Výročná správa

2016

Úvodné slovo
Milí priatelia,
v nasledujúcich riadkoch si môžete
nájsť všetko potrebné, čo proaktívni ľudia vytvorili pre zlepšenie
nášho vzájomného spolunažívania
v roku 2016. Prečo to robia? Pretože
nie sú ľahostajní voči sebe ani
voči svojmu okoliu. Sú medzi nami
ľudia, ktorí dokážu odovzdávať viac
ako prijímať. Ak ste to práve Vy,
tak prijmite našu pomocnú ruku
a odovzdajte to, čo je vo Vás! Ak
ste naopak tí, ktorí chcú podporiť
aktívnych ľudí, tak ich podporte!

Či už na úrovni jednotlivca alebo
firemnej filantropie. Každý z nás vie
prispieť svojou troškou k väčšiemu spoločnému dielu. Na tomto
mieste mi prišlo na um prirovnanie
k Svätoplukovým prútom. Nielen
symbolicky, pretože sme „Nitrianska“ komunitná nadácia a s historickou hrdosťou treba prijať toto
posolstvo. Ale hlavne prakticky,
pretože spolu dokážeme viac.
Dávajú Vám moje predchádzajúce
slová zmysel? Tak prosím čítajte
ďalej a priložte ruku k nášmu
spoločnému dielu už len napríklad

tým, že odporučíte prečítať si túto
Výročnú správu za rok 2016 Vašim
trom priateľom, ktorí ešte nikdy
nepočuli o Nitrianskej komunitnej
nadácii.
Ak Vám predchádzajúce slová
zmysel nedávajú, tak prosím ďalej
nečítajte! Táto výročná správa nie
je určená pre Vás.
Bohumír Harvan
Člen Správnej rady Nitrianskej
komunitnej nadácie

Aj medzi nami existujú ľudia,
ktorí dokážu viac odovzdávať
ako prijímať a tak prispievať
k spoločnému dielu.
Nadácia práve takýchto
ľudí oslovuje a ponúka im
spoluprácu na rozvoji nášho
mesta a regiónu.

Naše
poslanie

Nitrianska
komunitná
nadácia
Nitrianska komunitná nadácia,
ktorá vznikla v roku 2002, poskytuje granty aktívnym obyvateľom
a organizáciám v Nitrianskom
kraji. Prostredníctvom grantových
programov podporuje verejnoprospešné aktivity z oblasti vzdelávania, zdravia, športu, kultúry, sociálnej pomoci, životného prostredia
či dopravnej výchovy. 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.

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

Ako byť
úspešným
grantistom?
Stačí mať dobrý nápad, ochotu
a záujem zlepšovať život vo svojej
komunite. Konzultácie, osobné
monitoringy a vzdelávanie už len
napomôžu každému grantistovi,
aby bol jeho projekt prospešný,
zaujímavý a úspešne realizovaný.

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

Nitrianska
komunitná
nadácia počas
svojej existencie
do konca roka
2016 podporila
1 072 projektov
sumou
917 287,54 €.

Správna
rada

Ľudia
v nadácii

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

Ľubica
Lachká
Správkyňa
nadácie

Eva
Vargová
Programová
manažérka

Romana
Bojdová

PR manažérka

Andrea
Hugáňová
Programová
manažérka
(do 30.9.2016)

Zlepšujeme
kvalitu života
v meste Nitra
a Nitrianskom kraji
prostredníctvom
rozvoja firemnej
filantropie
a dobrovoľníctva,
ako aj filantropie
a dobrovoľníctva
jednotlivcov.

