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ÚVOD

AKO POMÁHAME...

V

Verejnosti (komunite,
v ktorej pôsobíme):

ážení priaznivci a podporovatelia
Nitrianskej komunitnej nadácie,

dostáva sa vám do rúk naša výročná správa za rok 2012.
Je to správa, ktorá je jedinečná tým, že podáva obraz
o výsledkoch desaťročného úsilia našej organizácie
o zlepšenie kvality života v našom meste a v regióne.
Desať rokov v živote mimovládnej organizácie nie je
málo. Preto nám dovoľte, aby sme sa s vami podelili
o krátku reflexiu. Čo sa nám podarilo?

• Vybudovať si pozíciu dôveryhodnej
organizácie a vytvoriť trvalé partnerstvá
v meste, regióne, na národnej aj
medzinárodnej úrovni.

Prostredníctvom podpory
verejnoprospešných aktivít
v rôznych oblastiach života
(šport, kultúra, životné
prostredie, zdravie,
vzdelávanie, sociálna
oblasť...), ktoré slúžia
všetkým.

Aktívnym občanom
(jednotlivcom
a neziskovým
organizáciám):

• Nájsť a podporiť skvelých aktívnych ľudí,
ktorým záleží na mieste, kde žijú, často
aj takých, ktorí sa nevzdávajú napriek
tomu, že osud im nebol priaznivo
naklonený.
• Poznať a motivovať vynikajúcich ľudí, ktorí
sú ochotní venovať poslaniu nadácie svoj
čas, um, kreativitu a veľakrát aj financie.
• Oživiť pojem filantropia a posunúť ho
zo „zaprášenej police“ tam kam patrí,
na verejnosť a pritom neurobiť z neho
klišé...
Je to veľa? Je to málo? Budovanie filantropie
v komunite nie je jednoduché. Je to dlhodobý
proces zameraný na pochopenie nevyhnutnosti
pomáhať jeden druhému, na aktivizáciu ľudí, aby
neboli ľahostajní k svojmu okoliu. K takejto zmene
dochádza postupne, a preto naše podujatia nie sú
o „vypredaných štadiónoch“, naše grantové programy
nie sú o obrovských investičných projektoch, je
v tom niečo celkom iné – ĽUDIA a 10 rokov práce
pre nich.

Prostredníctvom
grantových programov,
organizáciou podujatí
pre verejnosť, odborným
poradenstvom v oblasti
neziskového sektora.

Darcom (jednotlivcom,
firmám, samosprávam):
Prostredníctvom spolupráce
na grantových programoch,
podporou projektov,
založením fondu, odborným
poradenstvom v oblasti
podpory.

Ľubica Lachká

správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie
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O NÁS
VÍZIA
Veríme, že si ľudia v našom kraji budú vzájomne
pomáhať a spoločne vytvárať dobré miesto
pre život.

NAŠE POSLANIE
Zlepšujeme kvalitu života v nitrianskom kraji
rozvíjaním filantropie a dobrovoľníctva.

N

itrianska komunitná nadácia slúži všetkým
obyvateľom nitrianskeho kraja. Vznikla
v roku 2002.
Poskytujeme malé granty aktívnym občanom
a organizáciám a zároveň sme stabilným partnerom
pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj
región. Sme súčasťou Asociácie komunitných nadácií,
v rámci ktorej funguje na Slovensku 8 komunitných
nadácií.

NAŠE CIELE
• Zaktivizovať komunitu a prebudiť
u ľudí záujem o miesto, kde žijú.
• Podporovať aktívnych občanov
a neziskové organizácie
v Nitrianskom kraji a dať
im možnosť premeniť ich
nápady na skutočnosť.
• Podporovať rozvoj firemnej
filantropie a spoločensky
zodpovedného podnikania
a filantropie u jednotlivcov
či v samospráve.

Komunitná nadácia ponúka množstvo výhod ako
napríklad osobné konzultácie so žiadateľmi o grant
a návštevy na podporených aktivitách. Kontakt s ľuďmi
je tak osobnejší a nadácia vďaka tomu lepšie pozná
potreby ľudí.

V roku 2012 sme udelili
59 grantov v hodnote 76 030,50 €

• Vytvárať a posilňovať partnerstvo
medzi podnikateľským sektorom,
aktívnymi občanmi, samosprávou
a verejnosťou.
• Budovať nadačné imanie
na zabezpečenie trvalej
udržateľnosti nadácie.
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Z HISTÓRIE

Za celé obdobie činnosti
sme poskytli granty pre
836 verejnoprospešných aktivít
v celkovej sume 617 550,53 €.
Na verejnoprospešných
aktivitách podporených
nadáciou už spolupracovalo
viac ako 6 000 dobrovoľníkov.
Počas desiatich rokov nám
svoju dôveru preukázalo viac
ako 50 firemných partnerov
a 3 000 jednotlivcov.

NKN
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NAŠA ČINNOSŤ
SPOLUPRÁCA V RÁMCI GRANTOVÝCH PROGRAMOV
Programy, ktoré umožnujú podporovať dobré
nápady a slúžia všetkým.

Spolupráca so samosprávou

NADAČNÝ FOND
Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma,
jednotlivec či samospráva možnosť založiť si vlastný
fond a pomáhať v oblasti, na ktorej im záleží.

• Otvorený grantový program

• Nadačný fond Bramac

Spolupráca s firemnými partnermi

• Fond Corgoň konto

• grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali

• Fond Giesecke & Devrient

Spolupráca s mladými ľuďmi

• Fond Klub darcov

• grantový program Mladí nitrianski filantropi

• Fond Bona via

Spolupráca formou nadačného fondu
založeného firmami a jednotlivcami

• Fond Deti

• grantový program Klub darcov
• grantový program Tu sme doma
• grantový program Bona via

• Fond pre budúcnosť Bramac
• Vzdelávací nadačný fond
• Základinový nadačný fond

Spolupráca formou 2%
PODUJATIA PRE PARTNEROV A PRE VEREJNOSŤ

VZDELÁVANIE
Ponúkame odborné poradenstvo pre donorov
a aktívnych občanov v témach, ktoré sú v oblasti
neziskového sektora nevyhnutné.

• Deň komunitných nadácií
• Aby ľudia ľuďom pomáhali
a Živé človeče, nehnevaj sa

• Projektový manažment

• Klub darcov

• Fundraising - získavanie zdrojov

• Vianočná kapustnica

• Legislatívny rámec pre neziskové organizácie
• Finančný manažment
• Vzťahy s verejnosťou
• Firemná filantropia
• Zamestnanecký program

4
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PODPORUJEME TIETO OBLASTI

vzdelávanie

zdravie

šport

kultúra

sociálna
pomoc

životné
prostredie

dopravná
výchova

STAŇTE SA NAŠIM PARTNEROM

Venujte nám 2%
Náš najvýznamnejší zdroj
financovania počas desiatich rokov
činnosti sú 2% (1,5%) z dane.
Takto sme získali 441 050, 55 €,
ktoré sme použili na činnosť nadácie
a podporu viac ako 70% projektov.

Venujte nám dar
Každý dar, ktorý vložíte
do nadácie, je znásobený
dobrovoľníckou prácou
aktívnych ľudí v prospech
komunity.

Venujte svoj čas, službu či nefinančný dar
Nám i organizáciám, ktoré podporujeme,
veľmi pomôže poskytnutie vecného daru
(napr. technické vybavenie kancelárie),
bezplatné alebo zľavnené poskytovanie
služieb (web hosting, grafické práce,
poskytovanie poradenstva), dobrovoľnícka
práca zamestnancov, priateľov a pod.
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Založte si svoj fond
Fond je jedinečná možnosť
ako podporovať oblasti
svojho záujmu a zároveň
byť odbremenený od
administratívy.
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ĽUDIA V NADÁCII
PRACOVNÍČKY

Ľubica Lachká

Adriana Petrová

Petra Hadžová

Eva Vargová

Správkyňa nadácie

Finančná manažérka

PR manažérka

Programová manažérka

SPRÁVNA RADA

Daniela Gundová

Ivan Gontko

Ivona Fraňová

Michal Ambrós

Bronislav Tomka

Bohumír Harvan

(Predsedníčka Správnej
rady, riaditeľka Krajského
osvetového strediska v Nitre)

(Herec Starého
divadla v Nitre)

(Vedúca oddelenia
médií UKF Nitra)

(Pracovník Štátnej
ochrany prírody v Nitre)

(Podnikateľ)

(Podnikateľ)

Renáta Kolenčíková

Jozef Weber

Ivan Juhás

Anna Šmehilová

Ivana Fúsková

Oľga Csákayová

(Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre)

(Lekár,
poslanec Mestského
zastupiteľstva v Nitre)
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(Lekár,
(Poslankyňa Mestského
od 6. 2. 2012
poslanec Mestského
zastupiteľstva v Nitre)
(Podnikateľka, dlhozastupiteľstva v Nitre)
ročná členka Mladých
nitrianskych filantropov)
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do 6. 2. 2012

ČLENOVIA KOMISIÍ PRI SPRÁVNEJ RADE

ČLENOVIA DOZORNEJ RADY

Grantová komisia

Investičná komisia

predsedníčka Dozornej rady

Daniela Gundová

Bronislav Tomka

Michal Ambrós

Milan Hošek

Milan Hošek

Marcela Dobešová

od 1. 2. 2012

Martina Gregušová

Ivona Fraňová

od 1. 2. 2012

Ivan Gontko

DOBROVOĽNÍCI V PROGRAME MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI

Martina
Adamovská

Mirka
Bányiová

Samuel
Dutka

Alžbeta
Pindešová

Matúš
Sitkey

NKN

Michaela
Kertészová

Filip
Fraňo

Tomáš
Solčáni
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Juraj
Vavrovič
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STRUČNÝ PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH AKTIVÍT ZA 10 ROKOV ČINNOSTI
2002
Založenie Nitrianskej
komunitnej nadácie

2004
Na základe návštev Ricka Frosta a Cathy Auld z Kanady
sa naša partnerská nadácia Winnipeg Foundation
Kanada, rozhodla založiť pri Nitrianskej komunitnej
nadácii prvý základinový fond –Vzdelávací fond.

2006
Vyslali sme cez Európsku dobrovoľnícku
službu 5 mladých ľudí na dobrovoľnícke
projekty do Slovinska, Talianska,
Veľkej Británie a Portugalska.
Zrealizovali sme špeciálny grantový program
„Viac zelene pre ľudí v komunitách“ vďaka finančnej
podpore Nadácie Ekopolis a firme Slovnaft, a.s.

2008
Hosťovali sme 2 dobrovoľníčky
cez Európsku dobrovoľnícku
službu Marínu (Španielsko)
a Kathleen (Severné Írsko), ktoré
pomáhali nadácii pri realizácii jej aktivít.
Mladí filantropi realizovali špeciálny
grantový program pre znevýhodnené skupiny
mladých ľudí (nevidiacich a nepočujúcich).

2010
V špeciálnom grantovom programe
Krajšie školy sme vďaka partnerovi ČSOB
mohli podporiť 4 školy v nitrianskom
kraji, aby si zveľadili svoje prostredie.
Park pod Borinou bol slávnostne otvorený.

2011
Mladí filantropi otvorili trojdňovú čajovňu
na pešej zóne v Nitre pre širokú verejnosť.
Spolu s ďalšími komunitnými nadáciami
sme otvorili tému dobročinného odkazu
v závetoch, ktorú sme prezentovali
na konferencii v Bratislave
pre verejnosť, odborníkov
i neziskové organizácie.
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2003
Stali sme sa zakladajúcim členom
Asociácie komunitných nadácií Slovenska.
Zorganizovali sme benefičnú Aukciu výtvarných diel,
vďaka ktorej sme pomohli znevýhodneným deťom
a mládeži z nitrianskeho kraja.

2005
Realizovali sme EÚ projekt Šanca pre mladých
uchádzačov o zamestnanie v nitrianskom regióne
v spolupráci s Európskym vzdelávacím inštitútom, n.o.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Heineken
Slovensko, a.s. a súťaži Na Nitru sme podporili
Obnovu náučného turistického chodníka
na Zobori. O víťaznom projekte rozhodli
hlasovaním samotní obyvatelia.

