € (15 063,00 Sk)
Financovanie: WINGS Global Fund for Community
Foundations
Stres, práca a každodenné
povinnosti zapríčiňujú to, že
manželia si nenachádzajú čas
jeden pre druhého, čím sa ich
spoločné putá oslabujú. Tento
problém sa pokúsila vyriešiť
neformálna skupina občanov
Marián Petrík, Jaroslav Votoček a Daniel Odler realizáciou
projektu Manželská bedminto-

Ekonomika

nová liga. Manželia mali možnosť
venovať sa nielen jeden druhému, ale spoznať sa počas športových aktivít aj s inými manželskými pármi. Projekt dopomáha
k prehlbovaniu vzťahov medzi
partnermi, k nadviazaniu nových
priateľstiev a k prebudeniu zdravej súťaživosti zúčastnených párov či celých rodín.

Grafy

Rozdelenie podľa oblasti podpory

Podpora športu detí, mládeže
a občanov ZP
12%

Voľný čas
6%

Rozvoj komunitných
iniciatív a MVO
1%

Konverzný kurz: 30.126

Ochrana a tvorba ŽP
14%

Prehľad projektov

Ochrana a podpora
zdravia
17%

Poskytovanie
sociálnej
pomoci
6%

Poskytnuté granty

Rok

Predložené
projekty

Podporené
projekty

2003

93

18

137 454,00 Sk

4 562,64 €

2004

125

62

780 708,40 Sk

25 914,77 €

2005

135

65

1 579 406,00 Sk

52 426,67 €

2006

109

79

1 327 556,00 Sk

44 066,79 €

2007

226

99

1 958 235,40 Sk

65 001,51 €

2008

158

80

2 374 868,50 Sk

78 831,19 €

SK

EUR

2009

155

66

1 883 005,75 Sk

62 504,34 €

SPOLU

1 001

469

10 041 234,05 Sk

333 307,91 €

Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2008 - 2009) sme
v roku 2009 mohli podporiť 43 projektov sumou 45 720,09 €
(1 377 363,43 Sk).				
Podpora vzdelávania
23%

Zachovanie kultúrnych hodnôt
21%

Rozdelenie podľa miesta realizácie
Nitriansky kraj okrem Nitry
31%

Nitriansky kraj
5%

Rozdelenie prijímateľov grantov
Mesto Nitra
64%

Organizácie
44%

Neformálne skupiny občanov
56%
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Podporené projekty

Prehľad podporených projektov 2009
V roku 2009 Nitrianska komunitná nadácia podporila 66 projektov sumou 62 504,34 € (1 883 005,75 Sk).

1. otvorené grantové kolo – 17 projektov, 10 358,53 € (312 061,07 Sk)
Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra
ŠK Delfín Nitra

Detský aquatlon 2009
Športové súťaže pre deti v behu a plávaní

700,00 €

21 088,20 Sk

Občianske združenie
Konfrontácie

Festival umení KONFRONTÁCIE
Koncert pre nitriansku verejnosť konfrontujúci súčasné umenie
so staršími slohovými obdobiami

300,00 €

9 037,80 Sk

Nitriansky horský spolok

Jarné čistenie Zobora
Veľká jarná očista Zobora a jeho okolia

611,15 €

18 411,51 Sk

Soňa Keresztesová,
Barbora Lipovská,
Matej Jasenka

Piknik – Využívaním verejných priestorov zlepšime ich
kvalitu. Poukázanie na možnosti lepšieho využitia verejných
priestranstiev v Nitre

682,00 €

20 545,93 Sk

Mgr. Martin Ševčík,
Ing. Veronika Tuhárska,
Mgr. Zuzana Bridišová, Ph.D.

Sadovnícke úpravy v okolí autobusovej zastávky, lokalita
Nitra Zobor
Svojpomocné skrášlenie okolia autobusovej zastávky na
Zobore

743,48 €

Ing. Radimír Siklienka,
Ing. Marián Mokráň,
Ivan Klučiar

Vydanie plagátu „Fauna a flóra Zobora“
Vytvorenie informačného plagátu o vzácnych druhoch živočíchov a rastlín na Zobore

945,00 €

Centrum pre rodinu

SÁRA – odbremeňovacie dobrovoľnícke služby pre rodiny
Odbremenenie sociálne slabších a viacdetných nitrianskych
rodín prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí
(Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. –
448,40 € a z finančných prostriedkov Mesta Nitra – 335,00 €)

22 398,08 Sk

Andrew Lloyd Webber: Jozef a jeho zázračný farebný
plášť
Naštudovanie muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť
študentmi UKF v Nitre

Ing. Mária Harmatová,
Ing. Zuzana Jakubíková,
Tomáš Solčáni

Avesiáda
Vtáčia olympiáda pre deti z nitrianskych škôl

Eva Golasová,
Ivana Černáková,
Dana Kováčová

Dobrodružná cesta prírodnými hádankami
Vzdelávanie nitrianskych detí v ekológii formou hier

Mária Laluchová,
Iveta Lenická,
Ladislav Lenický

Duchovné a folklórne zachovanie hodnôt a tradícií našich
predkov u detí a mládeže
Spoznávanie kultúrnych tradícií deťmi a mládežou v obci
Horná Kráľová

Dagmar Moravčíková,
Zuzana Srnková,
Jana Weissová

Malý záchranár a malý policajt
Rozvoj zručností detí zo ZŠ Škultétyho v Nitre pri riešení
dopravných situácií

