Výročná správa

2015

Úvodné slovo
Milí spolupracovníci, podporovatelia a priaznivci Nitrianskej
komunitnej nadácie,
beriete do rúk našu výročnú
správu za rok 2015. Prináša prehľad
aktivít, ktoré Nitrianska komunitná
nadácia realizovala v minulom
roku. Hovorí o tom, aké projekty
podporila, aké fondy má založené,
kto sú jej darcovia a kto sú tí, ktorí
získali granty. Všetky tieto informácie smerujú k jednému cieľu – byť
transparentnou organizáciou, ktorá
plní svoje poslanie – zlepšovať kvalitu života v našom meste a regióne
prostredníctvom rozvoja filantropie
a dobrovoľníctva.
Naše výročné správy pravidelne
informujú o tom, čo sme urobili
v danom roku, ako aj o financovaní našich programov. Sú verejne
prístupné na našej webovej stránke
a distribuované tým, s ktorými
spolupracujeme.

Možno si položíte otázku – čo je
na našej práci také zložité, veď
rozdávať granty nie je až také veľké
umenie. Na prvý pohľad sa to naozaj môže zdať. Nám však ide o pridanú hodnotu –prostredníctvom
grantových programov nájsť tých,
ktorí majú skutočný a úprimný
záujem niečo urobiť pre ostatných.
Tak na strane darcov ako aj na
strane realizátorov podporených
projektov. Tešíme sa, že takýchto
ľudí je z roka na rok viac. Financie, ktoré poskytujeme na jeden
projekt nie sú veľké, ale napriek
tomu nami podporené projekty
majú nesmiernu pridanú hodnotu
v dobrovoľnej práci a snahe ľudí
zlepšovať svoje okolie.

nechcú ďalej podporovať miestnu
komunitu, lebo nemajú s takouto
podporou dobrú skúsenosť. Preto
je nesmierne dôležité zachovať
si zásady, na ktorých stojí a padá
naša práca – transparentný spôsob
výberu a monitoring podporených
projektov, ako aj pravidelné informovanie darcov o tom, ako boli ich
financie použité. Len takýmto spôsobom vieme bojovať s nedôverou
a budovať dobré transparentné
vzťahy v komunite.

Budovanie filantropie v miestnej
komunite je citlivý a krehký proces.
Zle sa nám počúvajú slová sklamaných darcov, ktorí hovoria, že už

Ľubica Lachká
Správkyňa Nitrianskej
komunitnej nadácie

Nepoľavujme teda v konaní
dobrých skutkov pre druhých, lebo
práve tie menia náš svet k lepšiemu. Financie sú len nástrojom ako
ich realizáciu podporiť.

Všetky informácie smerujú
k jednému cieľu – byť
transparentnou organizáciou,
ktorá plní svoje poslanie
– zlepšovať kvalitu života
v našom meste a regióne
prostredníctvom rozvoja
filantropie a dobrovoľníctva.

Poďakovanie
primátora
Komunitná nadácia je nezávislá,
filantropická inštitúcia. Jej dlhodobým cieľom je budovanie nadačného imania a spravovanie zdrojov
získaných od viacerých darcov pre
dobro a úžitok obyvateľov v rámci
geograficky ohraničenej komunity.
Presne takto vnímam i Nitriansku
komunitnú nadáciu, ktorej spoluzakladateľom a partnerom otvorených grantových programov je
Mesto Nitra. Pozitívne bilancujem
všetky aktivity, realizované NKN v
Nitre a okolí. Životaschopnosť a význam Nitrianskej komunitnej nadácie sa ukazuje v priebehu viacerých
rokov a deje sa tak každoročne.
Mestské zastupiteľstvo s radosťou
podporuje nápady a dobré myšlienky z rôznych oblastí života spoločnosti, ako sú napríklad kultúra,

šport, vzdelávanie, zdravý životný
štýl, sociálna pomoc, či životné
prostredie v Nitre.
Oceňujeme najmä aktivity
v prospech skvalitňovania životného prostredia. Tieto sú pre občanov
správnou motiváciou, prostredníctvom nich si uvedomujú svoju
spoluzodpovednosť za prostredie.
Tešia nás tiež aktivity v prospech
sociálnej oblasti, projekty zamerané na deti a mládež, na podporu ich
voľno-časových aktivít. Ďakujem
všetkým filantropom, ktorí nemyslia len na seba a dokážu sa zriecť
finančných prostriedkov
v prospech nadácie. Ďakujem
každému, kto v uplynulom roku
podporil činnosť nadácie. Ďakujem
Nitrianskemu klubu darcov, jednot-

livcom i firemným darcom za nimi
poskytnuté finančné prostriedky.
Moja vďaka patrí aj každému realizátorovi podporených projektov,
za jeho iniciatívu a príspevok k
oživeniu života v našom meste.
Nitrianskej komunitnej nadácii
želám, aby sa jej i naďalej darilo
prebúdzať v občanoch chuť meniť
veci k lepšiemu a zapájať ich do
správy vecí verejných.
Jozef Dvonč
Primátor mesta Nitry

Nitrianska
komunitná
nadácia
Nitrianska komunitná nadácia
vznikla v roku 2002. Poskytuje
granty aktívnym obyvateľom
a organizáciám v Nitrianskom kraji.
Je stabilným partnerom pre tých,
ktorí chcú strategicky podporovať
svoj región. Nadácia je súčasťou
Asociácie komunitných nadácií
Slovenska, v rámci ktorej funguje
8 komunitných nadácií. Prostredníctvom grantových programov
podporuje verejnoprospešné aktivity z oblasti vzdelávania, zdravia,
športu, kultúry, sociálnej pomoci,
životného prostredia či dopravnej
výchovy. Počas histórie fungovania
nadácie bolo podporených 1 032
projektov sumou 845 479,94 €.