2007
Zorganizovali sme v spolupráci s Nadáciou
Pontis Trhovisko neziskových organizácií,
kde sa širokej verejnosti prezentovalo
10 rôznorodých neziskových
organizácií z nitrianskeho kraja.
Prispeli sme na výstavbu multifunkčného
ihriska na sídlisku Klokočina v Nitre,
ktoré môže využívať široká verejnosť.

2009
O výstavbu Parku pod Borinou na sídlisku
Klokočina v Nitre sa zaslúžilo aj 2 391 Nitranov,
vďaka tomu, že si za 2 € zakúpili tlieskajúcu ručičku.
Podarilo sa nám zmobilizovať viac ako
180 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali počas
16 podujatí, kde sa kampaň Ruka v ruke
s Nitrou prezentovala.

2012
Na sídlisku Diely vznikol vďaka Mestu Nitra prvý
nitriansky skatepark s podporou fondu Corgoň konto
spoločnosti Heineken Slovensko.
Zorganizovali sme komunitné podujatie pre verejnosť
spolu s partnerskými neziskovými organizáciami na
sídlisku Klokočina, počas ktorého sme oslávili 10 rokov
našej činnosti.
Zrealizovali sme sériu školení zameranú na manažment
neziskových organizácií a informačnú kampaň
o nadačných fondoch pre firmy v nitrianskom kraji.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

VEĽKÉ INVESTIČNÉ PROJEKTY
Spolu s partnermi sme stáli pri zrode troch veľkých
investičných projektov v Nitre.

Turistický náučný chodník na Zobore
V rokoch 2004 – 2005 sme spolu so spoločnosťou
Heineken Slovensko organizovali zbierku Na Nitru.
Vyzberali sme finančné prostriedky na realizáciu
jedného z 3 projektov. Každým zakúpeným pivom
Corgoň prispeli obyvatelia do fondu Corgoň sumou
0,03 € (vtedy ešte 1,- Sk). 5 567 občanov hlasovalo
za najlepší projekt. Najväčšiu priazeň si získala
Obnova turistického náučného chodníka na Zobore.
Víťazný projekt bol podporený sumou 10 140,74 €.

Park pod Borinou
Park pod Borinou je výsledkom spolupráce Mesta
Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie. Nadácia
prispela k výstavbe parku prostredníctvom kampane
Ruka v ruke s Nitrou v období 2009 – 2010. Symbol
kampane, tlieskajúce ručičky, si mohli obyvatelia Nitry
zakúpiť na rôznych podujatiach za 2 €, a tým prispeli
na výstavbu doteraz jediného parku na najväčšom
sídlisku v Nitre – na Klokočine. Nadácia získala
finančné prostriedky z V4 Community Foundation
Maturity Program, z nadačného fondu Tesco Stores
SR, a.s. v Nadácii Pontis a od Rotary klubu Nitra
Harmony. Uskutočnilo sa celkom 16 podujatí,
na ktorých sa kampaň prezentovala. Do projektu
sa zapojilo 20 základných a stredných škôl v Nitre
a 4 inštitúcie. Ruka v ruke s Nitrou spoločnými silami
pomáhalo realizovať viac ako 180 dobrovoľníkov
(prostredníctvom organizácie podujatí, na školách
a v spolupracujúcich inštitúciách). Ručičku si zakúpilo
2 391 Nitranov a vyzbierala sa suma 5 283,65 €.
Celková investícia Nitrianskej komunitnej nadácie
do výstavby Parku pod Borinou (výnos zo zbierky,
partneri) predstavuje sumu 10 002,39 €.

Skatepark
Skatepark Nitra vznikol z iniciatívy športového klubu
Sk8 klub Nitra, ktorého členovia bojovali za svoj
sen už od roku 2003. Hlavným investorom projektu
bolo Mesto Nitra. Celková investovaná suma bola
196 730 €. V roku 2012 podporila spoločnosť
Heineken Slovensko zo svojho fondu Corgoň konto
dostavbu Skateparku Nitra a pomohla sumou
20 000 € premeniť sen mladých ľudí na skutočnosť.
Za podporu pri realizácii ďakujeme Rotary klubu
Nitra Harmony.

V pôvodnom stave

Park pod Borinou v súčanosti

NKN
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NAŠE GRANTOVÉ PROGRAMY

Otvorený grantový program

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU

Je to kľúčový grantový program nadácie.
Je otvorený pre všetkých, a to ho radí medzi
najobľúbenejšie
programy verejnosti.
Je zaujímavý najmä
pre variabilitu
a originálnosť nápadov,
ktoré môžu byť
z rôznych oblastí.

Mesto Nitra je spoluzakladateľ
nadácie od roku 2002. Poskytlo
3 485 € (vtedy ešte 105 000 Sk)
do nadačného imania a doteraz
pravidelne podporuje aktivity
nadácie. Každý rok bezplatne
poskytuje priestory nitrianskej
Synagógy pre naše podujatie Klub darcov, mediálny
priestor v autobusoch MHD a na mestských skružiach
či záštitu nad našimi podujatiami. Spolupracovali
sme na projekte Park pod Borinou a Skatepark Nitra. Pohľad do histórie programu (2003 – 2012)
Finančné prostriedky z mesta sú každý rok využívané Otvorené grantové kolo bolo vyhlásené, aby
na realizáciu otvoreného grantového programu.
predkladatelia mohli sami identifikovať, aké aktivity
chcú realizovať a zafinancovať z grantu. Od roku
Jozef Dvonč,
2003 prebehlo 19 kôl, v ktorých bolo podporených
238 projektov v hodnote 137 157,87 €.
primátor Mesta Nitra:

„Táto spolupráca má priaznivé
účinky na život v našom meste.“
„Táto spolupráca má na život
v našom meste priaznivé účinky.
Nenahraditeľnou je práve pomoc, ktorú
si vzájomne poskytujeme a ktorú potom
môžeme ďalej posúvať občanom. Nitrianska
beachvolejbalová liga, Jarné čistenie Zobora,
Štümpel Cup, Divadelná Nitra sú vzorkou
úspešných a dnes už aj tradičných aktivít,
ktoré prispeli k zlepšeniu rôznych oblastí
života v Nitre.“

Unikátnosť programu

Ľudia z Nitry najlepšie vedia, čo potrebujú. Preto
im tento program ponúka takmer neobmedzenú
škálu tém. Aktivity sa môžu týkať napríklad zdravia,
rozvoja športu, sociálnej pomoci, kultúry, vzdelávania
či životného prostredia. Otvorenosť spočíva aj v tom,
že do programu sa môžu hlásiť aj neformálne skupiny
či profesionálne neziskové organizácie. Maximálna
výška grantu je 1 000 €. Vďaka tomuto programu
sme pomohli naštartovať dnes už známe nitrianske
podujatia, napríklad Nitriansku beachovú ligu či
Jarné čistenie Zobora. Stáli sme pri zrode viacerých,
dnes už samostatných a úspešných organizácií, ako
napríklad občianske združenie Leustach, divadelné
spoločenstvo Le Mon, Komunitné centrum Nitra aj
Materské centrum Klokanček, z ktorých sú dnes už
profesionálne organizácie. Program financoval vznik
oddychových zón, detských ihrísk, komunitných
priestorov... Mohli sme pomôcť širokému spektru
ľudí – deťom, znevýhodneným, seniorom, školám,
mladým ľuďom...

V dvoch otvorených grantových kolách roka
2012 sme podporili 13 projektov v hodnote
11 450,85 €.
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Daniela Gundová,
predsedníčka správnej
rady Nitrianskej
komunitnej nadácie:
„Je to veľké
dobrodružstvo.“
„Keby som moje pôsobenie v nadácii mala
vystihnúť pár slovami, povedala by som,
že je to veľké dobrodružstvo. Rada pomáham
ľuďom a nadácia mi dáva možnosť pomôcť
komunite, aktivizovať ľudí, aby sa zaujímali
o svoje okolie, pomôcť skvalitniť život na
sídliskách, pomôcť jednotlivcom, ktorí to
potrebujú, transparentne bez ohľadu na ich
politickú príslušnosť, postavenie... Len preto,
že majú zaujímavý nápad, ktorý aj vďaka
NKN vedia realizovať. Vidím veľký posun
v myslení ľudí, stretávam zástupcov firiem,
ktorí pochopili filozofiu filantropie
a dobrovoľníctva. Veľa som sa naučila.
V neposlednom rade ma obohacujú skvelí
ľudia, pracovníci NKN a aktívni členovia
správnej rady. Teší ma táto práca a zapĺňa
môj voľný čas. Ďakujem za túto príležitosť.“

žiadne detské ihrisko. Rozhodli sa osloviť členov
svojich rodín, susedov a priateľov na vybudovanie
spoločného priestoru. „Na tejto ulici v poslednom
čase pribúdajú detičky, v každom vchode žije niekoľko
mamičiek, ktoré dennodenne museli dochádzať
na okolité ihriská. Dostať sa k nim však nebolo
jednoduché ani bezpečné. Znamenalo to prechádzať
cez frekventovanú cestu. Vďaka tomuto projektu nám
vzniklo bezpečné miesto na hranie priamo za našim
domom,“ vyjadrila sa Lucia Frtúsová. Svoj nápad
odštartovali malou zbierkou medzi obyvateľmi ulice
a s grantom mohli upraviť existujúcu zeleň, vysadiť
nové stromky, sfunkčnili pieskovisko a zakúpili nové
preliezačky. Vo finálnej fáze ihrisko oplotili, aby
zabránili menším deťom pred vybehnutím na cestu
a návštevám psích miláčikov. Ihrisko sa okamžite stalo
obľúbeným miestom trávenia voľného času a denne ho
využíva v priemere 20 detí. Aktívni rodičia ho plánujú
skrášľovať a udržiavať. Ozdobovať počas sviatkov,
dopĺňať zeleň, dovybaviť o prípadné posedenie, aby
sa zelená plocha na ulici Viničky stala príjemným
prostredím pre všetkých.
Primátor Nitry ocenil iniciatívu týchto rodín. Tento
projekt poslúžil aj k utuženiu susedských vzťahov
a tým aj k zblíženiu komunity.

Udelený grant: 1 000 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitra

Inšpiratívny príbeh
Viničky pre naše deti
Na jednej z nitrianskych sídliskových ulíc
sa 5 aktívnych rodín rozhodlo vziať iniciatívu
do vlastných rúk. Pre svoje deti vytvorili nové
detské ihrisko.
Aktivistky Lucia Frtúsová, Mária Lázníková a Radka
Kúrová žijú už niekoľko rokov na ulici Viničky
na sídlisku Diely v Nitre. Pri svojom dome nemali

Pôvodný stav

Nové detské ihrisko
počas brigád

NKN
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Unikátnosť programu

SPOLUPRÁCA S MLADÝMI ĽUĎMI
Pri nadácii pôsobí skupina našich mladých
dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú granty v rámci svojho
programu iným mladým ľuďom z nitrianskeho
kraja. Pravidelne navštevujú aktivity, ktoré finančne
podporili, navzájom si pomáhajú, a tak vzniká
sieť aktívnych mladých ľudí. Nadácia im ponúka
pravidelné vzdelávanie, know-how a spoločné
podujatia, kde sa môžu stretnúť a ukázať svoj potenciál
verejnosti.

Mladí nitrianski filantropi
Skupina mladých dobrovoľníkov
pomáha rovesníkom
z nitrianskeho kraja
získať granty na aktivity
prostredníctvom svojho
vlastného programu.

Členovia programu pôsobia ako dobrovoľníci pri
Nitrianskej komunitnej nadácii. Vedú svoj vlastný
grantový program, v ktorom umožňujú mladým
od 15 do 30 rokov, získať finančné prostriedky (333 €)
na rôznorodé verejnoprospešné aktivity realizované
v nitrianskom kraji. Zodpovedajú za priebeh programu,
konzultujú projekty, informujú o výzvach a rozhodujú
o podpore na základe jasných transparentných kritérií.
Mladí nitrianski filantropi sú v osobnom kontakte
s realizátormi podporených projektov, čím vytvárajú
neformálnu sieť aktívnych mladých ľudí v našom
kraji. To všetko sa darí vďaka hlavnému partnerovi
programu Nadácii SPP.