Ivan Gontko

Herec

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka

Bohumír Harvan
Podnikateľ

Marta Rácová

Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Bronislav Tomka

Podnikateľ

Lívia Šumichrastová
Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Štefan Klačko
Poslanec Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Dominika Tekeliová

Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

Nadácia vo
Vašich očiach

Barbora Hurtišová,
Združenie STORM:

Grantistka
Zuzana Kiripolská:

Marta Rácová,
členka Klubu darcov:

„Vďaka NKN a programu Aby
ľudia ľudom pomáhali mohol byť
program CIRKUS otvorený o jeden
deň do týždňa naviac. Bezpečný
priestor sme tak ponúkli ešte
väčšiemu počtu detí a mládeže zo
sídliska Klokočina, ktorí sa najviac
tešili z nového futbalového stola.“

„V rámci projektu permaCOOLtúra,
ktorý podporila NKN sme konečne
mohli spojiť veľa kvalitných
aktivít a dobrých ľudí. Ukázať im že
permakultúra nie je len o prírodných záhradách, ale je to i o zodpovednom a zdravom stravovaní,
cestovaní, nakupovaní, vzdelávaní.
Zrealizovali sme výstavy, workshopy, minifestivaly, divadlá, výučbové
environmentálne programy pre
deti. A to všetko bez drancovania
prírody, so zapojením a prezentáciou lokálnych umelcov, výrobcov,
pestovateľov. Realizáciou projektu
sme sa presvedčili o tom, že
keď veľa ľudí urobí veľa malých
dobrých skutkov, môžu meniť tvár
sveta. Toto všetko a o trochu i viac
sa udialo hlavne vďaka finančnej
a ľudskej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie. Ďakujeme.“

„Práca v treťom sektore je náročná
a ešte stále spoločnosťou nie
celkom docenená a mnohými
ľuďmi nepochopená. O to viac
oceňujem prácu Nitrianskej komunitnej nadácie, jej projekty, ako aj
profesionalitu a zanietenosť členov
Správnej rady. Som členkou Klubu
darcov, lebo napĺňa moje predstavy
o šírení myšlienky práce s ľuďmi
a pre ľudí.“

Grantista
Vladimír Tomašovič:
„Aj vďaka podpore NKN a spoločnosti Reydel vznikol úspešný projekt Nithrania, ktorý sa dodnes teší
pravidelným účastníkom i rastúcej
obľube. Ľudia sú jednoducho hraví,
i keď mnohí ešte nestihli objaviť
čaro spoločenských hier, na ktorých
popularizácii od začiatku usilovne
pracujeme.“

Grantové
programy
nadácie
V roku 2016
Nitrianska
komunitná
nadácia
podporila
45 projektov
sumou
77 135, 34 €.

Tu sme doma
V roku 2016 firma Heineken
Slovensko, partner programu,
prenechala rozhodovanie na občanoch Hurbanova, ktorí hlasovaním
rozhodli o podpore projektu Športovo – rekreačné centrum Bagota
v hodnote 25 000 €.

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
sami darcovia hlasovaním vyberajú
najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. V tomto
roku sa do programu zapojilo 182
darcov, ktorí podporili 4 verejnoprospešné projekty sumou spolu
3 000 €.

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
v roku 2016 podporených 11 projektov celkovou sumou 9 847,74 €.

Reydel
pre Nitru

Strecha pre
Váš nápad

Firma sa zameriava na podporu
oblastí, ktoré pre ňu predstavujú
najdôležitejšie hodnoty – kultúra,
zdravie a životné prostredie. V roku
2016 bolo vďaka fondu Reydel
podporených až 15 projektov celkovou sumou 22 140 €.

Najnovší spomedzi grantových
programov nadácie, financovaný
spoločnosťou Bramac – strešné
systémy, sa zameriava na podporu
základných škôl v kraji. V prvom
kole programu bolo vybraných
7 projektov, na ktorých sa podieľali
žiaci, pedagógovia i rodičia a spolu
získali podporu 6 915, 60 €.

Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre všetky
spoločensky zodpovedné firmy. Kúpou živého stromu firma podporí
neziskovú organizáciu pôsobiacu
v kraji a jej aktivity, a tiež pomáha
k výsadbe filantropickej aleje
v športovo – rekreačnom areáli
v Nitre. V roku 2016 program podporili firmy Giesecke & Devrient,
Granvia, Nitrianske komunálne
služby, PP Invest, Západoslovenská Energetika a po prvý krát aj
firma Samson Company. Z výťažku
programu boli podporné celkovou
sumou 5 000 € dve mimovládne
organizácie – Centrum pre rodinu
a Združenie STORM.