Čomu
veríme
Zlepšujeme kvalitu života v Nitrianskom kraji prostredníctvom rozvoja
filantropie a dobrovoľníctva. Veríme, že ak si ľudia v našom kraji
budú vzájomne pomáhať, môžu
spoločne vytvárať lepšie miesto
pre život.

Ako sa
môžete stať
darcom?
Činnosť nadácie je možné podporiť založením vlastného fondu,
venovaním 2 % z daní, darovaním
finančného či nefinančného daru,
členstvom v Klube darcov či odkázaním daru v závete.

Počas histórie
fungovania
nadácie bolo
podporených
1 032 projektov
sumou
845 479,94 €

Ako byť
úspešným
grantistom?
Veľmi jednoducho! Stačí mať dobrý
nápad, ochotu a záujem zlepšovať
život vo svojej komunite a v kraji.
Konzultácie, osobné monitoringy
a vzdelávanie už len napomôžu
každému grantistovi, aby jeho projekt bol pútavý, výstižný a najmä
úspešne zrealizovaný.

Ľudia
v nadácii

Správna
rada

Ľubica
Lachká

Andrea
Hugáňová

Správkyňa
nadácie

Programová
manažérka

Zlepšujeme
kvalitu života
v Nitrianskom kraji
prostredníctvom
rozvoja filantropie
a dobrovoľníctva.

Daniela Gundová

Predsedníčka správnej
rady, riaditeľka Krajského
osvetového strediska v Nitre

Michal Ambrós

Pracovník Štátnej ochrany
prírody v Nitre

Ivona Fraňová

Vedúca oddelenia médií
UKF Nitra

Romana
Bojdová

Herec

PR manažérka
(od 1.7.2015)

Petra Veľká
Hadžová

Eva
Vargová

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka

Bohumír Harvan
Podnikateľ

PR manažérka
(do 31.5.2015)

Programová
manažérka
(materská dov.)

Marta Rácová

Adriana
Petrová

Finančná manažérka
(do 30.6.2015)

Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Bronislav Tomka

Podnikateľ

Lívia Šumichrastová
Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Lucia
Víglašová
Koordinátorka
projektu
DOBROmapa
(do 31.12.2015)

Ivan Gontko

Štefan Klačko
Poslanec Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Dominika Tekeliová

Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Povedali o nás

Člen správnej rady
Michal Ambrós:
„Dnešná doba si vyžaduje správne
„spravovanie“ vecí nielen v komunite, ale aj v celej spoločnosti.
Nešťastím pre komunitu je, keď
sa správne veci robia nesprávne.
Za roky čo pôsobím v Nitrianskej
komunitnej nadácii, mám pocit, že
táto organizácia je príkladom toho,
ako to má vyzerať, keď sa správne
veci robia správne.“

Dobrovoľník
Matúš Sitkey:
„Čas strávený dobrovoľníckou
prácou mi priniesol zaujímavé príhody a skúsenosti. Ľudia, ktorých
dobrovoľníctvo oslovilo, by mali
osloviť občianske združenie, ktoré
má podobné záujmy, akým sa chcú
venovať. To bolo i jedným
z cieľom projektu DOBROmapa
- aby sa dobrovoľníkom ľahšie
hľadala organizácia, v ktorej by
sa mohli uplatniť.“

Grantistka
Lenka Mareková,
OZ Zelená Zebra:

Grantista
Rudolf Letko,
OZ PONK:

„Počas sedemročného pôsobenia
Zelenej Zebry sme zorganizovali
desiatky podujatí, z ktorých mnohé
sa uskutočnili práve vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie. NKN nevnímame len
ako zdroj financií, ale najmä tím
ľudí, ktorí vie poskytnúť know-how
v oblasti administratívy občianskeho združenia.“

„Nitrianska komunitná nadácia
znamená pre Ponk coworking organizáciu, ktorej nie je ľahostajné,
čo sa v meste Nitra deje. Vďaka jej
podpore sme sa mohli výrazne priblížiť k nášmu cieľu zefektívnenia
priestorov a zabezpečiť tak vyššiu
kvalitu seminárov a prednášok pre
mladých ľudí.“

Marianna Takáčová,
Spojená škola
internátna, Nitra:
„Nitrianska komunitná nadácia mi
dala v tomto roku možnosť opätovne zažiť neopakovateľný pocit
z víťazstva nášho projektu, možnosť
spoznať nových ochotných ľudí,
ktorí dokážu nezištne pomôcť bez
nároku na odmenu a tým pomáhajú našej škole posunúť sa o krôčik
ďalej. Ďakujeme.“

V roku 2015
Nitrianska
komunitná
nadácia
podporila
55 projektov
celkovou
sumou
78 493,94 €.

Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre spoločensky zodpovedné firmy. Kúpou
živého stromu firma podporí neziskovú organizáciu pôsobiacu
v Nitrianskom kraji. Výsadbou týchto stromčekov sa v športovo-rekreačnom areáli na Dieloch buduje
nová filantrpická alej. V roku 2015
program podporili firmy Giesecke
& Devrient, Granvia a Granvia
Operation, Nitrianske komunálne
služby, NTS, a.s., PP Invest a ZSE
Energia, a.s. Z výťažku programu
boli podporné dve mimovládne
organizácie – Centrum Slniečko
a Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.

Grantové
programy
nadácie
Bona via
Fond podporujúci program
zameraný na dopravnú výchovu a
vzdelávanie v oblasti prevencie dopravných nehôd na cestách. Založil
ho Ing. Andrej Sitkey. V roku 2015
bolo v spolupráci s firmou Granvia
Operation realizované grantové
kolo na podporu dopravnej výchovy
na školách. Bola vydaná učebnica
dopravnej výchovy a realizovaná
verejná zbierka na podporu vzdelávania detí v tejto oblasti.