Lucia Mitanová, bývalá členka MNF
„Zistila som, že
„úchylku“ pomáhať
nemám len JA.“

Pohľad do histórie programu (2004 – 2012)
Mladí nitrianski filantropi (MNF) vznikli v roku
2004 a sú jednou z ôsmich mládežníckych skupín na
Slovensku, ktoré fungujú pri komunitných nadáciách
v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska.
Program bol založený na základe celosvetovo
známeho modelu Youthbank. Počas deviatich
rokov sa na dobrovoľníckych aktivitách programu
Mladí nitrianski filantropi vystriedalo viac ako
50 mladých, ktorí sa zaslúžili o podporu 63 verejnoprospešných aktivít celkovou sumou 16 620 €.
Navštívili krajiny ako Česká republika a Severné Írsko,
kde sa inšpirovali inými mládežníckymi skupinami.

Mladí nitrianski filantropi

„Momentálne
som na materskej
dovolenke s druhou dcérkou a práve vďaka
spojeniu materstva a skúseností z MNF som
si uvedomila, že viem spraviť niečo pre „decká
z nášho dvora“ na Tríbečskej ulici v Nitre.
Naše predchádzajúce ihrisko bolo zastarané,
nemoderné a nebezpečné. Získala som svoj
prvý grant od Nitrianskej komunitnej nadácie
a ihrisko sme nielen zmodernizovali a oživili,
ale zišli sme sa aj výborná partia rodičov.
Odvahu realizovať tento projekt som mala
vďaka pôsobeniu v MNF. Je to vynikajúci
program, ktorý si zaslúži pozornosť. Prináša
mladým ľuďom príležitosti, ktoré sú v dnešnej
dobe na nezaplatenie. Prajem dnešným,
ale aj budúcim filantropom veľa šťastia,
nadšených dobrovoľníkov a hŕbu kvalitných
projektov. Ja som vďaka MNF pochopila, že
„úchylku“ pomáhať iným nemám len ja.“
V roku 2012 sa podarilo mladým filantropom
podporiť 7 originálnych nápadov za 1 791,90 €.
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Inšpiratívny príbeh
Summer bike jam Šurany

SPOLUPRÁCA S FIREMNÝMI PARTNERMI

V nadácii sa vždy tešíme, keď k nám prídu mladí
zanietení ľudia, ktorí sú odhodlaní urobiť všetko
pre svoje hobby, rozhodnutí robiť obyčajné veci
neobyčajne a nakaziť svojím entuziazmom všetkých
okolo seba. Takí sú aj Marek Konkoly, Tomáš Habaj
a Pavol Perďoch, ktorí získali grant, aby usporiadali
v Šuranoch úžasnú bajkerskú akciu s názvom Summer
bike jam.

Sme dlhoročným partnerom spoločensky zodpovedných firiem, ktoré sa zaujímajú o transparentné
a systematické darcovstvo. Jednou z možností ako
podporovať kvalitné projekty v komunite je grantový
program Aby ľudia ľuďom pomáhali. Naši partneri
venujú finančné a často i nefinančné zdroje na
podporu verejnoprospešných aktivít, ktoré slúžia
najmä vzdelávaniu detí a zmysluplnému tráveniu ich
voľného času. Do programu sa zapojilo 26 partnerov,
väčšina opakovane.

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali

Mladí bajkeri sa tešia z nových prekážok v šurianskej hale

Mladí chlapci zo Šurian sa aktívne venujú freestyle
bicyklovaniu už niekoľko rokov. V roku 2011 sa im
v Šuranoch podarilo zriadiť v spolupráci s mestom
prvú krytú halu určenú pre tento šport na Slovensku.
Táto hala je jediná svojho druhu, pretože vznikla
svojpomocne. V roku 2012 v nej vďaka finančnej
pomoci od Mladých nitrianskych filantropov
usporiadali Summer bike jam – športové podujatie
pre širokú verejnosť s amatérskou exhibíciou, súťažou
bajkerov a bohatým sprievodným programom.
Summer bike jam sa uskutočnil 21. júla 2012.
„Chalani mali vysokú návštevnosť. Na akcii som sa
osobne zúčastnil a som veľmi rád, že sme im prispeli
na nové prekážky, ktoré plnohodnotne využijú aj
v budúcnosti,“ prezradil Samko Dutka, člen Mladých
nitrianskych filantropov. Na podujatí sa zúčastnilo
viac ako 200 ľudí zo Slovenska i z Čiech. Veríme, že
hala v Šuranoch bude vďaka týmto mladým ľuďom
čoraz známejšia a že sa tento lákavý šport v našom
kraji spopularizuje.

Program, ktorý spája filantropiu,
pomoc a umelecký talent
umožňuje partnerom získať
originálny výtvarný objekt
v tvare figúrky (1,6 m) a navyše
podporiť zaujímavé a užitočné
projekty v nitrianskom kraji
so zameraním na deti a mládež.

Pohľad do histórie programu (2006 – 2012)
Program Aby ľudia ľuďom pomáhali sme odštartovali
v roku 2006. Za 6 rokov sme vďaka figúrkam a ich
majiteľom podporili 39 verejnoprospešných aktivít
v nitrianskom kraji za viac ako 38 000 €. Prvé tri ročníky
programu nám pomáhali pripraviť figúrky študenti
Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
pod dohľadom garanta akad. mal. Mariána Žilíka. Od
štvrtého ročníka spolupracujeme s umeleckou školou
Tralaškola, so Špeciálnou ZŠ internátnou a praktickou
školou, Červeňova 42, Nitra – Čermáň a so Spojenou
školou, Mudroňova 1, Nitra. V šiestom ročníku sme
spoluprácu rozšírili o ďalšie nitrianske umelecké školy
– Medea a ARS studio. Návrhy figúrok odovzdalo viac
ako 160 detí, vyše 70 ich spolupracovalo na samotnej
tvorbe figúrky. Vďaka programu vzniklo celkom
46 nádherných figúrok.

Udelený grant: 300 € z finančných prostriedkov
Nadácie SPP

NKN
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Unikátnosť programu
Na tento grantový program nás inšpirovali partneri
z USA. Dodnes sme jedinou organizáciou, ktorá
na Slovensku ponúka takúto formu spolupráce.
Unikátnosť programu spočíva v „adoptovaní“
umeleckého diela v tvare figúrky. Každá firma
alebo
organizácia
môže
získať
originálny
objekt, ktorý pre ňu navrhli zdravé, ale aj
zdravotne či mentálne znevýhodnené deti
a vďaka tomu prispeje ku vzdelávaniu detí a mládeže
v nitrianskom kraji.
Program umožňuje:

Aby ľudia ľuďom pomáhali podporila ZSE
viacero športových aktivít. Vhodné využívanie
voľného času je dôležitou súčasťou zdravého
spôsobu života. Jedným z cieľov bolo vytvoriť
podnety k rôznorodým činnostiam, vytiahnuť
mladých ľudí z ulice k športu a ukázať im ako
plnohodnotne a zdravo využívať voľný čas.
Sme radi, že sa nám to podarilo a veríme,
že toto naštartovanie im ukáže správnu
cestu do života.“

Partneri programu 2012:

• Získať figúrku „na mieru“
1,6 metra vysoká figúrka reprezentuje poslanie
firmy – pri príprave jej dizajnu dávame šancu
zdravým aj zdravotne znevýhodneným deťom, aby
spolupracovali a ukázali svoj talent.

• Vybrať si jeden z množstva predložených
projektov
Každý partner sa stane tútorom aktivít, ktoré
skvalitňujú vzdelávanie a voľný čas detí a mládeže.

• Zviditeľniť sa ako spoločensky zodpovedný
partner
Nadácia zabezpečuje dlhodobú propagáciu
zapojených partnerov a výstavu ich výtvarných
objektov v obchodnom centre Centro Nitra.

V programe Aby ľudia ľuďom pomáhali
sme v roku 2012 podporili vďaka firemným
partnerom 9 projektov v hodnote 8 325 €.

Claudia Sopková, tím komunikácie,
Západoslovenská energetika, a.s.:
„Vhodné využívanie
voľného času je dôležitou
súčasťou zdravého spôsobu
života.“
„Sme presvedčení, že náš
vlastný život má zmysel
najmä vtedy, keď vie
obohatiť a urobiť šťastným
aj život niekoho iného.
Prostredníctvom programu
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Inšpiratívny príbeh
Spojená škola internátna na Červeňovej ulici v Nitre
je plná energie aj vďaka partnerovi Západoslovenskej
energetike, ktorý svojím darom pomohol
k dovybaveniu školských učební o dataprojektor
a plátno. Ich figúrka 90tka sa stala patrónom projektu
Pomôžte nám učiť sa modernejšie, rýchlejšie,
efektívnejšie...

Grant udelila spojenej škole v zastúpení
predsedníčka správnej rady NKN Daniela
Gundová

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Spojenú školu internátnu navštevuje v priemere 200
žiakov od 6 do 26 rokov. Zabezpečuje vzdelávanie
a výchovu pre deti so stredným a ťažkým mentálnym
postihnutím a pre žiakov s autizmom. Už v roku 2011
sa podarilo jej pedagógom získať grant na zakúpenie
dvoch notebookov pre špeciálnu triedu žiakov
s autizmom. Nový spôsob výučby zaznamenal úspech,
a tak o grant požiadali znovu. Tento raz zakúpili
interaktívny dataprojektor so špeciálnym softvérom,
elektronickým plátnom a perom. „Tieto pomôcky
majú u žiakov obrovský úspech a ich záujem o učenie
sa vďaka nim zvýšil. Napriek svojmu hendikepu
zvládajú učivo lepšie a práve vďaka týmto špeciálnym
pomôckam ho ľahšie pochopia a pamätajú si ho,“
hovorí Marianna Takáčová, špeciálna pedagogička.
Učebné osnovy pre žiakov s autizmom sa značne líšia
od klasických základných či stredných škôl. Pomôcky
zohľadňujú špeciálne potreby žiakov, čo významne
pomáha skvalitňovať aj ich budúci vývoj. Aj preto sú
pre nich skutočne cenné a deti nám to dali najavo.
Len čo sme vošli do jednej z tried, privítali nás žiaci
so širokánskymi úsmevmi a natešenými pohľadmi.
Predstavili sa od Miška až po Martinka a začali aktívne
pracovať s novou technikou, ktorá im obohatila
a spestrila ich vyučovací deň. Boli nadšení. Netrpezlivý
Miško našepkával, humorista Lukáš chválil každého
za správne vyriešené úlohy a Janke sa podarilo
takmer všetko doplniť správne. V špeciálnej triede
bola atmosféra nabitá záujmom pracovať a aktívne sa
podieľať na práci s novými pomôckami.

Spolupráca formou
nadačných fondov

spolupráca
z firemného
z fondu
s jednotlivcami nadačného fondu jednotlivca
Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má
každá firma i jednotlivec možnosť založiť si
vlastný fond. Nadačný fond umožňuje našim
partnerom získať „vlastnú mininadáciu“ bez
starostí a pomáhať v oblasti, na ktorej im
záleží (šport, kultúra, vzdelávanie, zdravie,
sociálna pomoc, životné prostredie...).
SPOLUPRÁCA S JEDNOTLIVCAMI

Dôvera v jednotlivca značne ovplyvňuje dôveru
v spoločnosť. Aj preto je jedným z našich hlavných
cieľov spolupracovať s každým, kto má záujem, aby
si ľudia navzájom pomáhali. Nie sú to stovky ľudí, čo
sa k nám každý rok pridávajú. Sú to možno desiatky.
Ale filantropia ako taká nie je otázkou kvantity.
Západoslovenská energetika sa rozhodla venovať
Vzťahy s našimi darcami – jednotlivcami sú pre nás
svoju figúrku práve žiakom zo špeciálnej školy, aby im
veľmi dôležité. Práve preto sme založili celoročný
pripomenula, akú neuveriteľnú energiu v sebe majú.
klub, ktorý nás všetkých spája – Klub darcov.