311,00 €

9 369,19 Sk

Rodičovské združenie pri
MŠ Janíkovce

Pred zebričkou musím stáť, nemôžem sa ponáhľať
Učenie detí k bezpečnému prechádzaniu po cestnej komunikácii

333,00 €

10 031,96 Sk

Základná škola,
Beethovenova 1,
949 11 Nitra

Vykroč bezpečne!
Vybudovanie mobilného dopravného ihriska pri škole na
sídlisku Klokočina

213,00 €

6 416,84 Sk

Základná škola,
Cabajská 2,
Nitra

Kolobežka – môj kamarát na cestách
Zníženie rizika vzniku nehôd v cestnej premávke
zapríčinených deťmi

279,08 €

8 407,56 Sk

Občianske združenie
Šťastné deti v Nitre

Veselá ulica
Zníženie nehodovosti a úrazov detí predškolského veku
v cestnej premávke

300,00 €

9 037,80 Sk

28 469,07 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

JA a MY, občianske
združenie

Špeciálne grantové kolo – BONA VIA (podporené z 2%)
– 5 projektov, 1 436,08 € (43 263,35 Sk)

2. otvorené grantové kolo – 14 projektov, 9 724,44 € (292 958,48 Sk)
783,40 €

1 000,00 €

129,00 €

272,50 €

670,00 €

23 600,71 Sk

Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra
Stredná odborná škola
zdravotnícka v Nitre

Nevedomosť neospravedlňuje
Vzdelávanie mladých ľudí v poskytovaní prvej pomoci

30 126,00 Sk

Miriama Bošelová,
Peter Klimant,
Alexandra Péterová

1 000,00 €

30 126,00 Sk

Výstava – História merania času
Výstava v Ponitrianskom múzeu v Nitre zameraná na vývoj
prístrojov merajúcich čas

200,00 €

6 025,20 Sk

Keramický hrnček
Integračný workshop zdravých a znevýhodnených detí
v keramickej dielničke

392,00 €

11 809,39 Sk

3 886,25 Sk

Súkromná špeciálna
materská škola
Topoľová 6, Nitra

Stümpel Cup 2009 Junior – turnaj v hokejbale
Turnaj žiackych družstiev základných škôl v hokejbale v Nitre

660,00 €

19 883,16 Sk

8 209,34 Sk

Juraj Bubák,
Daniel Balko,
Miroslav Ecker
Ing. arch. Lívia Dulíková,
Ing. arch. Martin Dulík,
Ing. Katarína Tóthová

Úprava vnútorného dvora na Wilsonovom nábreží 46
Svojpomocná úprava dvora obyvateľmi z Wilsonovho nábrežia
v Nitre

596,33 €

17 965,04 Sk

Asociácia Divadelná
Nitra

Nitra ´89 – pamäť regiónu
Reflexia na osemdesiaty deviaty rok formou vydania nového
čísla novín Nitrianska verejnosť v rámci festivalu Divadelná
Nitra

400,00 €

12 050,40 Sk

Mgr. Zuzana Kuppéová,
Mgr. Katarína Farkašová,
Mgr. Erika Muchová

Športujte zdravo s celou rodinou
Športové podujatie pre nitriansku verejnosť zamerané na
prevenciu chorôb

974,00 €

29 342,72 Sk

Erika Nováková,
Mária Vrbová,
Ľubica Chudáčeková

Tancovala by som, tancovala by som v rómskom rytme,
ale bosá som...
Uvedenie detí a mládeže z obce Jarok do sveta rómskeho
folklóru

1 000,00 €

30 126,00 Sk

20 184,42 Sk

Podporené z daru od firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
Eva Kmeťová,
Irena Števková,
PhDr. Ján Studenič

Cibríme si pamäť – súťaž seniorov v lúštení krížoviek
Súťaž seniorov v lúštení krížoviek

135,00 €

4 067,01 Sk

Elena Paukejeová,
Viera Dojčanová,
Eva Balková

Deti Vám...
Prezentácia detí z nitrianskych materských škôl v spoločnom
galaprograme

700,00 €

21 088,20 Sk

Rodičovské združenie pri
CVČ Domino, Nitra

Svet fantázie – svet patrí mladým
IV. ročník výtvarnej súťaže pre deti z materských a základných
škôl v Nitre

123,00 €

3 705,50 Sk

Klub rodičov autistických
detí v Nitre
(skratka KRAD)

WATERBALL – Izolovaný život autistu
Oboznámenie nitrianskej verejnosti s problematikou autizmu

1 000,00 €

30 126,00 Sk

Katarína Orosová, Pavol
Mada, Oľga Burianová

Naša trieda je náš svet
Svojpomocná rekonštrukcia 5. A triedy na ZŠ kniežaťa Pribinu
v Nitre

500,00 €

15 063,00 Sk

Ing. Dagmar Sedláková,
Andrej Sedlák,
Ing. Dominik Jančik

Účasť na Majstrovstvách sveta juniorov v bezmotorovom
lietaní vo Fínsku
Reprezentácia na Majstrovstvách sveta juniorov v bezmotorovom lietaní vo Fínsku

30 126,00 Sk

Lenka Maďarová,
Katarína Funtíková,
Ivana Fúsková

Hľadanie kultúrnych prameňov
Zmapovanie a zdokumentovanie kultúrnych tradícií v obci
Kostoľany pod Tríbečom

525,38 €

15 827,60 Sk

Špeciálna základná
škola internátna a
Praktická škola, Nitra

Premeny / Skvalitnenie vzdelávacieho procesu využitím
alternatívnych metód výučby