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
darcovia hlasovaním vyberajú
najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. V tomto
roku sa zapojilo do programu 313
darcov, ktorí podporili 3 projekty
celkovou sumou 2 400 €.

Mladí
nitrianski
filantropi
Program určený mladým v Nitrianskom kraji. V roku 2015 boli podporené 4 projekty sumou viac ako
1 500 €, ktoré sú dôkazom toho, že
za dobrými a kvalitnými projektmi
nemusí byť veľké množstvo peňazí.
Platformou pre komunikáciu je
portál DOBROmapa, ktorý prepája
dobrovoľníkov s neziskovými organizáciami a poskytuje im možnosti
spolupráce.

Otvorený
grantový
program
Podpora projektov z rôznych oblastí
– vzdelávanie, sociálna pomoc, zdravie, šport, kultúra, životné prostredie
či ochrana ľudských práv. Partnerom programu je Mesto Nitra a spoločnosť Bramac – strešné systémy,
spol. s r.o. V rámci programu bolo
podporených 13 projektov celkovou
sumou 11 000 €.

Reydel
pre Nitru
Novinka medzi grantovými programami nadácie. Firma sa zameriava
na podporu oblastí, ktoré pre ňu
predstavujú najdôležitejšie hodnoty – kultúra, zdravie a životné prostredie. V roku 2015 bolo spomedzi
predložených projektov vybraných
11 najzaujímavejších, ktoré získali
podporu 12 570 €.

Tu sme doma
Podpora verejnoprospešných
projektov realizovaných v Hurbanove – sídle partnera programu –
spoločnosti Heineken Slovensko.
V spolupráci s firmou mohla
Nitrianska komunitná nadácia
podporiť tento rok 10 projektov
celkovou sumou 29 710,58 €.

Európska
dobrovoľnícka
služba
Aj v roku 2015 sme figurovali ako
vysielajúca organizácia pre záujemcov o dobrovoľníctvo v rámci
Európskej dobrovoľníckej služby.
V roku 2015 si svoje zručnosti
a schopnosti otestoval dobrovoľník
Peter v Českej republike.

Projekty podporené v roku 2015
Otvorený grantový program

Aby ľudia ľuďom pomáhali
Podporený projekt

Suma

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Centrum Slniečko n.o.

2 100 €

Kúpa šijacieho stroja a materiálu pre textilnú techniku
patchwork v chránenej dielni.

B. Timková, E. Mikulová, M.
Drienovský

Bubnujeme spolu
bez rozdielu

1 000 €

Krajské stredisko ÚNSS Nitra

2 854 €

Vyšetrenia a diagnostika poruchy zraku detí v materských
školách.

Kurzy hry na bubny a perkusie
a zorganizovanie záverečného
koncertu.

M. Adamíková, R. Tkáč, P.
Kaločáyová

Cesta statočných

1 000 €

Vybudovanie prekážkovej dráhy
z drevených preliezačiek, sietí na
plazenie, rebríka či lana na šplhanie.

OZ Stráž prírody Ponitrie

Divočina na školách

925 €

Séria prednášok o živote vtákov a
osádzanie vtáčích búdok v okolí škôl.

Bona via
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Rodičovské združenie pri Základnej
škole, Komárno

Na ceste nie si sám

500 €

Kúpa semaforu, značiek a farieb
na dopravné ihrisko.

OZ Triptych

Hidepark Aktivátor

1 000 €

Organizovanie workshopov s
rôznorodou tematikou.

Centrum Skalka, o.z., Nitra

Dopravná výchova
– bezpečne a hravo

900 €

Vybudovanie dopravného ihriska
a zapojenie dopravnej výchovy do
ostatných záujmových krúžkov
(anglický jazyk, divadlo a pod.).

L. Mareková, B. Kolářová, M.
Rjabininová

Noc hudby

703 €

Zorganizovanie netradičného
podujatia v uliciach mesta.

OZ „Nitrava“ - ZSS

Oddychová zóna

972 €

Nákup bicyklov pre účely dopravnej
výchovy.

Vybudovanie oddychovej zóny pre
klientov zariadenia sociálnych služieb.

OZ Podaj mi ruku

Prezentačný stánok

1 000 €

Kúpa prezentačného stánku pre OZ
venujúce sa pomoci ľuďom v núdzi.

OZ Bona Mens

Verejná knižnica
v Komunitnom
centre

900 €

Zriadenie verejnej knižnice s viac ako
2 000 titulmi.

Ponk OZ

Začni niečo robiť

1 000 €

Séria prednášok na tému
sebarealizácie a finančnej
gramotnosti.

OZ Záhumníček

Hrad z piesku

650 €

Rekonštrukcia pieskoviska a ihriska
v materskej škole.

I. Boledovičová, K. Lendelová, P.
Sklenárová

Tanec je naša
energia - sme TS
Catwalk

540 €

Nákup reprezentatívnych kostýmov
pre tanečnú skupinu z Jarku.

E. Foltánová, M. Manová, K. Dvorská

V zdravom tele
zdravý duch

610 €

Nákup športových pomôcok pre
zvýšenie fyzickej aktivity klientov
zariadenia sociálnych služieb.

Chotáre Žitava

Tretia šanca
pre lavičky
z prezidentskej
záhrady

700 €

Obnova lavičiek v oddychovom areáli
Studnička.

Základná škola Ul. sv. Michala,
Levice

Otvor myseľ, nedaj
šancu nehodám

400 €

Klub darcov
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Spojená škola internátna

„večer bez mamy...“

1 000 €

Nákup nábytku za účelom renovácie
spální v školskom internáte.

Zoborský skrášľovací spolok

Náučný chodník
k zoborskému
kláštoru

1 000 €

Vybudovanie náučného chodníka o
Zoborských vrchoch.

Juraj Novák, Richard E. Pročka,
Miroslav Ballay

Architektúra 20.
storočia v Nitre

400 €

Vydanie bezplatnej publikácie
o architektonicky zaujímavých
objektoch mesta.