Grantový program Klub darcov
Zbližuje ľudí ochotných
dlhodobo pomáhať svojmu
mestu, ktorí chcú zároveň
aktívne rozhodovať
o darovaných prostriedkoch.
Nové pomôcky oživili vyučovanie a prebudili záujem o nové vedomosti
v triede detí s autizmom

Udelený grant: 975 € z daru Západoslovenskej
energetiky, člen skupiny E.ON

NKN
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Pohľad do histórie programu (2003 – 2012)
Klub darcov vznikol v roku 2003 ako fond pre
systematickú prácu s darcami – jednotlivcami a pre
šírenie filantropie medzi miestnymi obyvateľmi. Každý
rok oslovujeme darcov, aby darovali do fondu a zároveň
spustíme grantový program s otvorenou témou pre
každého. Darcovia svojím hlasom rozhodujú koho
v grantovom programe podporia. Od roku 2004
podporili naši darcovia 68 projektov v Nitre sumou
35 605,03 €.

moja žiačka Lenka Podhradská so svojimi
básničkami, ktoré jej knižne vyšli aj za
pomoci NKN. Robila som anketárku pre
jednu spoločnosť a neočakávané finančné
ohodnotenie som sa rozhodla venovať práve
do Klubu darcov, lebo viem a verím, že v Nitre
a v jej okolí žije veľa ľudí s veľkým srdcom.
Majú zaujímavé myšlienky, ktoré s pomocou
tohto klubu dokážu realizovať v prospech
celej komunity. Na Klube darcov ma najviac
oslovila myšlienka podporovať tvorivé aktivity
iniciatívnych ľudí. Myslím si, že Klub darcov
je unikátny projekt a pretrvá práve vďaka
malým, ale aj ekonomicky silným darcom,
ktorí na scénu prichádzajú opakovane,
ale i ako noví darcovia.“

Inšpiratívny príbeh
Eko na to!
Zuzana Kiripolská je mladá ekoaktivistka, ktorá
pochádza z dedinky Radava neďaleko Nových
Zámkov. Od malička sa venuje eko životnému štýlu.
Bola k tomu vedená starými rodičmi, ktorí si všetko
dopestovali a vyrábali svojpomocne.

Na stretnutí Klubu darcov 2012 si najväčšie sympatie získala
environmentálna výchova a netradičná kultúra

Unikátnosť programu
Každý rok prispieva do Klubu darcov niekoľko
desiatok ľudí z Nitry a z okolia, ktorí sú aktívne
zapojení do rozhodovania o prerozdelení spoločných
vyzbieraných finančných prostriedkov na podporu
dobrých nápadov. Darcovia rozhodujú o podpore
priamo na slávnostnom stretnutí. Hlasovaním si
vyberú spomedzi predstavených aktivít, ktoré im
prezentovali samotní uchádzači o grant. Projekty sú
z rôznych oblastí.

Členovia Klubu darcov 2012
podporili 3 projekty sumou 2 000 €.

Marta Bradáčová,
členka Klubu darcov:
„V Nitre žije veľa ľudí
s veľkým srdcom.“

Chlapci z MŠ Over in the Meadow spoznávajú význam rastliniek

Prvýkrát som sa dostala do
kontaktu s nadáciou na jej
aukcii výtvarných diel, kde
vtedy v programe účinkovala
16
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Zuzkiným snom je, aby komunity žili sebestačne a dbali
na budúce generácie. Rozhodla sa študovať ekológiu
a po ukončení štúdia sa vrátila späť do svojej rodnej
dedinky Radava, kde založila občianske združenie
Campanula. Svoj sen začala napĺňať vzdelávaním
najmenších – učila deti v miestnej materskej škôlke
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a vďaka grantom od Mladých nitrianskych filantropov
si v škôlke zriadili ekozáhradku, kompostovisko či
zorganizovali Deň zeme. Každý rok robila pre svoju
obec a jej obyvateľov niečo nové, originálne a postupne
mala 100 aktívnych dobrovoľníkov. Filantropov si
svojim presvedčením a prospešnými nápadmi získala
natoľko, že ju podporili 3-krát. Spoločné stretnutia
filantropov a školenia ju povzbudili k tomu, aby sa
presťahovala do Nitry. V Nitre sa do svojej činnosti
vrhla ešte intenzívnejšie. Vyskúšala si podať grant
do Klubu darcov. Priamo na stretnutí prezentovala
formou scénky svoju víziu „lepšieho sveta” – svoj
environmentálny vzdelávací program. Získala si
najväčšie sympatie na stretnutí Klubu darcov 2012.
Do svojho projektu Eko na to! zapojila žiakov,
pedagógov a rodičov ZŠ Škultétyho (1. – 4. ročník)
a MŠ Over in the meadow, Nitra. V areáloch škôl
vytvorili ekozáhradky, aby sa deti naučili princípom
spoločnej komunitnej záhradky, deľby práce, pomoci
a v neposlednom rade svojpomocne si vypestovať
a starať sa o úrodu. Okrem toho vyčistili rieku Nitru
a jej okolie, Zobor, Borinu a pravidelne pomáhajú
na prácach prvej komunitnej záhrady v Nitre
s názvom Hide park. Deti zároveň môžu pravidelne
tvoriť, separovať a vzdelávať sa o životnom prostredí.
Na projekte neúnavne spolupracujú 4 aktívne dámy,
okrem Zuzany Kiripolskej aj Jela Šiková, Lucia Horská
a Zuzana Czaková. Týmto projektom chce Campanula
dokázať, že veľa vecí dokáže urobiť každý jeden z nás,
že skutočná zmena prichádza zdola, od zdanlivo
obyčajných ľudí.

Grant: 667 € z darov od členov Klubu darcov

SPOLUPRÁCA FORMOU FIREMNÉHO NADAČNÉHO FONDU

Grantový program Tu sme doma
Tu sme doma je špeciálny grantový program
zameraný na podporu aktivít v meste
Hurbanovo. Je financovaný z fondu Corgoň
konto spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.
a z 2% z dane.

Pohľad do histórie programu (2008 – 2012)
Grantový program Tu sme doma, zameraný na
podporu voľnočasových aktivít v Hurbanove, vznikol
v lete 2008. Hurbanovo je sídlom domovského
pivovaru spoločnosti Heineken Slovensko, a. s., ktorá
ešte v roku 2004 založila pri Nitrianskej komunitnej
nadácii svoj fond Corgoň konto. Väčšinu financií
zo svojho fondu a z 2% z dane preto spoločnosť
nasmerovala práve na aktivity v Hurbanove. Vďaka
programu Tu sme doma zrealizovali aktívni občania
a organizácie v Hurbanove 45 verejnoprospešných
aktivít, na ktoré získali takmer 117 241,95 €.

Unikátnosť programu
Mesto Hurbanovo má len niečo cez 8 000 obyvateľov.
Spoločnosť Heineken Slovensko je najvýznamnejším
zamestnávateľom v meste. Práve preto sem spoločnosť
nasmerovala svoju podporu, a tým jednoznačne
podporila nielen úžasné aktivity, ale aj informovanie
ľudí o filantropii a dobrovoľníctve. Za 4 roky
odpracovalo takmer 800 ľudí v Hurbanove dovedna
1 300 hodín dobrovoľníckej práce.

Na ZŠ Škultétyho zakladajú svoju prvú ekozáhradku

NKN
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Door Plantenga, generálna riaditeľka
spoločnosti HEINEKEN
Slovensko:
„Tento program je dobrým
príkladom spolupráce troch
sektorov – samosprávy,
mimovládnej organizácie
a firmy.“
„Teší ma tiež, že grantový program Tu
sme doma naštartoval rozvoj miestneho
dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity,
prináša tento program príklad dobrej
praxe spolupráce všetkých troch sektorov –
samosprávy, mimovládnej organizácie
a súkromnej firmy a je ukážkou toho,
ako takáto spolupráca môže byť
užitočná pre bežného občana.“

Kostol sv. Ladislava je národnou kultúrnou pamiatkou
a jeho veža púta pozornosť nielen obyvateľov
Hurbanova, ale aj turistov. Cieľom obyvateľov je
v ďalšej fáze sprístupniť celú vežu, čo si vyžaduje
rozsiahlu rekonštrukciu schodiska a zábradlia. Žiaľ,
zatiaľ závisí otvorenie veže aj od získaných finančných
prostriedkov. „Každému Hurbanovčanovi želám, aby
sa aspoň raz za život mohol pozrieť z veže a vidieť náš
kraj z výšky,“ dodal Lovász pri predstavovaní projektu.
Dúfame, že popri prehliadke hvezdárne, planetária
a ďalších objektov bude turistický program Hurbanova
už čoskoro obohatený o návštevu vyhliadkovej veže.

Udelený grant: 3 300 € z 2%
SPOLUPRÁCA FORMOU FONDU JEDNOTLIVCA

Grantový program Bona via

Inšpiratívny príbeh

Program Bona via podporuje dopravnú
Medzi hurbanovské dominanty jednoznačne patrí aj výchovu detí a projekty zamerané na
veža na Kostole sv. Ladislava. Zo 48 metrov vysokej zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.
Srdce Hurbanova opäť bije

veže je výhľad nielen na mesto, ale aj široké okolie.
Snahou aktívnych obyvateľov je sprístupniť ju širokej Pohľad do histórie programu (2005 – 2012)
verejnosti. K prvému kroku sme mohli dopomôcť Program Bona via je financovaný z Fondu Bona
vďaka grantovému programu Tu sme doma. via, ktorý založil v roku 2004 pán Andrej Sitkey.
Hurbanovský zvon už funguje.
Pri predkladaní jedného zo svojich vlastných
Neformálna skupina občanov preventívnych projektov sa dozvedel o našej
Ing. Karol Lovász, Mikuláš komunitnej nadácii. Slovo dalo slovo a Ing. Andrej
Kašík a Zoltán Šesták získala Sitkey sedel čoskoro u nás v kancelárii a v roku 2004
grant 3 300 €, ktorý pokryl podpisoval zmluvu o založení svojho vlastného
náklady spojené so sfunkčnením fondu. Pán Sitkey vie, že keď chce zmeniť budúcnosť
zvona a s vytvorením nového a predísť zbytočným nehodám, musí začať
spôsobu jeho zavesenia vo veži. s najmladšou generáciou. Z programu Bona via
Dnes už zvuky zvona počujú všetci sme od roku 2005 podporili 43 projektov sumou
Hurbanovčania. „Zvonením sa 11 025,49 €.
Zrekonštrovaný zvon je
opäť srdcom Hurbanova
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oživili tradičné signály, ktoré
v minulosti patrili ku zvykom
miestnej komunity. Hlas zvonov
patrí ku koloritu našich obcí
i menších miest,“ povedal Karol
Lovász.

NKN

Unikátnosť programu
Dopravný inžinier z Nitry sa rozhodol riešiť potreby
svojej komunity. Do fondu Bona via získava finančné
prostriedky, ktoré potom poskytuje na dopravnú
výchovu detí v školách a v škôlkach prostredníctvom
grantového programu Bona via. Sám zakladateľ sa
zúčastňuje na otvoreniach projektov a mnoho ráz
poskytne školám a deťom aj iné benefity, ako napríklad
dopravnú výchovu so samotnými policajtmi, ukážku

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

policajného auta či dopravné kvízy. V súčasnosti sa
stala dopravná výchova dôležitým prvkom vyučovania
vo viac ako 30-tich školách a škôlkach v okrese Nitra.
Dopravné ihriská sú v Nitre takmer v každej druhej
vzdelávacej inštitúcii. Vďaka tomuto programu
môžeme spoločne predchádzať nebezpečným
situáciám na našich cestách.

V roku 2012 sme podporili 4 projekty
dopravnej výchovy sumou 994,16 €.