798,43 €

24 053,50 Sk

Centrum pre rodinu,
Nitra

Rodiny rodinám – tvorivé dielne pre charitatívny jarmok
Charitatívna pomoc sociálne slabším rodinám prostredníctvom
výrobkov z rodinných tvorivých dielní

736,00 €

22 172,74 Sk

Stredná priemyselná
škola stavebná,
Cabajská 4, Nitra

Most spájajúci mladú generáciu s dianím v Nitre a blízkom
okolí / Vytvorenie stredoškolského časopisu Pauzák

942,30 €

28 387,73 Sk

1 000,00 €

30 126,00 Sk

1 000,00 €

Podporené z daru od WINGS Global Fund for Community Foundations
Ing. Alexius Ballay,
RNDr. Anna Rusnáková,
Andrea Farmošová

Tábor mladých ochrancov prírody
Zvýšenie environmentálneho povedomia nitrianskej mládeže

564,00 €

16 991,06 Sk

Špeciálne grantové kolo – Mladí nitrianski filantropi
(podporené z Nadácie SPP) – 7 projektov, 1 667,94 € (50 248,36 Sk)
Mária Dokupilová,
Jana Budáčová,
Monika Bédiová

Deň Zeme v Dražovciach
Svojpomocné čistenie obce Dražovce jej obyvateľmi

125,82 €

3 790,45 Sk

Pavol Potočka, Martina
Mlinárová, Peter Németh

Relaxačno-náučný deň
Oddychovo-náučný deň pre deti z detských domovov

282,00 €

8 495,53 Sk

Michal Somoš, Michal
Ditte, Veronika Mezeiová

Päťkrát o divadle
Netradičná príprava divadelnej hry Nevesta hôľ stredoškolákmi

230,00 €

6 928,98 Sk

Kaja Kowalczuková,
Veronika Kvasničáková,
Miroslava Mikušková

Za kultúrou do mesta alebo popcorn v SND
Vzdelávanie skautského oddielu z Pukanca v oblasti kultúry

156,00 €

4 699,66 Sk

Slavomíra Gašperová,
Barbora Mlejová,
Ľuboš Lehocký

Prejdime na zelenú k umeniu!
Multižánrová výstava mladých amatérskych umelcov v Nitre

333,00 €

10 031,96 Sk

Martina Mancalová,
Mária Králiková,
Veronika Križanová

Vytvorenie a zabezpečenie svojpomocnej skupiny pre
osoby trpiace PPP v Nitre
Zvýšenie informovanosti verejnosti o poruchách príjmu potravy

228,12 €

6 872,34 Sk

Tomáš Kozlík,
Lujza Kotryová,
Aleš Svoboda

Subkultúra
Workshopy zo sveta rolových hier
(Podporené z 2% Nadácie SPP – 306,67 € a z daru firmy
BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. – 6,33 €)

313,00 €

9 429,44 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Podporené z daru od firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
(Ukončenie realizácie projektu – máj 2010)
Stredná odborná škola
veterinárna Nitra

Tvorivo – humanistický model výchovy a vzdelávania –
motivačný a integrujúci činiteľ mimoškolskej činnosti
v školskom internáte / Vytvorenie oddychovej a športovorekreačnej zóny

Inzercia
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Podporené projekty

Klub darcov 2009 – 11 projektov, 7 220,00 € (217 509,72 Sk)
(Ukončenie realizácie projektov – júl 2010)

Mimoriadne podporené projekty – 12 projektov,
32 097,35 € (966 964,77 Sk)

Podporené z daru od WINGS Global Fund for Community Foundations

Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Bc. Matúš Kováč,
Bc. Juraj Filo,
Ing. Martin Ceľuch, PhD.

Škola hore nohami
Záchrana netopierov na sídlisku Klokočina v Nitre
(Podporené z daru od WINGS – 784,67 € a z 2% – 115,33 €)

1. ABC Nitra, o.z.

Turnaj Junior NBL 2010
Zapojenie verejnosti do nového pútavého športu – plážového
tenisu
(Podporené z daru od WINGS – 307,96 € a od Mesta Nitry –
92,04 €)

400,00 €

12 050,40 Sk

Mgr. Klaudia Golhová,
Mgr. Helena Gregušová,
Mgr. Veronika Čitáryová

Športuj a budeš zdravý
Prevencia chorobnosti žiakov prostredníctvom pohybových
aktivít na ZŠ Benkova v Nitre

400,00 €

12 050,40 Sk

OZ Artéria

NAJTART II - večer plný umenia
Séria multižánrových umeleckých výstav a večerov realizovaných mladými umelcami pre nitriansku verejnosť

400,00 €

12 050,40 Sk

RNDr. Marián Petrík,
Mgr. Jaroslav Votoček,
Ing. Daniel Odler

Manželská bedmintonová liga
Spoločné športové aktivity pre manželské páry na nitrianskom
sídlisku

500,00 €

15 063,00 Sk

Základná škola s
materskou školou pri
zdravotníckom zariadení

Pokoj a radosť v duši
Zabezpečenie terapeuticko-relaxačnej a tvorivej činnosti pre
deti z pedopsychiatrického oddelenia v Nitre

600,00 €

18 075,60 Sk

900,00 €

27 113,40 Sk

Čakanka, n.o.