Mladí nitrianski filantropi
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Petra Držíková, Robert Kreškóci,
Filip Držik

Zdravo na ľade,
zdravo aj v šatni

400 €

Rekonštrukcia šatní a sociálnych
zariadení na zimnom štadióne.

Mária Gočárová, Jana Gočárová,
Dana Gočárová

Hudobno –
pohybové aktivity
s rozvíjaním
grafomotoriky u detí
predškolského veku

391 €

Nákup materiálu pre relaxačné
cvičenia a hudobno-pohybové hry v
materskej škole.

Občianske združenie "LABUŤ"

Čo zachytil objektív

384 €

Zorganizovanie kultúrneho podujatia
a výstavy dobových fotografií.

Lucia Lenická, Hana Blažeková,
Monika Zavadinková

Slnenie literárneho
priestoru v
Nitrianskom kraji

392 €

Vydávanie kultúrno - literárneho
časopisu Slnečník, ktorý poskytuje
priestor začínajúcim autorom.

Reydel pre Nitru
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

M. Pavelová, M. Pavel,
Ľ. Kratochvíla

Gajdy

1 170 €

Zorganizovanie workshopov hry
na gajdy pre deti a mládež.

Občianske združenie
BOD G/2014

Nebojte sa umenia

1 270 €

Domov sociálnych služieb
pre ŤZP deti a mládež,
Topoľová 6, Nitra

Nákup prístroja na
magnetoterapiu Dymap

Občianske združenie
DRAŽOVSKÉ Slniečkovo

Zoltán Veres, Oliver Fejes,
Peter Kozma

Stolnotenisový klub
FitKid Hurbanovo súťažná hala

2 485 €

Vytvorenie profesionálnej športovej
haly pre hráčov stolného tenisu.

Kúpa grafického lisu a priblíženie
umeleckej kreatívnej tvorby deťom.

Roman Bartoš, Aurél
Zsittnyan, Katarína
Turančíková

Úprava chodníkov ochrana bezpečnosti detí

3 297,61 €

Revitalizácia areálu a úprava
prístupových chodníkov.

1 180 €

Kúpa prístroja na liečbu plne
imobilných pacientov.

Csemadok základná
organizácia Hurbanovo

Tradičné drevené hračky

1 795 €

Vytvorenie a stavba tradičných
hračiek, ktoré budú využívané na
rôznych exteriérových podujatiach.

Hravo-zdravo na dvore

1 170 €

Vybudovanie bezpečnej hracej
a oddychovej zóny pre deti.

Slovenský zväz záhradkárov
Hurbanovo - Zelený Háj

Relaxpark Zelený Háj

2 937,53 €

P. Horáni, L. Bagoňová,
M. Štuka

Kútik na Čermáni

1 270 €

Zrekonštruovanie ihriska a kúpa
exteriérovej tabule na kreslenie.

Nákup hracej zostavy, vybudovanie
pieskoviska a zariadenie fitness
telocvične.

3 000 €

Sport park Klokočina

630 €

Doplnenie výbavy multifunkčného
ihriska.

Základná umelecká škola
– Művészeti Alapiskola
Hurbanovo

Keramická tvorivá dielňa

YMCA MZ Nitra

Doplnenie keramickej dielne, v
ktorej bude organizovaná letná škola
výtvarnej tvorby.

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Nitra

Záchranársky beh
prežitia

1 025 €

Podujatie preverujúce zručnosti
z oblasti poskytovania prvej pomoci.

I. Rjabinin, M. Šišková,
L. Desetová

Kníhkupecká

1 265 €

Kultúrne podujatie, ktorého súčasťou
bolo vytvorenie antikvariátu na ulici.

Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Z. Tomanová, M. Ráček,
E. Ráčková

Revitalizácia školského
dvora na ZŠ Sv. Svorada
a Benedikta na Farskej
ulici v Nitre

1 170 €

Výsadba zelene na školskom dvore.

J. Oršulová

Aktivity pre zlepšenie
zdravia

812,14 €

Podpora zdravia dvoch detí
s telesným postihnutím
prostredníctvom kúpeľnej liečby.

TANEC NAD PLAČOM
divadelné predstavenie
v réžii Petra Oravca

1 250 €

Naštudovanie divadelnej hry, ktorá
bola predstavená širokej verejnosti
v niekoľkých reprízach.

Učíme sa pod modrou
oblohou

734,71 €

Súkromné konzervatórium,
Krčméryho 2, Nitra

T. Ondrušeková, J. Bartošová,
K. Hajtmanová

Doplnenie detského ihriska o
pružinové hojdačky.

Rodičovské združenie pri ZŠ

Na ihrisko poď sa hrať,
prekážky ľahko zdolávať

734,71 €

Oprava detského dreveného ihriska.

Slovenský skauting,
23. zbor Nitrava

Revitalizácia jazierka
v lokalite Nitra Šindolka

1 170€

Odstránenie odpadu z jazierka
a doplnenie informačných tabúľ.

M. Bradáčová

Týždeň tričiek

180 €

Kreatívny a osvetový týždeň pre
deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia.

Triptych

Graffity happening na
Hideparku

500 €

Umelecké stvárnenie výjavov z Nitry
na unimobunkách v kultúrnom centre
Hidepark.

Mestský Športový Klub
Hurbanovo

Činnosť MŠKH 2015/2016

7000 €

Podpora športového klubu
v Hurbanove.

M. Pastuchová

Integrácia

1296 €

Integrácia chlapčeka Daniela do
spoločnosti prostredníctvom kúpeľnej
liečby.

J. Oršulová

Ochrana zdravia

1927 €

Zlepšovanie kvality zdravia dvoch
chlapcov s ťažkým zdravotným
znevýhodnením.