Andrej Sitkey,
zakladateľ fondu
„Fond je ideálna možnosť
ako zvýšiť aktivitu
v oblasti, na ktorej vám
záleží.“
„Pred založením fondu som v rámci svojho
zamestnania organizoval preventívne projekty
zamerané na zvyšovanie bezpečnosti detí
v cestnej premávke. Pri ich organizovaní
som narazil na problém nedostatku
finančných prostriedkov, nezáujem a pasivitu
zainteresovaných strán. S cieľom zmeniť tento
stav som v roku 2004 založil pri Nitrianskej
komunitnej nadácii fond Bona via.
Od založenia fondu bolo podporených viac
ako 40 projektov. Na mnohých projektoch
som sa osobne zúčastnil a s potešením
môžem konštatovať, že v školstve pracuje
veľa iniciatívnych ľudí, ktorí vedia spracovať
kvalitný projekt a záleží im na bezpečnosti
detí v cestnej premávke. Fond je ideálna
možnosť ako zvýšiť aktivitu v oblasti, ktorej
sa venujete, alebo ktorú chcete podporovať.“

Pre materskú školu v Podhoranoch získalo občianske
združenie Podhoranček grant 300 €. Z grantu zakúpili
dlažbu pre dopravné ihrisko s plochou cca 100 m².
Je dovybavené dopravnými značkami a vodorovným
dopravným značením. Deti si nové ihrisko vyskúšali
prvýkrát až počas samotného otvorenia, zatiaľ len
na vlastných bicykloch a kolobežkách, ale ambíciou
občianskeho združenia je v projekte pokračovať a získať
vlastné „mini“ dopravné prostriedky. „S nástupom
do škôlky musí dieťa čoraz častejšie samostatne riešiť
rozmanité dopravné situácie. Predpokladom na ich
zvládnutie je predovšetkým správny príklad rodičov
a cieľavedomé rozširovanie poznatkov z dopravnej
výchovy, aj preto sme sa rozhodli vystavať v areáli
škôlky dopravné ihrisko,“ povedala Helena Belicová,
riaditeľka škôlky. Obec Podhorany nedisponuje
chodníkmi a deti sa často pohybujú po krajnici cesty,
o to dôležitejšie je vštepiť im zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke. 42 detí zo škôlky
a ďalších 20 z 1. stupňa základnej školy sa už môže
vzdelávať v oblasti dopravnej výchovy aj v praxi,
na vlastnom dopravnom ihrisku.

Udelený grant: 300 € z nadačného fondu Bona via

Dopravné ihrisko pre deti je v Podhoranoch nevyhnutnosťou kvôli
chýbajúcim chodníkom

Inšpiratívny príbeh
Už aj Podhorany majú dopravné ihrisko
Stoj, pozor, voľno - ozývalo sa z dopravného ihriska
v Podhoranoch, kam prišli riadiť dopravu lužianski
policajti. Malá Evka, Janka, Danko a iné deti
z materskej školy si mohli svoje nové ihrisko
premiérovo vyskúšať 9. novembra 2012. Aj toto
dopravné ihrisko je podporené z nášho fondu
Bona via.

NKN
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PREHĽAD FONDOV
PRIEBEŽNÉ FONDY

Fond Bona via

Fond Bona via založil Ing. Andrej Sitkey z Okresného
dopravného inšpektorátu v Nitre v roku 2004.
Je zameraný na podporu jednotlivcov a organizácií
v oblasti dopravnej výchovy detí a mládeže
Nadačný fond Bramac
a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky najmä
Nadačný fond Bramac bol založený v roku 2003
v okrese Nitra. Vďaka podporovateľom fondu
ako prvý fond pri Nitrianskej komunitnej nadácii.
Bona via sme mohli podporiť 43 projektov sumou
Pravidelne podporuje malé projekty realizované
11 025,49 €.
v rámci nitrianskeho kraja v rôznych oblastiach.
Uprednostňuje najmä podporu projektov týkajúcich
sa detí a mládeže a sociálnej oblasti. V období
rokov 2003 – 2012 Bramac podporil 135 projektov Fond Klub darcov
za 84 757,62 €.
Fond Klub darcov bol založený v roku 2003 pre
rozvoj darcovstva a filantropie a pre podporu
verejnoprospešných projektov z rôznych oblastí
realizovaných v Nitre. V priemere má klub 30 členov.
Jeho najväčšou výhodou je, že do rozhodovania
Fond Corgoň konto
o podporených projektoch je zapojený každý z nich
Fond Corgoň konto bol založený firmou Heineken formou hlasovania. Doteraz sme vďaka členom Klubu
Slovensko v roku 2004 na podporu projektov darcov podporili 68 projektov sumou 35 605,03 €.
realizovaných v rámci nitrianskeho kraja a na
podporu projektov v rámci grantového programu Fond Deti
Tu sme doma pre mesto Hurbanovo. Corgoň konto je
Fond Deti bol založený v roku 2004 pani Martou
náš najväčší fond z hľadiska prerozdelených finančných
Bradáčovou, pedagogičkou Spojenej školy, Mudroňova
prostriedkov. Doteraz firma Heineken podporila
Nitra. Z fondu pravidelne pomáhame viac ako
48 projektov sumou 146 926,99 € z rôznych oblastí.
100 žiakom s viacnásobným postihnutím. V období
2004 – 2012 sme vďaka prispievateľom podporili
20 projektov sumou 10 860,39 €.

Fond Giesecke & Devrient
Fond Giesecke & Devrient založila firma Giesecke
& Devrient v roku 2012. Firma doposiaľ udeľovala
individuálnu podporu prostredníctvom programu
nadácie - Aby ľudia ľuďom pomáhali. Zo svojho
fondu chce pomáhať deťom a mládeži a angažovať sa
v sociálnej oblasti. Z fondu bol v roku 2012 podporený
projekt za 993 €.
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FONDY PRE BUDÚCNOSŤ

TYPY FONDOV
Nadačné fondy ponúkajú partnerom
možnosť otvorenej pomoci na akýkoľvek
verejnoprospešný účel.

Vzdelávací nadačný fond
Vzdelávací nadačný fond založila Winnipeg
Foundation z Kanady a Správna rada nadácie v roku
2004. Je zameraný na podporu vzdelávacích aktivít.
Aktuálny stav fondu 14 676,83 €. Z výnosov fondu
zatiaľ nebol podporený žiadny projekt.

• Priebežné fondy
Pre tých, ktorí majú záujem podporovať zmysluplné
aktivity priebežne, je tu možnosť založenia
priebežného fondu. Ako jeho zakladateľ zároveň
určujete koľko a na aký účel peniaze poputujú.

• Fondy pre budúcnosť
Fondy pre budúcnosť šetria a zarábajú, 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.

Fond pre budúcnosť
Financie z Fondu pre budúcnosť firmy Bramac sú
dlhodobo investované. Z jeho výnosov môžu byť
podporované projekty podľa rozhodnutia zakladateľa.
Jeho aktuálny stav je 3 153,17 €. Z výnosov fondu
zatiaľ neboli podporené projekty.

• Kombinované fondy
Kombinovaný fond má dve zložky. Časť financií
sa čerpá priebežne a v rámci druhej časti myslíte
do budúcnosti. Vďaka zisku z dlhodobých investícií
môžete trvalo podporovať ďalšie zaujímavé projekty.

Základinový nadačný fond
Nitrianska komunitná nadácia už 10 rokov podporuje
grantmi verejnoprospešné aktivity v nitrianskom
kraji. Jej Základinový nadačný fond bol založený
v roku 2008 za účelom trvalej udržateľnosti činnosti
nadácie. Aktuálny stav fondu je 7 164,23 €.

NKN
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SPOLUPRÁCA FORMOU 2%
Mechanizmus 2% (1,5%) z dane je významným
zdrojom financovania verejnoprospešnej činnosti.
Pre nás sú 2% (1,5%) veľmi dôležité, pretože vďaka
nim môžeme financovať väčšinu našich aktivít a spolu
s našimi partnermi podporujeme úžasné nápady
aktívnych ľudí. V období 2004 – 2012 sme vďaka 2%
podporili 268 projektov za vyše 300 000 €.

Inšpiratívny príbeh
Vzdelávame čítaním

V knižnici organizujú rôzne stretnutia a besedy, na
ktorých sa pravidelne zúčastňujú žiaci školy. Takýto
typ vzdelávania je pre deti školského veku nesmierne
dôležitý. Ak získajú správne návyky bude ich baviť
čítanie a samoštúdium aj v budúcnosti, čo sa výrazne
odzrkadlí v ich prístupe, správaní a v živote.
Vzdelávanie je jednou z oblastí, ktoré môžeme
podporovať prostredníctvom 2%.

Na tento projekt získala ZŠ Fatranská grant
900 € z 2% spol. InsData, spol. s r. o.
Rodičia, ale i pedagógovia dobre vedia, že čítanie
kníh nepatrí u dnešných detí medzi najobľúbenejšie
disciplíny. Napriek tomu im evidentne napomáha
rozvíjať si slovnú zásobu, porozumieť novým
myšlienkam a pojmom a učiť sa o okolitom svete.
Vážiť si knihy a urobiť z čítania hobby sa podarilo
pedagógom ZŠ Fatranskej v Nitre. Vymysleli
projekt Čítaj a môžeš byť kým chceš, vďaka ktorému
interaktívne zapojili 30 žiakov do výberu nákupu kníh
do školskej knižnice. Spoločne zakúpili 153 kníh –
beletriu aj encyklopédie. „Žiaci sa vypytovali, zisťovali
a brali to naozaj zodpovedne. Dali sme im priestor,
nech si sami vyberú, čo ich zaujíma. V knižnici sa
nachádza aj povinné čítanie, ale vďaka tomuto jej
rozšíreniu a zatraktívneniu sme zaznamenali nárast
záujmu žiakov o knihy,“ zhodujú sa pedagógovia.

Žiačky ZŠ Fatranskej trávia svoj voľný
čas najradšej v školskej knižnici

Nové knihy slúžia všetkým žiakom ZŠ Fatranská

V roku 2012 sme získali
z 2% z daní sumu 65 224,12 €.

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

Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2011 - 2012) sme
v roku 2012 mohli podporiť 34 projektov sumou 49 132,36 €.
22
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PODPORA PROJEKTOV V ROKU 2012

Rozdelenie prijímateľov grantov

Rozdelenie projektov podľa miesta realizácie
(nitriansky kraj)

Neformálne skupiny občanov 41%

Mimo mesta Nitra 39%

Mesto Nitra 54%

Nitra a okolie 7%

Organizácie 59%

Rozdelenie podľa oblasti podpory
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 12%
Poskytovanie sociálnej pomoci 2%

Ochrana a tvorba
životného prostredia 27%
Ochrana a podpora zdravia 3%
Zachovanie kultúrnych hodnôt 12%

Podpora vzdelávania 44%

Konverzný kurz: 30,1260
Rok

Predložené
projekty

Podporené
projekty

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SPOLU

93
125
135
109
226
158
155
168
164
136
1 469

18
62
65
79
99
80
66
72
51
59
651

NKN

Poskytnuté granty
Sk
137 454,00 Sk
780 708,40 Sk
1 579 406,00 Sk
1 327 556,00 Sk
1 955 482,40 Sk
2 374 868,50 Sk
1 883 005,75 Sk
2 577 826,09 Sk
1 741 842,24 Sk
2 290 543,65 Sk
16 648 693,03 Sk

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

EUR
4 562,64 €
25 914,77 €
52 426,68 €
44 066,79 €
64 910,12 €
78 831,19 €
62 504,34 €
85 568,15 €
57 818,57 €
76 030,50 €
552 633,75 €
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PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV 2012

V ROKU 2012 NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
PODPORILA 59 PROJEKTOV SUMOU 76 030,50 €.
GRANTOVÉ KOLO – MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
7 projektov, 1 791,90 €
podporené z finančných prostriedkov Nadácie SPP v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

Zletnievanie

308,00 €

Športovo-spoločenská akcia pre obyvateľov sídliska
Klokočina v Komunitnom centre na Nedbalovej ulici
v Nitre

Ekozáhrada – radosť
rozdáva

230,00 €

Vybudovane ekozáhrady v areáli MŠ Radava a zážitková
environmentálna výchova pre deti a rodičov

Lezenie nás baví

295,00 €

Zabezpečenie lezeckých pomôcok pre horolezecký
krúžok na ZŠ sv. Vincenta v Leviciach

Športový klub DELF

Most cez rieku
predsudok

218,90 €

Športové aktivity pre deti a mládež z Levíc a okolia
(zapojené rómske deti aj sociálne znevýhodnená
mládež)

Veronika Gábrišová,
Zuzana Balkóová,
Emília Lazárová

Mladé hudobné talenty
na Nedeľnom matiné

230,00 €

Séria koncertov vážnej hudby mládežníckeho orchestra
Collegium Cantorum v Nitre, vydanie prezentačného
DVD so záznamom ich koncertov

Summer bike jam

300,00 €

Exhibičné športové podujatie vo freestyle bicyklovaní
v Šuranoch

Hudba je dar

210,00 €

Jednodňové stretnutie prívržencov alternatívnej hudby
v Nitre

Kristína Hozáková,
Stanislava Kernová,
Lucia Bieliková
Zuzana Kiripolská, Viktória
Koštáliková, Lenka Miková
Tomáš Macko,
Michal Valkovič,
Katarína Vargová