Nitrianska beachvolejbalová liga 2009
Turnaje v beachvolejbale počas celého leta

Nadácia Gymnázia

Multipressový posilňovací stroj a atraktívnejšia
posilňovňa
Skvalitnenie výučby telesnej výchovy a športovej prípravy na
Gymnáziu Golianova v Nitre

Nadácia Gymnázia

Vybudovanie učebne informatiky
Vytvorenie učebne informatiky na Gymnáziu Golianova
v Nitre

333,00 €

10 031,96 Sk

1 795,00 €

54 076,17 Sk

11 206,83 €

337 616,96 Sk

Marta Bradáčová

Šťastné deti
Karneval pre znevýhodnených žiakov Spojenej školy,
Mudroňova 1, Nitra
(Podporené z 2% – 160,00 € a z daru z Nadačného fondu
deti – 50,00 €)

260 €

7 832,76 Sk

Marta Bradáčová

Veselé športovanie pri príležitosti MDD a Rekondičný
pobyt pre 23 žiakov
(Podporené z 2% – 238,99 € a z darov pre Fond Deti –
239,03 €)

478,02 €

14 400,83 Sk

Mikuláš Németh,
Júlia Malinová,
Helena Magová

Prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti telesne a
mentálne postihnutých detí a mládeže
Vzdelávanie v oblasti kultúry a vlastnej tvorby telesne a
mentálne postihnutých detí a mládeže v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre

176,22 €

5 308,80 Sk

Asociácia Divadelná Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2009
Prezentácia kvalitných slovenských i európskych divadiel so
sprievodným programom

13 777,27 €

415 054,04 Sk

Marta Bradáčová

Špecko v novom šate
Nové šatne pre žiakov Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra
(Podporené z 2% – 708,00 € a z daru od Soroptimist International, Club Zoetermeer, Holandsko – 525 €)

1 233,00 €

37 145,36 Sk

Marta Bradáčová

Športujme so Špeckom
Športová akcia pre telesne a mentálne postihnuté deti
Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra

60,01 €

1 807,86 Sk

Jana Oršulová

Deťom pre zdravie
Špeciálne zdravotné pomôcky pre hendikepované deti

1 678,00 €

50 551,43 Sk

Ing. Vladimír Čáni,
Ivana Dobrovodská,
Elena Ivaničková

Revitalizácia sociálneho zázemia v materskej škôlke
Obnova a skvalitnenie priestorov v MŠ na Štiavnickej ulici
v Nitre
(Podporené z 2% firmy Bramac – strešné systémy, s.r.o.)

1 000,00 €

30 126,00 Sk

Marta Bradáčová

Vianoce u Špecka, šťastné a veselé
Prezentácia vianočných tradícií žiakmi Spojenej školy,
Mudroňova 1, Nitra

100,00 €

3 012,60 Sk

Financované z 2%

Podporené z daru od Západoslovenskej energetiky, a.s.
Publikácia – Nitra na medailérskych pamiatkach
Publikácia o Nitre na medailách, minciach, plaketách a
vyznamenaniach
(Podporené z daru od Západoslovenskej energetiky, a.s. –
336,00 € a z daru od WINGS - 64,00 €)

1. ABC Nitra

400,00 €

12 050,40 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
Spojená škola internátna

8. ročník „Prehliadky tvorivosti špeciálnych škôl a zariadení nitrianskeho regiónu“
Prezentácia talentu zdravotne znevýhodnených detí v Centre
voľného času Domino v Nitre

Fotoklub Šaľa

Ateliér tvorby
Nákup štúdiovej osvetľovacej techniky na tvorbu a výučbu
fotografie

Mgr. Jozef Dóczy,
Mgr. Martin Košovan,
Ing. Erika Muchová

Netradičné pohybové aktivity pre mládež a zdravotne
postihnutých
Integrácia žiakov Strednej poľnohospodárskej a veterinárnej
školy v Nitre formou netradičných pohybových aktivít

1 000 €

Budúcnosť, n.o.

Úprava okolia budovy Centra poradensko-intervenčných
služieb BUDÚCNOSŤ na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre
Pracovná terapia ako forma liečenia klientov rôznych závislostí

1 000 €

620,00 €

18 678,12 Sk

1 000 €

30 126,00 Sk

30 126,00 Sk

30 126,00 Sk

Správa audítora

Správa nezávislého audítora
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Finančná správa k 31. 12. 2009 / Financial Statement as of 31. 12. 2009

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v celých eurách

SÚVAHA v celých eurách
BALANCE SHEET in EUR
AKTÍVA / ASSETS

INCOME STATEMENT in EUR
k 31.12.2009

k 31.12.2008

EUR

EUR

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL NON-CURRENT ASSETS

2 857

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / NON-CURRENT ASSETS

8 163

7 110

UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY / ARTWORKS

1 361

1 361

SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ / EQUIPMENT

5 767

4 714

OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / OTHER NON-CURRENT ASSETS

1 035

1 035

ODPISY / DEPRECIATION

-5 306

-4 833

85 816

87 432

31

20

FINANČNÝ MAJETOK - BANKOVÉ ÚČTY / BANK ACCOUNTS

65 518

66 441

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK / SHORT TERM FINANCIAL ASSETS

15 179

13 194

5 088

7 777

•
•
•
•
•

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL CURRENT ASSETS

•
•
•
•

FINANČNÝ MAJETOK - HOTOVOSŤ / CASH

POHĽADÁVKY / RECEIVABLES

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL ACCRUING

•
•

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED COSTS

PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES
VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / TOTAL CAPITAL

•
•
•
•

•

13 604
13 598

89 791

103 313

6

31.12.2009

31.12.2008

EUR

EUR

34 747

40 394

12 353

11 747

PEŇAŽNÉ FONDY TVORENÉ PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU (Nadačné fondy) /
FOUNDATION'S FUNDS