Rotary klub Nitra Harmony

Cena Pavla Straussa

1495 €

Spoločenský večer s umeleckými
vystúpeniami, ktorého výťažok bol
venovaný hospicu v Nitre.

Tu sme doma
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

Lívia Hulková, Viera
Strachanová, Magdaléna
Vargová

Tancom a spevom pre
radosť

3 200 €

Nákup materiálu na nové kroje
a tanečnú obuv pre DFS Rosnička.

Dobrovoľný hasičský zbor
mesta Hurbanovo

Vzdelávacia miestnosť
pre hasičov

3 095,44 €

Zmodernizovanie školiacej miestnosti
a zorganizovanie série prednášok pre
žiakov základných škôl.

Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Hurbanovo

Renovácia zvonice v
Bohatej

3 300 €

Obnova a rekonštrukcia historickej
pamiatky.

Miklós Kecskés, Peter
Ondrusek, Oliver Čerešník

Naše prostredie

3 300 €

Výsadba zelene na sídlisku a
pravidelné čistenie okolia.

Monika Juhászová, Renáta
Pastoreková, Andrea
Pastoreková

Stretávajme sa a nazrime
aj do minulosti

3 300 €

Zveľadenie interiéru a exteriéru
budovy slúžiacej pri kultúrnospoločenských príležitostiach.

Mimoriadne projekty

Oblasti podpory
Zachovanie
kultúrnych hodnôt

Ochrana a podpora zdravia

Poskytovanie
sociálnej pomoci

Podpora vzdelávania
Zakladateľ fondu Bona via Andrej Sitkey
pokrstil autorskú učebnicu s názvom
Dopravná abeceda.

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry
Ochrana a tvorba životného
prostredia

Život nadácie
objektívom

Pre členov DOBROmapy, ale aj
všetkých ostatných záujemcov,
sme v roku 2015 zorganizovali
vzdelávacie stretnutia a prednášky na rôzne témy z oblasti
neziskového sektora.

Petru Hadžovú na pozícii PR
manažérky vystriedala
Romana Bojdová.

V Klube darcov sa udiali veľké zmeny. Novou tvárou sa
stali nitrianski hokejisti a svojím príspevkom podporilo
dobré nápady pre Nitru rekordných 313 darcov.

Maľované figúrky, symbol programu
Aby ľudia ľuďom pomáhali, sme nahradili
živým nositeľom filantropie – stromom.
V rekreačnom areáli na Dieloch spolu
s našimi partnermi vysádzame filantropickú alej.

Ďakujeme
našim partnerom
a darcom, vďaka
ktorým môžeme
pomáhať
realizovať
verejnoprospešné
projekty
v Nitrianskom
kraji.

Ďakujeme

Hana Šimková,
Heineken Slovensko,a.s.:
„Naša spoločnosť si váži partnerov,
ktorí pracujú zodpovedne, s odhodlaním a s cieľom zrealizovať dobrú
myšlienku až do konca. Nitrianska
komunitná nadácia takým partnerom určite je, o čom svedčí aj náš
úspešný spoločný projekt Tu sme
doma. Veríme, že naša vzájomná
transparentná a korektná spolupráca bude v tomto duchu naďalej
pokračovať a tešíme sa na ďalšie
pekné projekty.“

Dina Gubricová,
Reydel Automotive
Nitra, s.r.o.:
„Náš fond „Reydel pre Nitru“ pri
Nitrianskej komunitnej nadácii už
druhý rok pomáha nadšencom
zrealizovať svoje myšlienky a nápady. Je nesmierne potešujúce byť
nápomocnými ľuďom, ktorým záleží
na zlepšení okolia, zachovaní a šírení
kultúrnych hodnôt, pomoci tým,
ktorí to potrebujú. S podporou NKN
sa podarilo zrealizovať už množstvo
zaujímavých a prospešných projektov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Dagmara Lendelová,
Giesecke & Devrient
Slovakia, s.r.o.:

Marta Bradáčová,
zakladateľka fondu
DETI:

Andrej Sitkey,
zakladateľ fondu
Bona via:

„K tomu, aby ľudia ľuďom pomáhali, niekedy stačí len málo. Ale
vždy je to dosť na to, aby vznikla
motivácia urobiť dobrú vec. Toto
odhodlanie a pocit spoločenskej
zodpovednosti Nitrianska komunitná nadácia šíri už niekoľko rokov.
Sme radi, že i naša spoločnosť sa
mohla podieľať na projekte „Aby
ľudia ľuďom pomáhali “ a tak prispieť k zlepšeniu kvality života tých,
ktorí to najviac potrebujú.“

„Každoročne sa nám vďaka dobrým
ľuďom darí získavať do fondu
finančné prostriedky, ktoré využívame pri vzdelávaní a socializácií
našich viacnásobne postihnutých
žiakov. Veľká vďaka patrí aj obetavým a optimisticky naladeným
pracovníkom NKN, ktorí sú vždy
ochotní pomôcť pri transparentnom čerpaní financií pre naše
projekty“.