Projekty schválené v roku 2016

Reydel pre Nitru
Predkladateľ

Podporený projekt

Cyklo-turistický klub Dolná Nitra

Do školy na
bicykli - Cez
bicykel k zdravému
mysleniu

1 260 €

Občianske združenie "Očkári"

Liečebno ozdravovací pobyt

802 €

Súkromná stredná umelecká škola,
Škultétyho 1, Nitra

Galéria most

Popis

T. Svetlanská, K. Candráková,
M. Sedmáková

1 699,80 €

Tradičné kultúrno – spoločenské
podujatie v dobových kostýmoch
s programom, piaty ročník.

Renovuj, redukuj,
recykluj pre lepšiu
budúcnosť!

Šírenie enviromentálnej
osvety v študentskej komunite
a zorganizovanie podujatia EnviroDay.

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych
služieb Nitra

Kvetinový záhon
s posedením

1 795,40 €

Svojpomocné vybudovanie záhrady
v priestoroch zariadenia.

Aby ľudia ľuďom pomáhali
Podporený projekt

Suma

Popis

Združenie STORM Nitra

3 000 €

Inštitucionálna podpora nízkoprahového centra CIRKUS.

Centrum pre rodinu

2 000 €

Teambuilding pre 15 zamestnancov a kľúčových
dobrovoľníkov organizácie.

Klub darcov
Suma

Suma

2 000 €

Popis
Zorganizovanie cyklotúr a súťaže
pre žiakov ZŠ Golianovo, Veľký Lapáš
a Čechynce.
Pobyt v prírode zameraný na
rehabilitáciu detí so zrakovým
postihnutím z rôzneho sociálneho
prostredia.
Vytvorenie netradičného galerijného
priestoru na moste nad železničnou
stanicou v Nitre.

Predkladateľ

Podporený projekt

E. Domanová, A. Balážová, R. Baláž

Raňajky v tráve
- piknik pri Dražovskom kostolíku

Nitravia, o.z.

Osada Lupka pre
všetkých

818 €

Vybudovanie oddychovej zóny
v priestoroch historickej osady.

Pod krídlami Dominiky, n.o.

Deti a ich starosti

1 200 €

Kúpa diagnostickej pomôcky pre deti
trpiace traumou.

ŠOK, o.z.

Šach pre hmat

200 €

Materiál na výrobu špeciálnych
šachových stolov pre nevidiacich.

Súkromné konzervatórium Nitra

1 800 €

Naštudovanie diela ruského
dramatika M. A. Bulgakova.

VIAC AKO UČENIE, o.z.

Objav v sebe vedca

982 €

Popularizácia prírodovedných
predmetov formou vzdelávacích
podujatí pre žiakov základných škôl.

ZOJKIN BYT
divadelné
predstavenie v réžii
Petra Oravca

Umelecká spoločnosť Tambores

drumpoint Slovakia
2016 - 3. ročník
medzinárodného
festivalu bubnov
a perkusií

2 000 €

Profesionálne bubenícke workshopy
pod vedením zahraničných lektorov.

Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Scorpioni Nitra

Vieme to aj bez
videnia

1 000 €

Zorganizovanie 10. ročníka medzinárodného kolkárskeho turnaja.

S. Bellerová, Z. Bóllová, P. Jurík

Komunitný bazár

700 €

Bazár na ulici pred Starým divadlom
Karola Spišáka v Nitre s kultúrnym
programom.

Základná škola s materskou školou,
Lúky 1226, Vráble

Rozprávkový dvor

J. Majtán, L. Lenická, R. Majtán

Slnenie literárneho
priestoru
v Nitrianskom
kraji II.

D. Hollý, P. Ernest, J. Ivančík

Pocta Gorazdovi

1 000 €

Revitalizácia areálu v okolí
farského kostola sv. Gorazda v Nitre
a zorganizovanie oficiálneho
otvorenia s programom.