27 731

37 986

OCEŇOVACÍ ROZDIEL Z PRECENENIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV / DIFFERENCES
FROM REVALUATION OF ASSETS

-10 760

-12 780

4 557

1 223

FONDY TVORENÉ ZO ZISKU / FUNDS FROM EARNINGS
NEROZDELENÝ ZISK Z MINULÝCH ROKOV / RETAINED EARNINGS
FROM PREVIOUS YEARS
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / EARNINGS

242

1 460
14 714

•

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU / COMMITMENTS

1 373

ZÁVÄZKY VOČI ZAMESTNANCOM /COMMITMENTS TO EMPLOYEES

742
25

14 174

8

272

532

51 447

48 205

VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUALS

705

1 484

50 742

46 721

89 791

103 313

VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ / DEFFERED INCOME

PASÍVA SPOLU / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES
Priemerný kurz 1 EUR/USD / Average exchange rate 1 EUR/USD
Konverzný kurz 1 EUR/SKK / Converse exchange rate 1 EUR / SKK
Výška Nadačného imania k 31. 12. 2009 / Endowment as of 31. 12. 2009

1,395
30,126
9 556,79 €

Inzercia

SPOTREBA MATERIÁLU / CONSUMPTION OF MATERIAL

•
•
•
•
•

•
•
•

k 31.12.2008

EUR

EUR

8 911

4 638

724

644

OPRAVY A UDRŽIAVANIE / REPAIRS AND MAINTENANCE
CESTOVNÉ / TRAVEL EXPENDITURES

40
3 280

2 951

233

221

OSTATNÉ SLUŽBY / OTHER SERVICES

31 441

32 254

MZDOVÉ NÁKLADY / WAGES AND SALARIES

15 963

10 806

160

114

NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU / REPRESENTATION COSTS

ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE / LEGAL SOCIAL
AND HEALTH SECURITY
OSTATNÉ DANE A POPLATKY / OTHER TAXES AND FEES
KURZOVÉ STRATY / EXCHANGE RATE LOSSES

13

13

1

236

MANKÁ A ŠKODY / CASH SHORT

133

INÉ OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER EXPENDITURES

493

1 411

ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU / AMORTIZATION AND DEPRECIATION

473

539

POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM / CONTRIBUTIONS
AND GRANTS TO ORGANISATIONS

47 193

39 601

POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝM OSOBÁM / CONTRIBUTIONS TO
INDIVIDUALS

27 814

31 518

136 699

125 119

k 31.12.2009

k 31.12.2008

EUR

EUR

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB / REVENUES FROM SALES OF SERVICES

400

ÚROKY / INTEREST

381

KURZOVÉ ZISKY / EXCHANGE RATE EARNINGS
INÉ OSTATNÉ VÝNOSY / OTHER REVENUES

18 591

52
27 958
1 693

VÝNOSY Z DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU / REVENUES FROM LONG
TERM FINANCIAL ASSETS
PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ / CONTRIBUTIONS RECEIVED
FROM OTHER ORGANISATIONS

1 660
123

TRŽBY Z PREDAJA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU /
REVENUES FROM THE SALE OF MATERIAL ASSETS

475
31 507

28 841

PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB / CONTRIBUTIONS RECEIVED
FROM INDIVIDUALS

5

2

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS RECEIVED
FROM SHARE OF PAID TAX

69 670

52 863

PRIJATÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNÝCH ZBIEROK / CONTRIBUTIONS FROM
PUBLIC GATHERING
DOTÁCIE / OPERATIONAL SUBSIDIES

VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES

•

k 31.12.2009

SPOTREBA ENERGIE / EXPENDITURE OF ENERGY

VÝNOSY / REVENUES

3 597

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL ACCRUING

•
•

•

758

624

1 185

DAŇOVÉ ZÁVÄZKY / TAX COMMITMENTS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KRÁTKODOBÉ REZERVY / SHORT TERM RESERVE

ZÚČTOVANIE SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI /
ACCOUNT TO SOCIAL AND HEALTH INSURANCE COMPANIES

•
•
•
•
•
•
•
•

NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES

ZÁKLADNÉ IMANIE / BASIC CAPITAL

CUDZIE ZDROJE SPOLU / TOTAL LIABILITIES

•
•
•
•

1 118
1 118

PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED INCOME

AKTÍVA SPOLU / TOTAL ASSETS

•
•

2 277

NÁKLADY / EXPENSES

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z NEZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM
TAX FREE ACTIVITIES
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZO ZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM
TAXABLE ACTIVITIES

3 241
13 280

13 302

137 075

126 969

376

-152

-

2 002

DAŇ Z PRÍJMOV / INCOME TAX

134

390

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ / EARNINGS AFTER TAX

242

1 460

Inzercia
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NÁKLADY 2009

VÝNOSY 2009

GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY

•
•

EUR

Kurz EUR: 30.126
SKK

POSKYTNUTÉ GRANTY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM

47 084,27

1 418 460,72

POSKYTNUTÉ GRANTY FYZICKÝM OSOBÁM

27 813,96

837 923,36

OSTATNÉ NÁKLADY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČLENSKÉ ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA

35,00

1 054,41

ČLENSKÉ FÓRUM DONOROV

74,00

2 229,32

SPOTREBA MATERIÁLU

3 504,88

105 588,01

SPOTREBA MATERIÁLU - priama podpora Výstavby nového parku pod Borinou

3 720,00

112 068,72

KANCELÁRSKE POTREBY

767,96

23 135,56

NÁKUP DROBNÉHO MAJETKU

864,76

26 051,76

53,33

1 606,62

ENERGIA, PLYN, VODNÉ, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA

723,97

21 810,32

CESTOVNÉ DOMÁCE - zamestnanci, dobrovoľníci

193,39

5 826,07

2 932,28

88 337,87

CESTOVNÉ ZAHRANIČIE

154,09

4 642,12

NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU

232,95

7 017,85

17 632,31

531 190,97

45,77

1 378,87

15 963,31

480 910,68

159,70

4 811,12

PROPAGAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY

1 610,53

48 518,83

KOPÍROVANIE, TLAČ, LAMINOVANIE

1 100,53

33 154,57

KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY (TELEFÓN, INTERNET, POŠTOVNÉ)

1 853,10

55 826,49

527,00

15 876,40

ŠKOLENIA, SEMINÁRE

47,00

1 415,92

FOTODOKUMENTÁCIA

9,10

274,15

ODBORNÁ LITERATÚRA

133,92

4 034,47

OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM MLADÍ FILANTROPI

457,59

13 785,36

OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM KLUB DARCOV

451,93

13 614,84

OBČERSTVENIE

CESTOVNÉ DOMÁCE, VRECKOVÉ, STRAVNÉ - EDS DOBROVOĽNÍČKY
(hosťovanie)

ZMLUVNÉ SLUŽBY
ZMLUVNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ NÁKLADY
MZDOVÉ NÁKLADY
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE

NÁJOMNÉ KANCELÁRIA

OSTATNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ ZAHRANIČIE

527,88

15 902,91

OSTATNÉ SLUŽBY - priama podpora Výstavby nového parku pod Borinou

1 240,00

37 356,24

OSTATNÉ SLUŽBY - KAMPAŇ Ruka v ruke s Nitrou, zbierka

1 438,45

43 334,74

OSTATNÉ SLUŽBY - DOBROVOĽNÍČKY EDS (hosťovanie)

1 856,08

55 916,27

OSTATNÉ SLUŽBY

1 049,71

31 623,56

222,82

6 712,68

1 185,04

35 700,52

52,50

1 581,62

492,97

14 851,21

12,93

389,53

133,89

4 033,57

0,95

28,62

473,04

14 250,80

136 832,89

4 122 227,64

SOFTVÉR - AKTUALIZÁCIE
AUDIT
NOTÁRSKE POPLATKY
BANKOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY
OSTATNÉ DANE A POPLATKY
DAŇ Z PRÍJMOV
KURZOVÉ STRATY
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU

NÁKLADY SPOLU						
2009

•
•
•

EUR

SK

%

POSKYTNUTÉ GRANTY

74 898,23

2 256 384,08

54,93

PROGRAMOVÉ NÁKLADY

51 911,07

1 563 872,89

38,07

NÁKLADY NA SPRÁVU

SPOLU NÁKLADY*

9 550,55

287 719,87

7,00

136 359,85

4 107 976,84

100,00

*Do nákladov nie sú započítané odpisy dlhodobého majetku.

Inzercia

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ – NADÁCIE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

473 144,19

WINGS Global Fund For Community Foundations (Podpora nadačnej činnosti)

7 643,65

230 272,60

Nadácia Pontis (Mestský park pod Borinou)

7 500,00

225 945,00

Komunitná nadácia Prešov, Modrá Torysa, Liptov, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia (refundácie)

263,16

7 927,96

Nadácia Intenda

207,72

6 257,77

90,98

2 740,86

Winnipeg Foundation

13 280,00

400 073,28

6 910,79

208 194,46

Akadémia Rozwoju Filantropii w Polsce (refundácia cestovných nákladov)

681,97

20 545,03

AXA Assistance France Assurances

454,60

13 695,28

IUVENTA – Mládež v akcii (hosťovanie 2 dobrovoľníčok)

5 409,73

162 973,53

Asociácia komunitných nadácií Slovenska
(V. ročník Youthbank – Mladí filantropi)

2 667,97

80 375,26

Asociácia komunitných nadácií Slovenska
(VI. ročník Youthbank – Mladí filantropi)

876,49

26 405,14

Asociácia komunitných nadácií Slovenska
(Klub darcov)

336,00

10 122,34

Asociácia komunitných nadácií Slovenska
(Deň komunitných nadácií)

200,00

6 025,20

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie)

184,47

5 557,34

41,40

1 247,22

MESTO NITRA (Otvorený grantový program)
Akadémia Rozwoju Filantropii w Polsce (V4 Maturity Program; Miesto, kde žijeme)

Visteon Slovakia, s. r. o. (V. ročník – Program Mladí nitrianski filantropi)

NADAČNÉ FONDY NKN

SKK

EUR

773 973,99
SKK

43 979,32
EUR

1 324 920,99
SKK
481 920,80

3 824,00

115 201,82

13,99

421,46

Klub darcov

807,12

24 315,30

DETI

764,03

23 017,17

BRAMAC
Fond pre budúcnosť BRAMAC

Vzdelávací fond
Corgoň konto
Základinový nadačný fond

21,14

636,86

10 534,79

317 371,08

31,77

957,10

EUR

SKK
5,00

150,63

5,00

150,63

4 272,97

128 727,49

3 241,26

97 646,20

Organizovanie vzdelávania

400,00

12 050,40

Výnos z nadačného imania

69,12

2 082,31

562,59

16 948,59

Dar na činnosť

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
Verejná zbierka

Iné ostatné výnosy

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY

•
•

EUR
25 691,23

15 996,84

Jednotlivci

•
•
•
•

SKK
935 214,07

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z r. 2009

•

EUR
31 043,42

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z predch. obdobia

•
•
•
•
•
•
•

SKK

15 705,51

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ – FIRMY A INŠTITÚCIE

•
•
•
•
•
•

EUR

Kurz EUR: 30.126

Úroky

EUR

EUR

SKK

381,06

11 479,81

381,03

11 478,91

0,03

0,90

137 075,35

4 129 381,36

Kurzové zisky						

VÝNOSY SPOLU

SKK

EUR

SKK

Nitrianska komunitná nadácia •
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Finančná správa