„Rok 2015 bol rokom splnených
prianí. Začiatkom roku sme vydali učebnicu Dopravná abeceda
dostupnú pre všetky generácie.
Množstvo moderných obrázkov z
praxe, vysvetlenia a testy sú vhodné
pre pedagógov, žiakov aj rodičov na
výučbu základných pravidiel cestnej
premávky. Dobrou správou bolo,
že sa nám podarilo obnoviť tradíciu
podujatia Bezpečne na deň detí a
zorganizovať I. ročník denného tábora
zameraného na dopravnú výchovu.
Do budúcnosti sa chceme posunúť
od podpory projektov k organizácii
podujatí zameraných na zvyšovanie
bezpečnosti cestnej premávky.“

Alena Scheller,
Bramac – strešné
systémy spol. s r.o.:
„Naša spoločnosť Bramac - strešné
systémy, spol. s r.o., spolupracuje
s Nitrianskou komunitnou nadáciou už od roku 2003. Myslím, že už
táto skutočnosť napovedá, že s NKN
sa vezieme na rovnakej „filantropickej vlne“. Vždy sa tešíme na
nové projekty, na možnosť pomôcť,
na príležitosť byť tak trochu vtiahnutí do života predkladateľov týchto projektov. Keď sme svedkami
radosti z realizovaného projektu,
to nás vždy naštartuje
k ďalšej spolupráci.“

Marek Kováč,
člen Klubu darcov:
„Už niekoľko rokov sledujem trpezlivú a nezištnú snahu ľudí
v Nitrianskej komunitnej nadácii.
Som vždy milo prekvapený ako
efektívne a zmysluplne dokážu
používať prostriedky, ktoré sa im
podarí každoročne zabezpečiť.
Činnosť Nitrianskej komunitnej
nadácie je pre mňa dôkazom toho,
že nielen s veľkými rozpočtami je
možné zrealizovať veľké veci.“

Partneri
a darcovia

Mediálni partneri

Členovia
Klubu darcov
2015
Adámeková Eva, Adámiková Mária,
Ajdáriová Petra, Albrechtová
Jana, Ambrós Michal, Andel Edit,
Asociácia Divadelná Nitra - Darina
Kárová, Slávka Civáňová, Anna
Šimončičová, Soňa Tóthová,
Balážová Eva, Balko Ľubomír,
Bačiaková Tamara, Balúch Miroslav,
Barboríková Helena, Bariaková
Anna, Barusová Anna, Bellérová
Beáta, Benc Marián, Beneová Regína,
Benešová Katarína, Beňová Zlatica,
Blaho Jozef, Blahová Stanka, Bódi
Viktor, Bódiová Renáta, Peter Bojda,
Bojdová Dagmar, Bojdová Denisa,
Bojdová Romana, Borcovan Jozef,
Bradáčová Marta, Bradáčová Naďa,
Bývanie Slovensko s.r.o., Buchová
Lívia, Buchowska Stana, Buršáková
Janka, Burda Ľuboš, Burda Milan,
Cigáňová Iveta, Cvečková Dagmar,
Čáni Vladimír, Čepeláková Alena,
Čurgaliová Sidónia, Daňko Dalibor,
Debnárik Martin, Debnárik Matúš,
Debnárik Tomáš, Debnáriková Erika,
Debnáriková Katarína, Dekyská
Ľudmila, Dillhoffová Renáta,
Drdolová Melinda, Držíková Ľudmila,
Dubnický Samuel, Ďuďák Juraj,
Ďurovová Henrieta, Dušková Helena,
Dvonč Jozef, Eckhardtová Ľubomíra,
Emean s.r.o., Fabiankovičová Oľga,
Fábiková Mária, Fraňo Ľubomír,
Fraňová Ivona, Gajdošíková Beáta,
Garajová Petra, Gontko Ivan s
rodinou, Gontko Miloš s rodinou,
Gregušová Martina, Gubányiová
Veronika, Gunda Karol, Gundová
Daniela, Gút Miroslav, Halásová
Magdaléna, Hanáková Jana, Hansko
Igor, Hanusová Blažena, Harvan
Bohumír, Hassila Jozef, Hlavatý
Ladislav, Hollý František, Horváthová
Agneša, Hošek Milan, Hošková
Elena, Hubinská Monika, Hugáňová
Andrea, Chovancová Ružena,
Chrenková Daniela, Chudá Bibiána,
Ilečková Ivana, Ištvánková Anna,

Ivančíková Anna, Jančovičová Jana,
Jánošíková Jana, rodina Jánošková,
Junasová Zdenka, Kaplánová Ildiko,
Kažimírová Gabriela, Keckes Roland,
Kern Andrej, Kertészová Michaela,
Kittlerová Martina, Kleštincová
Mária, Klocoková Tereza, Kolář
František, Kolenčíková Renáta,
kolektív učiteľov ZŠ Beethovenova,
kolektív učiteľov ZŠ Na Hôrke,
kolektív učiteľov ZŠ Benkova,
kolektív učiteľov ZŠ Škultétyho,
Kollárik Miroslav, Kolláriková
Katarína, Kompas Karol, Konáčová
Nora, Kondášová Natália, Kosír
Daniel, Košecová Michaela, Košťál
Peter, Kotríková Miriam s manželom,
Kováč Marek, Kováčik Miroslav s
manželkou, Kováčiková Kristína,
Kováčová Mariana, Kováčová
Nikoleta, Köböl Andrej, Krajčírová
Silvia, Krajčovičová Jana, Krnáčová
Zuzana, Kršiaková Katarína, Kudry
Ladislav, Kuricová Slávka, Kúrová
Radka, , Lachká Ľubica, Lachký
Ivan, Lachký Martin, Lachký Michal,
Lančarič Štefan, Lauková Zuzana,
Lenčéšová Vladimíra, Levay Silvia,
Lingo s.r.o., Linetová Oľga, Ludrovec
Peter, Ludrovcová Zuzana, Madleňák
Peter s manželkou, Májiková Jana,
Marko Jozef, Marková Hedviga,
Masaryková Martina, Mášik Ladislav,
Mikleová Melinda, Miklová Katarína,
Miková Diana, Mitanová Lucia,
Mokošová Gabriela, Mončeková Eva,
Móriová Nataša, Nemčeková Jana,
Nipča Milan, Občianske združenie
Umelecká spoločnosť Tambores,
Oborčoková Alexandra, Oborčoková
Ľubica, Ondrušová Helena, Oremus
Peter, Olšanská Petra, Oprala
Jaroslav, Opralová Alena, Oravec
Matej Majka, Palkovičová Tatiana
s rodinou, Paulovič Igor, Peťovská
Alena, Peťovský Pavol, Pipperová
Alica, Podsklanová Martina s
manželom, Poljaček Peter, Rácová