M. Trenčanský, J. Halmo, M. Siráň

Hokejbal v suchu

2 100 €

Rekonštrukcia hokejbalového ihriska
a vybudovanie krytých striedačiek pre
hráčov na Klokočine.

V. Tomašovič, Z. Tyralová, J. Ďuďák

Nithrania

2 250 €

Nákup spoločenských hier
a organizovanie pravidelných
stretnutí členov hráčskeho klubu.

1 000 €

Tu sme doma
Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

Popis

A. Žigová, Š. Tomaščin, M. Verešová

Športovorelaxačné centrum
BAGOTA

25 000 €

Vybudovanie športovo-relaxačného
centra v Hurbanove.

Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

M. Bradáčová

Spoznajme
Slovensko, Tvoríme
u Špecka

204 €

Rodičovské združenie pri CVČ
Domino Nitra

Voľný čas detí a
mládeže mesta Nitra

2 307,80 €

Podpora voľnočasových aktivít detí
v CVČ Domino.

M. Pastuchová

Integrácia,
vzdelávanie,
rehabilitácia

920,20 €

Integrácia viacnásobne
znevýhodneného chlapčeka Daniela
do spoločnosti.

J. Oprala

Country stopa
Dudince

J. Oršulová

Zlepšovanie
zdravotného stavu
detí

Mimoriadne projekty

600 €
1 200 €

Popis
Výlet a tvorivé dielne pre deti
Spojenej školy Mudroňova.

Podpora folk a country festivalu
Dudinská stopa.
Zlepšovanie kvality zdravia
dvoch chlapcov so zdravotným
znevýhodnením.

1 692,80 €
840 €

Revitalizácia areálu štvortriednej
materskej školy.
Pokračovanie vydávania literárneho
štvrťročníka Slnečník, ktorý poskytne
priestor pre autorskú tvorbu
začínajúcich autorov.

Otvorený grantový program

Strecha pre Váš nápad

Predkladateľ

Podporený projekt

Suma

ZŠ Škultétyho, Nitra

Malí remeselníci

P. Horváthová, D. Kováčová,
J. Adamcová

Podpora
kreatívneho
vzdelávania
a digitalizácie
vzdelávania
v materskej škole

942 €

Nákup digitálnych interaktívnych
pomôcok pre deti v materskej škole
(hovoriace štipce, interaktívna kniha,
mikrofóny).

Zariadenie sociálnych služieb
BORINKA Nitra

Búrame bariéry

995 €

Vytvorenie multigeneračnej
oddychovej a športovej zóny
v priestoroch parku zariadenia.

OZ Občania obci – obec občanom

Detské ihrisko za
odpady

1 000 €

Vyčistenie čiernej skládky odpadu
a vytvorenie oploteného detského
ihriska v obci Cabaj-Čápor.

P. Obertáš, T. Sommerová,
K. Obertášová

Verejné knižnice na
sídlisku

737,20 €

ZŠ Benkova

Zelený náučný
chodník

993,54 €

OZ Campanula

permaCOOLtúra

K. Kompas, Z. Kráľová,
A. Chovancová

FATANGO
2016 – festival
argentínskeho
tanga

A. Maťková, V. Medňanská,
I. Balážiová

Objav svoj talent

OZ ŠOK

Vytvorenie parku
nitrianskych
osobností

S. Lavová, M. Rjabininová,
M. Stražanec

Kultúrnospoločenské
podujatia Na
Kupeckej Piatok 1. apríla
a Kníhkupecká

1 000 €

975 €
1 000 €

290 €

1 000 €

915 €

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

Tvorivé remeselnícke dielne pre
žiakov školy.

ZŠ Levická, Vráble

Bezpečne na ceste
do škôlky a školy

ZŠ sv. Marka, Nitra

Učebňa v prírode

1 000 €

Vybudovanie učebne pre
prírodovedné predmety
a mimoškolské aktivity organizované
školou.

ZŠ a MŠ Alapiskola és Óvoda,
Veľké Ludince 390

Zodpovedne na
cestách

1 000 €

Vybudovanie dopravného ihriska
a revitalizácia okolia školského dvora.