Marek Konkoly, Tomáš
Habaj, Pavol Perďoch
Martin Vacho, Martin Husár,
Igor Sádovský

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

1. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO
5 projektov, 4 023 €
podporené z Mesta Nitra a nadačného fondu Bramac
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

Jednota dôchodcov
na Slovensku, mestská
organizácia č. 5

Zakúpenie aparatúry
na ozvučenie
miestnosti

603,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Zakúpenie aparatúry na ozvučenie stretnutí
dôchodcov z mestskej časti Zobor

POĎME VON

1 000,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Exhibícia plážových športov pre širokú
verejnosť, 28. – 29. 4. 2012 na nitrianskom
mestskom kúpalisku na Sihoti

Deň krivých zrkadiel

424,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Tvorivé dielničky detí s mentálnym
postihnutím, realizované 12. 6. 2012
na Svätoplukovom námestí v Nitre

Detské ihrisko
Tríbečská

996,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Dovybavenie detkého ihriska na
nitrianskom sídlisku Chrenová,
Tríbečská ul. o drevenú loď pre deti

Dopravná výchova v
škôlke

1 000,00 € z nadačného
fondu Bramac

Vybudovanie dopravného ihriska
- cyklodráhy v areáli MŠ Výčapy - Opatovce

1. ABC Nitra
Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím v Nitre
Lucia Mitanová, Zuzana
Čanakyová, Martin
Mitana
Helena Kováčová,
Ing. arch. Natália Kunová,
Hana Fikselová
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2. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO
8 projektov, 7 427,85 €
podporené z Mesta Nitra, nadačného fondu Bramac, 2%
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

Viničky pre
naše deti

1 000,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Dovybavenie detského ihriska na sídlisku
Klokočina, ul. Viničky o nové pieskovisko,
preliezačku a oplotenie

Žiaci základných
a stredných škôl
objavujú korfbal

1 000,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Zakúpenie nových korfbalových košov
a lôpt pre rozbeh nitrianskej žiackej
miniligy v korfbale

Školský dvor

977,00 € z finančných
prostriedkov Mesta Nitry

Revitalizácia dvora MŠ Párovská, Nitra
a osadenie nových, bezpečných hracích
prvkov pre deti (6 ks pružinových
hojdačiek a preliezačka)

VraK(ing)

1 000,0 € z nadačného fondu
Bramac a 2% firmy BRAMAC
– strešné systémy, s.r.o.

Vytvorenie originálnej oddychovej zóny
v areáli parku pred budovou SPU Nitra
samotnými študentami školy

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Čítaj a môžeš byť kým chceš

900 € z 2%
InsData spol. s r.o.

Zakúpenie nových kníh do knižnice ZŠ
Fatranská na základe požiadaviek jej žiakov

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Vzdelávame pre 21. storočie

691,65 € z 2%
InsData spol. s r.o.

Modernizácia vyučovania na ZŠ Fatranská
zakúpením vizualizéra na interaktívnu
prezentáciu vybraného učiva

PaedDr. Ľubomíra
Valovičová, PhD.,
Mgr. Ján Ondruška, PhD.,
Mgr. Martin Štubňa

Mestský denný tábor FAJN
s podtitulom VODA OKOLO
NÁS

987,00 € z 2%
InsData spol. s r.o.

8. ročník fyzikálneho zážitkového tábora pre
žiakov ZŠ a osemročných gymnázií z Nitry
a okolia na pôde UKF Nitra, v termíne
21. – 24. 8. 2012

Správa zariadení
sociálnych služieb

Materiálne vybavenie
rozšíreného Denného
stacionára pre ŤZP občanov

872,20 € z 2%

Mgr. Lucia Frtúsová,
Mária Lázníková, Radka
Kurová
Korfbal – športové
združenie

Rodičovské združenie
pri MŠ Párovská 36, Nitra

OZ Artéria

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Doplnenie pomôcok na realizáciu terapie
pre klientov Denného stacionára pre ŤZP
na Baničovej ul. v Nitre

GRANTOVÉ KOLO – BONA VIA
4 projekty, 994,16 €
Podporené z 2% a nadačného fondu Bona via
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Kolobežkoškola vodičský
kurz na kolobežku

167,00 € z 2%
a nadačného fondu
Bona via

Zakúpenie 3 ks kolobežiek na dopravnú výchovu
v ZŠ s MŠ Novozámocká, Nitra

Bezpečne na ceste

227,16 €
z nadačného fondu
Bona via

Zakúpenie pomôcok na dopravnú výchovu
žiakov ZŠ s MŠ Svätoplukovo

ZŠ Cabajská 2, Nitra

Dopravné ihrisko je náš
kamarát

300,00 € z 2%

Občianske združenie
„Podhoranček“

Stoj, pozor, voľno

300,00 €
z nadačného fondu
Bona via

ZŠ s MŠ Novozámocká 129,
Nitra

ZŠ s MŠ Svätoplukovo 37

NKN

Zakúpenie prenosného dopravného ihriska pre
žiakov ZŠ Cabajská
Výstavba plochy pre dopravné ihrisko v areáli MŠ
Podhorany
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GRANTOVÉ KOLO – TU SME DOMA
12 projektov, 29 700 €
podporené z 2% firmy Heineken
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

Mestský Hasičský Zbor
Hurbanovo

Moderní hasiči

2 747,52 €

Zakúpenie hasičskej výzbroje a komunikačnej
techniky pre Mestský hasičský zbor v Hurbanove

Štefan Hamran, Atilla
Fazekaš, Ľudovít Balog

Elektrifikácia nášho
parku Hliník

2 300,00 €

Elektrifikácia a osvetlenie parku Hliník, Hurbanovo

Vzpieračský oddiel
STROJÁR HURBANOVO

Rekonštrukcia
vzpieračských
tréningových priestorov

1 952,00 €

Rekonštrukcia vzpieračských tréningových priestorov

Vytvorenie relaxačnej
zóny

1 485,00 €

Vybudovanie zastrešeného altánku pre klientov
zariadenia sociálnych služieb Magnólia

Prenosná zvukotechnická
aparatúra

3 300,00 €

Zakúpenie zvukovej aparatúry na ozvučenie
kultúrnych podujatí v Hurbanove

Mgr. Tímea Peťkovská,
Mgr. Ján Hulko,
Ing. Andrea Bojnáková

Posaďme sa von!

2 300,00 €

Vybudovanie oddychovej zóny v areáli Strednej
priemyselnej školy stavebnej, Hurbanovo

Csemadok Základná
organizácia Hurbanovo

Prenosný altánok pre
tanečný dom a tradičné
dielne

2 480,00 €

Zakúpenie altánku so sedením na realizovanie
rôznych kultúrno-spoločenských podujatí

Jeseň života

2 900,00 €

Revitalizácia dvora Klubu dôchodcov v Zelenom háji,
Hurbanovo

RNDr. Mária Hamranová,
Ludovít Balogh,
Pavel Špinař

Mykologické náleziská
v okolí Hurbanova

2 796,98 €

Vydanie informačného materiálu o vzácnej mykoflóre
v okolí Hurbanova

Roland Hulko,
Monika Kosztolányiová,
Edita Vargová

Zeleň pre všetkých

3 297,50 €

Revitalizácia zelene žiakmi miestnych škôl pozdĺž
hlavnej cesty v meste Hurbanovo

Ing. Karol Lovász, Mikuláš
Kašík, Zoltán Šesták

Obnova veže

3 300,00 €

Oprava zvona Kostola sv. Ladislava v Hurbanove

Základná umelecká škola
Hurbanovo

Modernizácia
vzdelávania v ZUŠ

841,00 €

Vybavenie ZUŠ dataprojektorom a notebookom

Magnólia Zariadenie
sociálnych služieb
Hurbanovo
Kultúrne stredisko
Miklósa Konkoly - Thege
Hurbanovo

Anna Žigová,
Mária Cuperová,
Angela Stračiaková
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GRANTOVÉ KOLO – ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI
9 projektov, 8 325 €
podporené z finančných prostriedkov firemných partnerov: Giesecke & Devrient Slovakia, Západoslovenská
energetika, člen skupiny E-on, OC Centro Nitra, ENVI-GEOS Nitra, Nitrianske komunálne služby, ICS - Industrial Cables
Slovakia, EUROBET, Granvia, Nitrianska teplárenská spoločnosť a 2% (ukončenie realizácie projektov – júl 2013)
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

975,00 €

Modernizácia výučby pre mentálne postihnutých
a autistických žiakov Spojenej školy internátnej
na Čermáni prostredníctvom interaktívneho
dataprojektora

Kreatívna dielnička
pre deti a rodiny

769,80 €

Kreatívne dielne pre rizikové rodiny s deťmi
v nízkoprahovom centre, ktoré sa nachádza
v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ul.
v Nitre

Náučný chodník
Janíkovce

950,00 €

Vytvorenie náučného chodníka v obci Janíkovce

EFFETA – Stredisko
sv. Františka Saleského

WaW pre nepočujúce
deti a mládež

950,00 €

Realizácia 2 umeleckých workshopov pre
nepočujúce deti a mládež 27. - 28. 11. 2012 v Nitre

Ďarmoty – občianske
združenie

Dobudovanie náučného
chodníka Ďarmotským
chotárom

950,00 €

2. etapa dobudovania náučného chodníka v katastri
obce Golianovo

Mária Sikoriaková,
Emília Komačková,
Patrícia Jančeková

Montessori v našej škôlke

900,00 €

Zakúpenie didaktických pomôcok podľa
pedagogických zásad Montessori pre MŠ Tekovské
Nemce

Zaktivuj sa a buď fit

950,00 €

Vybavenie nového mini fitnescentra
vo viacúčelovej športovej hale Centra pre rodinu
na sídlisku Klokočina novým športovým náradím

Dobudovanie Ekoučebne

950,00 €

Dovybavenie ekoučebne v areáli dvora SOŠV
na Šindolke v Nitre o nové sedenie pre žiakov
a zastrešenie pergoly

Desaťročný Klokanček

930,20 €

Oslava 10. výročia existencie Materského centra
Klokanček, séria tvorivých dielní pre rodiny
s deťmi na sídlisku Klokočina v Nitre

Pomôžte nám učiť sa
modernejšie, rýchlejšie,
efektívnejšie...

Spojená škola internátna,
Nitra

Centrum Slniečko, n.o.

OZ LEUSTACH

Centrum pre rodinu - Nitra

Ing. Jana Bujdáková,
Ing. Zuzana Kováčiková,
Marta Skladaná

Materské centrum Klokanček

GRANTOVÉ KOLO – KLUB DARCOV
3 projekty, 2 000 €
podporené z darov od členov Klubu darcov, 2% - 32,44 € (ukončenie realizácie projektov – júl 2013)
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Open Air Gallery
Klokočina

667,00 €

Revitalizácia nevyužívaného dvora Komunitného centra na
Nedbalovej ul. v Nitre, jeho pretvorenie na galériu pod voľným
nebom, určenú pre stretávanie sa širokej verejnosti zo sídliska
Klokočina v Nitre

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Starým veciam
nový tvar

666,00 €

Separácia odpadu žiakmi priamo v priestoroch školy ZŠ Fatranská

Občianske združenie
Campanula

Eko na to!

667,00 €

Zážitková environmentálna výchova pre žiakov ZŠ Škultétyho
a MŠ Over the meadow v Nitre, brigády na čistenie verejných
priestranstiev mesta Nitry

ŠOK, o. z.
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MIMORIADNE PODPORENÉ PROJEKTY*
11 projektov, 21 768,59 €
podporené z 2%, nadačných fondov - Bramac, Corgoň konto a Giesecke & Devrient, verejnej zbierky
PREDKLADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

UDELENÝ GRANT

Marta Bradáčová

Ukáž, čo dokážeš!