Marta s manželom, Ratulovská
Nina, Rejková Marta, Remjarová
Sandra, Ľubica Ristová, Scheller
Alena, Scheller Róbert, Sitkey Andrej,
Sládečková Gabriela, Slamková
Veronika, Slíž Jozef, Slovák Marek,
Slovák Tomáš, Slovenský zväz
ochrancov prírody a krajiny v Nitre,
SMART Logistics, Sonnenschein
Tomáš, Stavjaňa Antonín,
Stavjaňová Simona, Sullová Tatiana,
Surovková Štefana, Süvegová
Karin, Szermanovičová Tatiana,
Šabíková Adriána, Šándorová Timea,
Ščasný Pavol, Šiller Peter, Šimončič
Martin, Šišková Soňa, Škorec Milan,
Škoricová Eva, Šmehilová Anna,
Špesová Lucia, Šporíková Nina,
Špoták Miloslav, Štefek Štefan,
Štefániková Margita, Šumichrastová
Lívia, Švarc Juraj, Švecová Mária,
Tabiová Jana, Takáčová Marianna,
Tekeliová Dominika, Tkáč Róbert,
Točka Gabriel, Tomašik Vesna,
Tomašovič Vladimír, Tomka
Bronislav s rodinou, Topor Dušan,
Torzewská Jana s manželom, Török
Ľuboš, Trnovszká Adriana, Trtíková
Zuzana, Turčániová Eva, Tvrdoň
Miroslav, Živčic Anton, Vágová Petra,
Valent Michal, Varga Zoltán, Varga
Pavel, Varga Vladimír - EVINA,
Vargová Eva, Hadžová Veľká Petra,
Veľký Radoslav, Vidermanová Kitti,
Víglašová Lucia, Vincúrová Jana,
Záhorská Eva.

Špeciálne
poďakovanie
Naše poďakovanie za pomoc
a podporu patrí predovšetkým
členom našej správnej rady, ako
aj dobrovoľníkom, ktorí nám
celoročne s úsmevom pomáhajú.,
tváram Klubu darcov –Itchovi
Pčelárovi a skupine Jamestown,
hokejistom a vedeniu HK Nitra,
manželom Stavjaňovcom, a Miriam
Šmahel Kalisovej, rodine Opralovej
a tlačiarňam Garmond, Mestským
službám Nitra, Medovine Tomka,
Divadlu Andreja Bagara v Nitre,
firme Catering Service, Ľubomírovi
Balkovi, Jarke Královej, Monike
Földešiovej, Jakubovi Chochulovi
a Aničke Švelanovej Oravcovej.

Finančná správa

Investície
Termínovaný vklad
Privatbanka (do 15.1.5016)

Základina - nadačné imanie, základinové fondy k 31.12.2015
Účet

Názov účtu

Investície

%

Výška
investície

Vlastné imanie:

9 556,79 €

- €

9 556,79 €

411100

Term. vklad
Privatbanka (do
15.1.5016) 100%

Nadačné
imanie
registrované

91,23%

9 556,79 €

2,72%

284,46 €

2 061,91 €

26 338,04 €

2,08%

217,87 €

Z výnosu (HV
min.období)
Základinové fondy:
412110

Základný
nadačný
fond

24 276,13 €

412120

412130

Účet

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)

0,92%

Vzdelávací
fond

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)

3,06%

Názov účtu

Investície

95,90 €

Nadačné
imanie
registrované

Term. vklad
Privatbanka (do
15.1.5016) 100%
Z výnosu (HV
min.období)

320,98 €

Základný
nadačný
fond

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)
Akcie OMV

412120

412130

Akcie Privatbanka Penta

5 963,93 €

Investície celkom:

10 404,90 €
34 933,94 €

247,50 €
33 832,92 €

2 987,45 €

267,28 €

2 061,91 €

35 894,83 €

1 157,75 €

Nadačné fondy v roku 2015 k 31.12.2015		

7 394,87 €

Čerpanie admin.

Nadačný fond Bramac
2 922,78 €

Stav k 1.1.2015

2 200,00 €

-2 645,09 €

Čerpanie - OGK23

-314,62 €

-200,00 €

Čerpanie - MNF 1,3

-553,00 €

Čerpanie - OGH 23,13,5

-588,00 €

Čerpanie admin.

-200,00 €

Tvorba NF - dar DHL

2 000,00 €

Zostatok k 31.12.2015

2 077,69 €

3 254,73 €

Zostatok k 31.12.2015

14 500,86 €

1 187,58 €

Stav k 1.1.2015

15 688,44 €

Čerpanie admin.

100,00%
%

Výška
investície

Permanentná
časť

Výnosy
z investícií
a vkladov
2015

Výnosy
z investícií
a vkladov
2015 spolu

Stav
nadačného
imania a
zákl. fondov
k 31.12.2015

9 556,79 €
91,23%

9 556,79 €

9 556,79 €

433,82 €

446,74 €

9 556,79 €

Zostatok k 31.12.2015

2,72%

284,46 €

2,08%

217,87 €

12,91 €
24 276,13 €

276,31 €

711,01 €

27 049,05 €

6 787,82 €

9,89 €

257,39 €

7 652,26 €

100,00%

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)

0,92%

Vzdelávací
fond

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)

3,06%

100,00%

247,50 €
95,90 €

320,98 €

2 987,45 €

14 500,86 €

4,35 €

14,57 €

434,70 €

5 201,93 €

544,38 €

-4 680,33 €
-514,35 €
7,25 €

449,27 €

3 259,08 €

16 137,71 €

Stav k 1.1.2015

1 000,00 €

Čerpanie - RPN4,29

-900,00 €

Čerpanie admin.