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Živá učebňa
biológie

1 000 €

Návrh a úprava školského átria na živú
učebňu biológie.

ZŠ s MŠ Jatov

Do každej rodiny,
zasaď strom zelený

Inštalácia poličiek s knihami na
sídlisku v Nitre.

ZŠ s MŠ Rastislavice

Vytvorenie náučného chodníka
s expozíciou rastlín a drevín.

Združenie maďarských rodičov
na Slovensku pri ZŠS s VJM

Zorganizovanie rôznych kultúrnych
a vzdelávacích podujatí.
Koncerty a workshopy počas
medzinárodného festivalu v Nitre
a Topoľčanoch.
Interaktívne podujatie v Komunitnom
centre, počas ktorého si deti overia
svoj talent.
Inštalovanie drevených sôch na
verejnom priestranstve v Nitre.
Podujatia s kultúrnym programom
a výtvarnými inštaláciami na ulici
v Nitre.

Suma
985 €

Popis
Renovácia dopravného ihriska
a organizovanie otvorených hodín
dopravnej výchovy.

930,60 €

Výsadba a starostlivosť o stromčeky
v areáli školského dvora.

Hýbeme sa v lese

1 000 €

Osadenie rozprávkových drevených
konštrukcií na školskom dvore.

Príroda ako veľká
učebňa

1 000 €

Dobudovanie učebne, ktorá slúži na
výuku environmentálnych predmetov.

Život nadácie
v obrazoch
V programe Aby ľudia ľuďom pomáhali
pokračujeme vo vysádzaní filantropickej
aleje v rekreačnom areáli na Dieloch. Pre
najmenších sme pripravili vzdelávacie
a športové workshopy.

Na slávnostnom odovzdávaní
grantových šekov v programe
Reydel pre Nitru v Synagóge
zaspievali Close Harmony Friends.

Žiaci základných škôl
podporených v programe
Strecha pre Váš nápad
nakreslili pre firmu
Bramac inšpiráciu do
budúcnosti.
V roku 2016 sme prekročili hranicu
1 000 podporených verejnoprospešných
projektov v Nitrianskom kraji.

Novými členmi Klubu darcov
sa stali aj herečka Alenka
Pajtinková a čokolatiér
Karol Stýblo.

V Hurbanove majú vďaka
programu Tu sme doma
nové preliezačky a športové
prvky, v lete 2017 pribudne
zrekonštruovaná bikrosová
dráha.

Ďakujeme našim
partnerom
a darcom, ktorí
nám pomáhajú
aktivizovať
ľudí a vďaka
ktorým môžeme
podporovať
verejnoprospešné
projekty
v meste Nitra
a Nitrianskom
kraji užitočné pre
nás všetkých.

Michaela
Konopásková,
Heineken Slovensko
„Naša spoločnosť dlhodobo prispieva k rozvoju komunít, v ktorých
pôsobíme. Prostredníctvom úzkej
spolupráce s NKN investujeme do
podpory lokálnych projektov, ktoré
reagujú na lokálne potreby a spoločne tak tvoríme lepšie miesto
pre život a prácu. Vďaka NKN má
grantový projekt Tu sme doma
vždy plynulý priebeh a úspešnú
realizáciu.”

Ďakujeme

Marcel Modranský,
Bramac – strešné
systémy, spol. s.r.o.

Jana Boógyová,
Reydel Automotive:

„Chcem sa poďakovať Nitrianskej
komunitnej nadácii za výraznú pomoc so zorganizovaním grantového
programu pod názvom „Strecha pre
váš nápad“. Jeho cieľom bolo podporiť základné školy v nitrianskom
regióne a prostredníctvom grantov
obnoviť areály škôl, zveľadiť ich vyučovacie priestory, ako aj podporiť
starostlivosť o životné prostredie.
Po starostlivom zvážení projektov
dostalo grant 7 základných škôl
z celkovo 19 žiadateľov v celkovej
hodnote 6 915,60 €. Príjemným
prekvapením pre nás bol sprievodný kultúrny program počas
odovzdávania grantových šekov,
ktorý si pre nás pripravili deti
z úspešných základných škôl. Naša
pozitívna skúsenosť s pilotným
prvým ročníkom programu vyústila
do rozhodnutia pokračovať s týmto
projektom aj v ďalších rokoch.“