550,00 € z 2%

Pobyt Radava

8,33 € z verejnej zbierky
dňa 9. 6. 2012

Nákup tonera na tlač učebných materiálov pre
nevidiacich a slabozrakých počas týždňového
výukového pobytu v Radave

Didaktické pomôcky
na rozvoj jemnej
motoriky

14,00 € z verejnej zbierky
dňa 9. 6. 2012

Zakúpenie edukačných hier na rozvoj
jemnej motoriky pre žiakov Spojenej školy
na Mudroňovej ul. v Nitre

Country stopa

1 192,21 € z 2%

10. ročník country festivalu Country stopa
13. – 14. 7. 2012 v Dudinciach

Mikuláš Németh,
Mgr. Tatiana Némethová,
Júlia Malinová

Srdiečko pre deti
(ukončenie realizácie
v januári 2013)

420,12 € z 2%

Kultúrne a športovo – zábavné podujatia
pre zdravotne postihnuté deti a mládež
z Nitry a okolia

Vinckov Dvor – stredisko
zábavy ťažko zdravotne
postihnutých detí
a mládeže

Športuj, uč sa, bav sa!
(ukončenie realizácie
v júli 2013)

727,19 € z 2%

Kultúrne aktivity pre zdravotne postihnuté deti
a mládež z Nitry a okolia na Vinckovom dvore
v Čechynciach

Ing. Martina Trebuľová

Terapiou ku zdraviu
(ukončenie realizácie
v apríli 2013)

2 163,16 € z 2%

Skatepark

15 000,00 € z nadačného
fondu Corgoň konto
a 2% Heineken
Slovensko, a.s.

Cvičná firma praktikum
– záhradníctvo Arwen
(ukončenie realizácie
v júli 2013)

298,38 €
z nadačného
fondu Bramac

Ingrid Čviriková,
Alena Kečkešová,
Michal Benko

Hrajme sa zdravo
a bezpečne
(ukončenie realizácie
v júli 2013)

993,00 €
z nadačného fondu
Giesecke & Devrient

Marta Bradáčová

Hravá didaktika

402,20 € z 2%

Krajské stredisko Únie
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, Nitra
Spojená škola,
Mudroňova 1, Nitra
Andrej Oprala,
Alena Opralová,
Juraj Švarc

Rotary klub Nitra Harmony

Stredná odborná škola,
Cintorínska 4, Nitra

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
Športové a kultúrne aktivity pre deti
zo Spojenej školy na Mudroňovej ul.
a Špeciálnej ZŠ na Kollárovej ul. v Nitre

Úhrada nákladov za odborné terapie, špeciálne
rehabilitačné zariadenie a rehabilitačné centrum
pre malého zdravotne znevýhodneného Huga
Dovybavenie Skateparku
v športovo-rekreačnom komplexe
Popradská – Kmeťova, sídlisko Diely v Nitre
Inovatívna forma vzdelávania žiakov SOŠ
v Nitre prostredníctvom virtuálneho,
fiktívneho e-shopu

Revitalizácia dvora MŠ Beethovenova
v Nitre a jeho doplnenie o nové pieskoviská
Zakúpenie didaktických pomôcok a materiálu
na vzdelávanie žiakov Spojenej školy
na Mudroňovej ul. v Nitre

*Mimoriadne projekty boli schválené mimo riadnych termínov uzávierok grantových kôl, pričom spĺňajú kritériá pre finančnú podporu od NKN.
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FINANČNÁ SPRÁVA K 31. 12. 2012 / FINANCIAL STATEMENT AS OF 31. 12. 2012
SÚVAHA v EUR / BALANCE SHEET in EUR
k 31.12.2012
EUR
1 757,91
10 149,82
1 360,95
7 754,35
1 034,52
-8 391,91
79 097,98
82,08
64 044,61
9 511,29
5 460,00
3 640,47
3 583,94
56,53
84 496,36

k 31.12.2011
EUR
2 495,11
10 149,82
1 360,95
7 754,35
1 034,52
-7 654,71
88 886,90
28,53
69 190,82
9 366,12
10 301,43
2 733,97
2 665,38
68,59
94 115,98

k 31.12.2012
EUR
32 447,84
10 917,74

k 31.12.2011
EUR
33 928,51
12 042,87

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

27 874,11

27 841,98

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

-9 788,67

-9 933,84

FONDY TVORENÉ ZO ZISKU / FUNDS FROM EARNINGS

1 202,28

2 294,17

NEROZDELENÝ ZISK Z MINULÝCH ROKOV
/ RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS

1 946,48

1 663,32

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / EARNINGS
CUDZIE ZDROJE SPOLU / TOTAL LIABILITIES
KRÁTKODOBÉ REZERVY / SHORT TERM PROVISION
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU / COMMITMENTS

295,90
5 703,82
1 200,00
3 550,58

20,01
4 825,14
1 200,00
2 652,60

6,34

5,05

946,90
46 344,70
1 707,94
44 636,76
84 496,36

967,49
55 362,33
1 287,12
54 075,21
94 115,98

AKTÍVA / ASSETS
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL NON-CURRENT ASSETS
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / NON-CURRENT ASSETS
UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY / ARTWORKS
SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ / EQUIPMENT
OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / OTHER NON-CURRENT ASSETS
ODPISY / DEPRECIATION
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL CURRENT ASSETS
FINANČNÝ MAJETOK - POKLADNICA / CASH
FINANČNÝ MAJETOK - BANKOVÉ ÚČTY / BANK ACCOUNTS
KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK / SHORT TERM FINANCIAL ASSET
POHĽADÁVKY / RECEIVABLES
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING
NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED COSTS
PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED RECEIPTS
AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS

PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES
VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / TOTAL CAPITAL
ZÁKLADNÉ IMANIE / BASIC CAPITAL

ZÚČTOVANIE SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
/ ACCOUNT TO SOCIAL AND HEALTH INSURANCE COMPANIES
DAŇOVÉ ZÁVÄZKY / TAX COMMITMENTS
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING
VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUALS
VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ / DEFFERED INCOME
PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES

*Kompletná účtovná závierka so správou audítora je k nahliadnutiu v sídle nadácie.

PRIEMERNÝ KURZ EUR/USD / AVERAGE EXCHANGE RATE EUR/USD: 1,285
VÝŠKA NADAČNÉHO IMANIA K 31. 12. 2012 / ENDOWMENTS AS OF 31. 12. 2012: 9 556,79 €
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR / INCOME STATEMENT in EUR
NÁKLADY / EXPENSES
SPOTREBA MATERIÁLU / CONSUMPTION OF MATERIAL
SPOTREBA ENERGIE / EXPENDITURE OF ENERGY
CESTOVNÉ / TRAVEL EXPENDITURES
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU / REPRESENTATION COSTS
OSTATNÉ SLUŽBY / OTHER SERVICES
MZDOVÉ NÁKLADY / WAGES AND SALARIES
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE / LEGAL SOCIAL AND HEALTH SECURITY
OSTATNÉ DANE A POPLATKY / OTHER TAXES AND FEES
OSTATNÉ POKUTY A PENÁLE / OTHER FINES AND PENALTIES
ÚROKY / PAID ITEREST
KURZOVÉ STRATY / EXCHANGE RATE LOSSES
DARY / DONATIONS
OSOBITNÉ NÁKLADY / SPECIAL COSTS
INÉ OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER EXPENDITURES
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU / AMORTIZATION AND DEPRECIATION
PREDANÉ CENNÉ PAPIERE / SECURITIES SOLD
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM
/ CONTRIBUTIONS AND GRANTS TO ORGANISATIONS
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝM OSOBÁM / CONTRIBUTIONS TO INDIVIDUALS
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
/ CONTRIBUTIONS FROM 2% OF PAID TAXES
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNEJ ZBIERKY / CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING
NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES

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

k 31.12.2012
EUR
3 873,68
966,19
164,00
17,71
40 572,39
6 525,17
68,38
13,00
30,00
0,02
283,36
45,44
473,10
737,20

k 31.12.2011
EUR
3 430,62
706,83
517,93
925,97
30 589,58
11 429,74
119,80
62,34
0,00
128,64
199,16
1 366,39
412,79
1 265,16
6 638,79

21 070,34

12 654,85

6 190,99

7 840,99

47 853,66

36 630,92

111,01
128 995,64

100,00
115 020,50

k 31.12.2012
EUR
13 520,00
322,19
233,68
1 886,83

k 31.12.2011
EUR
6 740,00
415,03
287,22
18 780,43

0,12

0,15

VÝNOSY Z DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU / GAINS FROM LONG-TERM FINANCIAL ASSETS

573,30

TRŽBY Z PREDAJA CENNÝCH PAPIEROV A PODIELOV
/ GAINS FROM THE SALE OF SECURITIES AND SHARES

4 357,50

VÝNOSY Z POUŽITIA FONDU / GAINS FROM USING FUND

18 932,63

PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ
/ CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM OTHER ORGANISATIONS

19 695,90

23 922,57

45,06
65 157,60
168,13
10 300,00
130 262,14

219,00
55 649,64
100,00
5 000,00
116 044,84

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z NEZDANITEĽNEJ ČINNOSTI
/ EARNINGS FROM TAX FREE ACTIVITIES

-3 112,47

-3 586,42

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZO ZDANITEĽNEJ ČINNOSTI
/ EARNINGS FROM TAXABLE ACTIVITIES

4 378,97

4 610,76

970,60
295,90

1 004,33
20,01

PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM INDIVIDUALS
PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM SHARE OF PAID TAX
PRIJATÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNÝCH ZBIEROK / CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING
DOTÁCIE / OPERATIONAL SUBSIDIES
VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES

DAŇ Z PRÍJMOV / INCOME TAX
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ / EARNINGS AFTER TAX

NKN

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

31

NÁKLADY 2012
EUR
75 191,00
21 035,34
6 190,99
47 853,66
111,01
54 775,24
35,00
575,83
941,23
2 195,10
115,30
46,22
966,19
164,00
17,71
30 880,00
198,88
6 525,17
68,38
225,45
395,12
1 507,55
1 366,99
604,56
274,00
48,80
2 520,00
1 095,36
200,29
1 200,00
55,39
243,15
13,00
30,00
0,02
283,36
45,44
229,95
970,60
737,20
129 966,24

GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY
POSKYTNUTÉ GRANTY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM
POSKYTNUTÉ GRANTY FYZICKÝM OSOBÁM
POSKYTNUTÉ GRANTY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNEJ ZBIERKY
OSTATNÉ NÁKLADY
ČLENSKÉ ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SR
SPOTREBA MATERIÁLU
KANCELÁRSKE POTREBY
NÁKUP DROBNÉHO MAJETKU
OBČERSTVENIE
VECNÉ ODMENY VÝTVARNÍKOM - KNIHY - PROGRAM ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI
ENERGIA, PLYN, VODNÉ, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA
CESTOVNÉ DOMÁCE - ZAMESTNANCI, DOBROVOĽNÍCI
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
ZMLUVNÉ SLUŽBY
ZMLUVNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ NÁKLADY
MZDOVÉ NÁKLADY
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE, ÚRAZOVÉ POISTENIE
PROPAGAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY
KOPÍROVANIE, TLAČ, LAMINOVANIE
TLAČ BROŹÚRY A MATERIÁLOV K PROGRAMU MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY (TELEFÓN, INTERNET, POŠTOVNÉ)
NÁJOMNÉ KANCELÁRIA
ŠKOLENIA, SEMINÁRE PRACOVNÍKOV
ODBORNÁ LITERATÚRA
OSTATNÉ SLUŽBY - DOSTAVBA SKATEPARKU V NITRE
OSTATNÉ SLUŽBY
SOFTVÉR – AKTUALIZÁCIE
AUDIT ZA ROK 2012
NOTÁRSKE POPLATKY
BANKOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY
OSTATNÉ DANE A POPLATKY
OSTATNÉ POKUTY A PENÁLE
DEBETNÉ ÚROKY
KURZOVÉ STRATY
OSOBITNÉ NÁKLADY
TVORBA FONDOV - VZDELÁVACÍ FOND
DAŇ Z PRÍJMOV
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU
NÁKLADY SPOLU
2012
POSKYTNUTÉ GRANTY
PROGRAMOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY NA SPRÁVU
SPOLU NÁKLADY

EUR
75 191,00
48 440,79
5 597,25
129 229,04

%
58,19
37,48
4,33
100,00

*Do nákladov nie sú započítané odpisy dlhodobého majetku.
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VÝNOSY 2012
EUR
0,00