-100,00 €

Zostatok k 31.12.2015
Stav k 1.1.2015

5 980,02 €

Čerpanie - G.KD2014

-5 180,00 €

Čerpanie - G05.MP2015

-225,26 €
4 700,00 €

Čerpanie - G05MP2015

-173,08 €

Zostatok k 31.12.2015

5 101,68 €

Verejné zbierky v roku 2015 k 31.12.2015		
Verejná zbierka		

4,35 €

Nadačný fond Reydel

Nadačný fond Klub darcov		

Tvorba

Fond pre
budúcnosť
Bramac

Akcie VÚB 100%

434,70 €

Čerpanie

Základinové fondy:			
412110

8 089,11 €

Čerpanie
607,05 €

Výnosy z investícií
a vkladov 2015

Akcie VÚB

Nadačný fond Bonavia (Granvia)

6 787,82 €

Spolu
k 1.1.2015

475,55 €

Akcie ONV

9 556,79 €

Výnosy z investície
k 1.1.2015

Nadačný fond Corgoň konto (Heineken)

Vlastné imanie:			
411100

9 556,79 €

Spolu
k 1.1.2015

100,00%

Fond pre
budúcnosť
Bramac

Akcie VÚB 100%

Výnosy
z investície
k 1.1.2015

Permanentná
časť

10 476,00 €

Stav k 1.1.2015

Term. vklad
Privatbanka
(do 15.1.5016)
Akcie OMV

Permanentná
časť

Výška
investície

Príjmy z verejnej zbierky

1 258,00 €

Priame náklady zbierky

-33,80 €

Čistý výnos zo zbierky v roku 2015

1 224,20 €

Použitie zbierky v roku 2015

-330,54 €

Zostatok k 31.12.2015

893,66 €

- €

Finančný cash-flow v roku 2015
Počiatočný stav finančných prostriedkov:

84 860,21 €

- pokladnica

59,95 €

- bankové účty

84 800,26 €

Príjmy nadácie v roku 2015:

121 286,45 €

Strana pasív (v EUR)

2015

2014

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

42 749,30 €

47 548,52 €

1. Imanie a peňažné fondy

46 591,45 €

54 560,51 €

2. Fondy tvorené zo zisku
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov

64,96 €

64,96 €

-7 076,95 €

304,14 €
-7 381,09 €

- úroky

477,87 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

3 169,84 €

- príjmy z výnosov z dlhodobého finančného majetku

434,70 €

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3 287,97 €

- z ekonomickej činnosti

9 748,09 €

1. Rezervy

- dary fyzických osob

4 480,10 €

2. Dlhodobé záväzky

- prijaté príspevky od iných organizácií

18 379,99 €

3. Krátkodobé záväzky

- dotácie od samosprávy

20 033,50 €

- príspevky z podielu zaplatenej dane z roku 2014

1 073,00 €

- príspevky z podielu zaplatenej dane v roku 2015

65 401,20 €

- verejná zbierka Bona via

4 163,98 €
1 200,00 €

3 287,97 €

2 963,98 €

4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
PASÍVA celkom

48 986,64 €

55 712,32 €

95 023,91 €

107 424,82 €

1 258,00 €

Spolu disponibilné finančné prostriedky v roku 2015

206 146,66 €

Náklady (v EUR)

Výdavky na správu nadácie

13 701,55 €

Náklady na správu nadácie

- výdavky na správu

13 701,55 €

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

Poskytnuté nadačné príspevky

116 349,04 €

2 562,28 €

17,83 €

c) prevádzka nadácie

7 086,88 €

5 231,25 €

50 476,37 €

- z podielu zaplatenej dane z r. 2015

16 414,56 €

- z nadačných fondov

16 604,27 €

- z dotácií

20 033,50 €

f) mzdové náklady

- z vlastných zdrojov a účelovo neviazaných darov

12 820,34 €

g) na prevádzku charitatívnej lotérie

130 050,59 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015

2014
5 249,08 €

b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

- z podielu zaplatenej dane z r. 2014

Spolu použitie finančných prostriedkov v roku 2015

2015
14 881,55 €

d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné)

33,31 €

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

5 199,08 €

Náklady na ekonomickú činnsť

5 863,66 €

Podpora verejnoprospešného účelu

115 174,97 €

117 609,90 €

165,53 €

Náklady celkom

135 920,18 €

122 858,98 €

75 930,54 €

Výnosy (v EUR)

76 096,07 €

- pokladnica

2015

2014

20 470,49 €

30 737,78 €

4 480,10 €

0,10 €

- z minulého obdobia

50 476,37 €

37 998,57 €

1. Dlhodobý nehmotný majetok

- z bežného obdobia

16 414,56 €

7 744,60 €

2. Dlhodobý hmotný majetok

1 360,95 €

Verejné zbierky

3. Dlhodobý finančný majetok

17 123,30 €

- bankové účty

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Strana aktív (v EUR)
A. MAJETOK SPOLU

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

2015

2014

18 484,25 €

1 360,95 €

76 539,66 €

1 360,95 €

Dotácie
104 168,77 €

Úroky, kurzové zisky

2. Dlhodobé pohľadávky

418,51 €

3. Krátkodobé pohľadávky

25,08 €

3 001,02 €

76 096,07 €

101 167,75 €

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z ekonomickej činnosti

1. Zásoby

4. Finančné účty

Príspevky z podielu zaplatenej dane:

1 895,10 €
95 023,91 €

107 424,82 €

1 258,00 €
20 033,50 €

11 248,00 €

682,20 €

409,50 €

9 313,48 €

13 675,05 €

478,73 €

91,22 €

Výnosy z použitia fondu

16 604,27 €

14 588,44 €

Výnosy celkom

140 211,70 €

116 493,26 €

1 121,68 €

1 015,37 €

3 169,84 €

-7 381,09 €

Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Výrok
nezávislého
audítora
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