PRÍJMY 2009

FONDY 2009
EUR

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ – NADÁCIE

•
•

Nadácia Pontis (Mestský park pod Borinou)
Komunitná nadácia Prešov, Modrá Torysa, Liptov, REVIA Malokarpatská komunitná nadácia (refundácie)

•
•
•
•
•
•
•

MESTO NITRA (Otvorený grantový program)
Akadémia Rozwoju Filantropii w Polsce (V4 Maturity Program;
Miesto, kde žijeme)
Akadémia Rozwoju Filantropii w Polsce (refundácia cestovných
nákladov)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
(VI. ročník Youthbank - Mladí filantropi)

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie)
IUVENTA - Mládež v akcii (vysielanie dobrovoľníkov)

814 612,76

13 280,00

400 073,28

7 765,35

233 938,93

681,97

20 545,03

3 535,00

106 495,41

184,47

5 557,34

1 051,00

31 662,43

6,40

192,81

Dotácia VÚŠR a ESF

EUR

SKK

86 747,18

2 613 345,54

EUR

SKK

7 810,88

235 310,57

BRAMAC

4 500,00

135 567,00

Klub darcov

2 785,88

83 927,42

- Lemus - združenie Nitra

200,00

6 025,20

- AleRo, s.r.o.

200,00

6 025,20

- Parfumy a Kozmetika, s.r.o. - Parfems.sk

38,14

1 149,01

- LEUSTACH, o.z.

35,00

1 054,41

- Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo “LE-MON”

34,00

1 024,28

- SZOPK

34,00

1 024,28

2 244,74

67 625,04

Fond Deti

- dary jednotlivcov

525,00

15 816,15

- Soroptimist International, Club Zoetermeer

525,00

15 816,15

EUR

SKK
5,00

150,63

5,00

150,63

6 023,37

181 460,04

Dar na činnosť

EUR

Verejná zbierka

SKK

5 283,65

159 175,24

Organizovanie vzdelávania

400,00

12 050,40

Výnosy z investovania

199,56

6 011,94

Iné - dobropis

140,16

4 222,46

EUR

Úroky

SKK

381,03

11 478,91

381,03

11 478,91

EUR

SKK

135 770,81

2008

Zdroj

•
•
•
•

SKK

27 040,19

6 025,20

PRÍJMY CELKOM

•
•
•

7 927,96

200,00

ÚROKY

•

263,16

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných
nadácií)

VLASTNÁ ČINNOSŤ

•
•
•
•

225 945,00

10 122,34

Jednotlivci

•

7 500,00

336,00

NADAČNÉ FONDY NKN

•

233 872,96

Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Klub darcov)

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %)

•
•

SKK

7 763,16

EUR

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ – FIRMY A INŠTITÚCIE

•
•

Kurz EUR: 30.126

EUR

% PODIEL

4 090 231,42

2009
EUR

SKK

%

5,72%

%
19,92%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stav k 1,1,2009
Status as of
01/01/2009

Navýšenie v
roku 2009
Additional
income in 2009

Čerpanie
v roku 2009
Expenditures
in 2009

Stav
k 31.12.2009
Status as of
31/12/2009

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
BRAMAC

2 987,45

53,17

13,99

3 026,63

ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND
Endowment fund

6 787,82

120,77

31,77

6 876,82

16 136,67

20,31

21,14

16 135,84

25 911,94

194,25

66,90

26 039,29

VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
BRAMAC

0,00

4 500,00

3 824,00

676,00

*

KLUB DARCOV / Club of donors

484,30

2 785,88

3 070,18

200,00

*

DETI / Children

239,03

525,00

764,03

0,00

*

BONA VIA

559,78

0,00

0,00

559,78

*

NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO

199,16

0,00

0,00

199,16

10 591,80

0,00

10 534,79

57,01

SPOLU - priebežné fondy

12 074,07

7 810,88

18 193,00

1 691,95

SPOLU - NADAČNÉ FONDY

37 986,01

8 005,13

18 259,90

27 731,24

CORGOŇ KONTO

* Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%.

%
63,89%

%
5,75%

•
•
•

STAV k 31.12.2009
Status as of
31/12/2009

PERMANENTNÁ ČASŤ
Permanent part

NETTO VÝNOSY
Netto revenues

BRAMAC

2 987,45

39,18

3 026,63

Základinový nadačný

6 787,82

89,00

6 876,82

16 136,67

-0,83

16 135,84

25 911,94

127,35

26 039,29

NÁZOV FONDU / Name of the Fund

Vzdelávací fond

SPOLU / TOTAL

Poďakovanie

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili
do 6. ročníka Klubu darcov
%
0,00%