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE
PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Nitra (akcia Klokočinská paráda 9. 6. 2012)
Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku
(V4 Maturity Program, projekt Donors funds for strategic support of community in the Nitra region)
Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (príprava publikácie o nadačných fondoch - texty, preklad)
Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (V4 Maturity program, zakúpenie techniky - odpisy)
Západoslovenská energetika (program Aby ľudia ľuďom pomáhali 2012)
IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii (projekt Čajovňa u mladých filantropov)
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (IX. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (VIII. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (Deň komunitných nadácií)
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (refundácie)
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. (z predch. obdobia)

EUR
31 876,93
10 000,00
300,00
10 772,54
1 813,00
728,17
2 000,00
1 709,65
1 295,78
2 919,48
100,00
73,83
164,48
EUR
45,06

PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z predchádzajúceho obdobia

EUR
36 055,33

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z roku 2012

EUR
29 102,27

NADAČNÉ FONDY NKN
BRAMAC - priebežný
Fond pre budúcnosť BRAMAC
Klub darcov
Giesecke & Devrient
Vzdelávací fond
Bona via
Corgoň konto
Rezervný
Fond zo zisku - na podporené projekty z programu Aby ľudia ľuďom pomáhali
Základinový nadačný

EUR
18 932,63
2 128,31
15,32
2 432,30
695,10
21,79
758,42
10 000,00
1 729,11
1 117,50
34,78
EUR
14 006,32
168,13
100,00
0,12
11 620,00
1 800,00
318,07

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
Verejná 9. 6. 2012
Organizovanie akcie
Predaj výtvarného objektu
Prenájom plochy výtvarného objektu
Konzultácie - vzdelávanie
Výnos z termínovaného vkladu a investovania

EUR
243,60
9,92
233,68

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
Úroky
Kurzové zisky

EUR
130 262,14

VÝNOSY SPOLU
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PRÍJMY 2012
0,97% PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ - NADÁCIE
Nadácia Intenda (projekt Mladí nitrianski filantropi menia svet a robia ho lepším)

20,13% PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE
Mesto Nitra (Otvorený grantový program)
Mesto Nitra (akcia Klokočinská paráda 9. 6. 2012)

EUR
1 200,00
1 200,00
EUR
24 777,15
10 000,00
300 ,00

Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku
(V4 Maturity Program, projekt Donors funds for strategic support of community in the Nitra region)

5 741,85

Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (príprava publikácie o nadačných fondoch - texty, preklad)
Západoslovenská energetika (program Aby ľudia ľuďom pomáhali)
IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii (projekt Čajovňa u mladých filantropov)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (IX. ročník Youthbank - Mladí filantropi)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných nadácií)
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie)

1 813,00
2 000,00
1 305,00
3 500,00
100,00
17,30

0,04% PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ - NADÁCIE
Príspevky od jednotlivcov aj cez dakujeme.sk

52,96% PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %)

EUR
65 193,34
EUR
17 343,00
10 000,00
10 000,00
4 000,00
1 000,00
2 243,00
300,00
200,00
100,00
50,00
35,00
40,00
35,00
1 483,00
100,00

14,09% NADAČNÉ FONDY NKN
Corgoň konto
Heineken Slovensko, a. s.
BRAMAC
Giesecke & Devrient
Klub darcov
ALERO, s.r.o.
Lemus, združenie Nitra
Nadácia Gymnázia Golianova
Gogo Agency
OZ LEUSTACH
Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo "LE-MON"
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Nitre
dary jednotlivcov
Bona via

EUR
14 572,02
168,13
100,00
0,12
11 620,00
1 800,00
3,11
433,31
447,35

11,84% VLASTNÁ ČINNOSŤ
Verejná zbierka 9. 6. 2012
Organizovanie akcie
Predaj výtvarného objektu
Prenájom plochy výtvarného objektu
Konzultácie - vzdelávanie
Dobropis
Úroky z termínovaného vkladu
Výnosy z investovania - dividendy

EUR
10,00

0,01% ÚROKY

EUR
123 095,51

100% PRÍJMY CELKOM
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EUR
45,06
45,06
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2012
EUR
1 660,00
29 330,46
64 198,97
42 955,00
0,00
8 871,10
58,78
147 074,31

Zdroj
Nadácie
Firmy, inštitúcie
Príspevky z 2 %
Nadačné fondy
Jednotlivci (individuálni darcovia, bez fondov)
Vlastná činnosť - ostatné
Úroky
SPOLU

2011
EUR
6 460,00
26 949,16
49 787,62
10 330,00
219,00
8 296,08
10,88
102 052,74

% PODIEL
1,13%
19,94%
43,65%
29,21%
0,00%
6,03%
0,04%
100,00%

% PODIEL
6,33%
26,41%
48,79%
10,12%
0,21%
8,13%
0,01%
100,00%

NADAČNÉ FONDY 2012
FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2012 (EUR) / THE NCF´S FUNDS in 2012 (€)
NÁZOV FONDU / Name of the Fund
established within the NCF

Stav k 1.1.2012 /
Navýšenie v roku 2012
Čerpanie v roku 2012
Stav k 31.12.2012
Status as of 01/01/2012 / Additional income in 2012 / Expenditures in 2012 / Status as of 31/12/2012

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
BRAMAC

3 104,21

64,28

15,32

3 153,17

ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND

7 053,04

145,97

34,78

7 164,23

VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund
Spolu - základinové fondy

16 133,72

846,19

2 303,08

14 676,83

26 290,97

1 056,44

2 353,18

24 994,23

**

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
BRAMAC

0,00

4 000,00

2 128,31

1 871,69

CORGOŇ KONTO

1,93

10 000,00

10 000,00

1,93

GIESECKE & DEVRIENT

0,00

1 000,00

695,10

304,90

789,30

2 243,00

2 432,30

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759,78

100,00

758,42

101,36

KLUB DARCOV
DETI
BONA VIA
NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO

0,00

0,00

0,00

0,00

1 551,01

17 343,00

16 014,13

2 879,88

27 841,98

18 399,44

18 367,31

27 874,11

SPOLU - priebežné fondy

SPOLU / TOTAL

* Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%
** Čerpanie zahŕňa preúčtovanie straty vo výške 2 281,29 € pri redemácii CP ING z roku 2011.
NÁZOV FONDU
/ Name of the Fund

Permanentná časť
/ Permanent part
2 987,45
6 787,82
14 500,86
24 276,13

BRAMAC
Základinový nadačný
Vzdelávací fond
SPOLU / TOTAL

NKN

Výnosy netto
/ Revenues
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165,72
376,41
175,97
718,10

Stav k 31.12.2012
/ Status as of 31/12/2012
3 153,17
7 164,23
14 676,83
24 994,23
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*
*
*
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ĎAKUJEME

Darcom a partnerom

Členom 9. ročníka Klubu darcov
Pavol Abrhan, Michal Ambrós - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Nitre, Jozef Blaho
a Stanka Blahová - OZ Leustach, Marta Bradáčová, Slávka Civáňová a Peter Oravec - Divadlo LE MON,
Jozef Dvonč, Margita Štefániková, Martin Ďurgut, Ivan Gontko – Gogo Agency, Bohumír Harvan,
Milan Hošek s rodinou, Zdenka Junasová, Renáta Kolenčíková, Mariana Kováčová, Zuzana Kršáková,
Ľubica Lachká, Eduard Lenčo – LEMUS, Marietta Lenčová – LEMUS, Lucia Mitanová s rodinou, Ivana
Paulíková, Pavol Peciar, Pavol a Alena Peťovskí, Adriana Petrová, Andrej Sitkey, Alena Scheller – AleRo,
s.r.o., Róbert Scheller – AleRo, s.r.o., Eva Štefanovová, Bronislav Tomka a Viera Tomková, Eva Turčániová,
Eva Vargová, Adrián Vološin, Nadácia gymnázia – Gymnázium Nitra, Golianova 68

Mediálnym partnerom
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Za spoluprácu

Veľmi nám pomohli
Bez nich by sme neboli tam, kde sme:
Ďakujeme členom správnej rady a Mladým nitrianskym filantropom za ich dobrovoľnícky prínos pre našu
nadáciu, špeciálne ďakujeme pánovi primátorovi Jozefovi Dvončovi a Mestu Nitra za to, že nám vždy vyjdú
v ústrety, Milanovi Hošekovi za odborné rady pri našich investíciách, Ifke Fúskovej za osobnú zaangažovanosť
do činnosti nadácie a programu Mladí nitrianski filantropi, ďakujeme Peťkovi Rehákovi a Tralaškole, Vilkovi
Šulíkovi a ARS Studiu, Jankovi Kurincovi a Medei a Marianke Takáčovej a Spojenej škole na Čermáni
za veľkú pomoc pri príprave figúrok programu Aby ľudia ľuďom pomáhali. Alenke Scheller a Danici Gligic
za ich ochotu a pomoc pri seminári o nadačných fondoch, združeniu SK8 klub a Rotary klubu Nitra Harmony
za spoluprácu pri vzniku 1. skateparku v Nitre, všetkým dobrovoľníkom, firmám a organizáciám, ktoré nám
pomáhali pripraviť Klokočinskú parádu, Ondrejovi Bobekovi a Rasťovi Búgelovi za krásne fotografie. Peter
Frank nám robil skvelé a nápadité elektronické bulletiny, tlačiarne Garmond a Jarko Oprala nám vždy pomohli
s tlačou prezentačných materiálov, tlačiť kancelárske dokumenty by sme nemohli bez tonerov od VENRONu
a Miška Kresana. Občerstvenie na podujatia nám vždy s úsmevom poskytne reštaurácia Svetluška a pitnú
vodu na naše podujatia zabezpečuje Bystrina. Ďakujeme našim skvelým dobrovoľníčkam Aničke,
Sabíne, Mirke, Zuzke, Žofke a Kire. Naša vďaka patrí všetkým partnerom a darcom a najmä
grantistom, ktorí sa opäť zaslúžili o to, že v našom kraji boli zrealizované nenahraditeľné
verejnoprospešné aktivity.
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FOTOGALÉRIA 2012

JÚN
Oslava 10. výročia
nadácie v Parku pod
Borinou rozhýbala
obyvateľov Klokočiny.

JANUÁR
Mladých
dobrovoľníkov
z Nitrianskeho
kraja sme školili
v témach občianskej
participácie, písania
projektov a v PR
zručnostiach.

FEBRUÁR
Naša dlhoročná
dobrovoľníčka, bývalá
členka Mladých
nitrianskych filantropov,
Ivana Fúsková získala
ocenenie Srdce
na dlani v kategórii
mladý dobrovoľník
za rok 2011.

MÁJ
Počas Dňa
otvorených dverí
sme privítali
priateľov nadácie.

MAREC

Mladí filantropi
zorganizovali pri
príležitosti vyhlásenia
výsledkov grantového
programu svoju prvú
tlačovú konferenciu.

APRÍL

nej
anskej komunit
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c oslávil 10 rok
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JÚL

V Hurbanove sa už realizujú prvé aktivity
z programu Tu sme doma, granty získalo
až 12 úspešných žiadateľov.

AUGUST
Získali sme 9 partnerov do nášho programu
Aby ľudia ľuďom pomáhali, vďaka tomu vzniklo
9 krásnych umeleckých objektov, z ktorých
výťažok bol venovaný na vzdelávanie
detí a mládeže v našom kraji.

SEPTEMBER

Mladí nitrianski
filantropi otvorili
už po druhý raz
svoju čajovňu počas
Medzinárodného
festivalu Divadelná
Nitra.

OKTÓBER

Slávnostne
sme otvorili
1. skate park
v Nitre.

DECEMBER

Spoločný vianočný pozdrav nadácie
a Mladých nitrianskych filantropov.

NOVEMBER

podporilo 3 úžasné
37 členov Klubu darcov
entálnej výchovy
nápady z oblasti environm
a inovatívnej kultúry.
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Nitrianska Komunitná Nadácia
Farská 5, 949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 378 692 81
DIČ: 202 17 10 119
Č. účtu: 6619645002/1111
Tel./fax: +421 37 741 4345
e-mail: nkn@nkn.sk
www.nkn.sk
NKN - Nitrianska komunitná nadácia
www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia
Výročnú správu vypracoval kolektív NKN.
Grafický dizajn: Juraj Vavrovič.