%
4,44%

%
0,28%

%
100,00%

% PODIEL

29 644,84

17,60%

7 763,16

233 872,96

5,72%

Firmy, inštitúcie

33 158,85

19,69%

27 040,19

814 612,76

19,92%

51,45

0,03%

5,00

150,63

0,00%

Príspevky z 2 %

61 628,10

36,59%

86 747,18

2 613 345,54

63,89%

Nadačné fondy

40 107,42

23,81%

7 810,88

235 310,57

5,75%

Vlastná činnosť

3 804,13

2,26%

6 023,37

181 460,04

4,44%

51,60

0,03%

381,03

11 478,91

0,28%

168 446,39

100,00%

135 770,81

4 090 231,42

100,00%

Úroky

NÁZOV FONDU
Name of the Fund established within the NCF

SPOLU - Základinové fondy

Nadácie
Jednotlivci (individuálni darcovia,
bez fondov)

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2009 (€) / THE NCF´S FUNDS in 2009 (€)

Adrián Vološin,
Adriana Petrová,
Alena Scheller,
Bronislav Tomka
a Viera Tomková,
Eduard Lenčo a Marieta Lenčová
– LEMUS, združenie Nitra,
Eva Štefanovová,
Eva Turčániová,
Ivona Fraňová,
Jana Kraščeničová a Martin
Kraščenič – Parfumy a
Kozmetika, s.r.o. – Parfems.sk,

Jaroslav Dóczy a Miriam
Dóczyová,
Jozef Dvonč,
Jozef Blaho a Stanka Blahová –
občianske združenie Leustach,
Karol Gunda,
Koloman Kováčik a Helena
Kováčiková,
Ľubica Lachká,
Mariana Kováčová,
Marta Bradáčová,
Milan Hošek s rodinou,
Miloš Juhás,

Pavol Abrhan,
Pavol Peťovský a Alena
Peťovská,
Renáta Kolenčíková,
Róbert Scheller – AleRo, s.r.o.,
Slávka Civáňová a Peter Oravec
– Profesionálno – amatérske
divadelné spoločenstvo
Le-Mon,
Slovenský zväz ochrancov
prírody a krajiny v Nitre,
Zdenka Junasová,
anonymný darca

Veľmi nám pomohli...
Nitrianska komunitná nadácia
by nemohla fungovať bez
nezištnej ľudskej pomoci. Preto
sa chceme poďakovať všetkým
členom správnej rady za ich
zodpovedný prístup a Mladým
nitrianskym filantropom za
aktivitu pri realizácii programu
Mladí nitrianski filantropi a
pomoc pri kampani. Zvlášť
ďakujeme primátorovi Nitry
Jozefovi Dvončovi a Mestu
Nitra za podporu a spoluprácu.
Osobitne ďakujeme Danke
Gundovej za mimoriadne
pracovné nasadenie počas

celého roka, Milanovi Hošekovi
za prácu v investičnej komisii,
Alene Scheller za osobný prínos
a čas, ktorý venuje podporeným
projektom a Veronike
Veverkovej, ktorá pomáhala
pri organizovaní a moderovaní
podujatí, pri kampani a rôznych
administratívnych činnostiach.
Naša vďaka patrí tiež
Bohumírovi Harvanovi
a všetkým pracovníkom Rádia
Max, Silvii Struhárovej,
Martinovi Kováčikovi,
Ľubošovi Balkovi, Štefanovi
Lančaričovi, Ondrejovi

Bobekovi a Jane Černákovej.
Taktiež nezabúdame na všetkých
jednotlivcov či skupiny, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom zapojili
do kampane Ruka v ruke
s Nitrou. Pomocnú ruku nám
podali všetci, ktorí sa snažili
získať grant, bez ohľadu na to
či boli alebo neboli podporení
v našich grantových kolách,
pretože majú záujem o to, aby
ľudia ľuďom pomáhali...
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Darcovia a partneri

Ďakujeme darcom a partnerom:

2%

Ďakujeme všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí nám venovali 2%:

Mediálni partneri

Ďakujeme mediálnym partnerom:

Spolupráca

Ďakujeme za spoluprácu:

www.nitra.sk
ŠK Delfín
Nitra

Nisys

Inzercia

Vydavateľ: NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, Farská 5, 949 01 Nitra, tel. / fax: 037/741 43 45, e-mail: nkn@nkn.sk, web: www.nkn.sk

Šéfredaktor: Ľubica Lachká – správkyňa nadácie,
Redaktori: Petra Hadžová – PR manažérka, Radmila Štelbašská – koordinátorka programov Tu sme doma a Mladí nitrianski filantropi, Tomáš Cilling – programový manažér,
Adriana Petrová – finančná manažérka, Lukáš Csicsola – asistent finančnej manažérky

Správna rada: Daniela Gundová (Predsedníčka Správnej rady, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre), 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 Nitra), Michal Ambrós (Pracovník Štátnej ochrany prírody v Nitre),
Bronislav Tomka (CEO Proficonsulting), Jozef Weber (Lekár OLÚ TaRCH v Nitre), Ivan Juhás (Lekár, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre),
Marek Ďuran (Advokát, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre), Emília Domanová (Majiteľka štúdia Akcent) – do 20. 5. 2010
Členovia komisií pri Správnej rade: Grantová komisia – Daniela Gundová, Michal Ambrós, Oľga Csákayová, Ivona Fraňová, Ivan Gontko | Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek
Členovia Dozornej rady: Marcela Dobešová – predsedníčka Dozornej rady, Miloš Dovičovič, Mariana Kováčová
Prispievatelia (Dobrovoľníci v programe Mladí nitrianski filantropi): 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
Dizajn Výročnej správy NKN 2009: Lubo Balko - www.elfo.sk | Tlač: ŠEVT Bratislava