„Rozhodnutie našej spoločnosti
Reydel Automotive Slovakia s.r.o.
ohľadne podpory lokálnej komunity
cez grantový program „Reydel pre
Nitru“ bolo správnym krokom vpred.
Pre nás ako výrobnú spoločnosť je
dôležité, aby sme sa podelili s našimi
úspechmi s ľuďmi, ktorí robia
dobrovoľnícku činnosť a snažia sa
zlepšiť životné prostredie, zdravie
a kultúru.“

Miroslav Michálik,
Giesecke & Devrient
Slovakia s.r.o.

Jozef Dvonč,
primátor Nitry

„Som nesmierne hrdý, že aj naša
spoločnosť sa môže vďaka dlhoročnej spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podieľať a podporovať realizovanie zaujímavých
a prospešných aktivít, či projektov
v Nitrianskom kraji. Dôležité je pre
mňa vyzdvihnúť, že v rámci programov a projektov sa spája nielen
filantropia, pomoc iným, ale aj
obrovský talent mladých ľudí, ktorí
majú chuť meniť veci k lepšiemu.
Ako spoločensky zodpovedná firma
oceňujeme veľký prínos v rámci
aktivít NKN pre nás všetkých!“

„Mesto Nitra je spoluzakladateľom
Nitrianskej komunitnej nadácie
a partnerom otvorených grantových programov, ktorými je
podporovaná realizácia rôznych
verejno-prospešných aktivít, realizovaných v Nitre a okolí. Teší ma, že
sa podporovaním aktívnych skupín
občanov či jednotlivcov vytvára
priestor na vyjadrenie myšlienok
obyvateľov a ich realizáciu. Nadácia tak napomáha aktivizovať občanov, prebúdza ich záujem o veci
verejné s cieľom vzájomne sa
spojiť, spoločne vytvoriť niečo pre

seba, pre iných, či niečo konkrétne
zmeniť vo svojom okolí vlastným
pričinením. Nitrianska komunitná
nadácia pomáha občanom využiť
ich organizačné schopnosti, talent,
vedomosti tak, aby ich činnosť
priniesla spoločný úžitok. Teší ma
tiež myšlienka posilnenia občianskej spolupatričnosti. Mesto Nitra
oceňuje najmä aktivity v prospech
skvalitňovania životného prostredia, v rámci sociálnej oblasti,
ale tiež projekty zamerané na deti
a mládež, na podporu ich voľno-časových aktivít a vzdelávanie.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
v uplynulom roku prispeli k činnosti nadácie: jednotlivcom i firemným darcom za nimi poskytnuté
finančné prostriedky. Vďaka patrí
aj každému realizátorovi podporených projektov, za jeho iniciatívu
a príspevok k zveľadeniu nášho
mesta. 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.“

Partneri
a darcovia

Mediálni partneri

Členovia
Klubu darcov
2015
Ambros Michal, Bačinská Beata,
Ballay Miroslav, Bellérová Beáta,
Benc Marián, Bódi Viktor, Bódiová
Renáta, Bojdová Dagmar, Bojdová
Romana, Boledovičová Mária,
Bradáčová Marta, Buchowska
Stanislava, Burda Milan, Buršáková
Janka, Centrum pre rodinu, Civáňová
Slávka, Danieličová Tatiana, Ďuďák
Juraj, Dvonč Jozef, Fábryová Silvia,
Fiebigová Dita, Fintová Anna, Fraňo
Ľubomír, Fraňová Ivona, Gažo Igor,
Gontko Ivan, Gontko Miloš, Gontková
Elena, Gregušová Martina, Greššo
Ján, Gunda Karol, Gundová Daniela,
Gurovičová Anna, Gút Miroslav,
Hansko Igor, Hanusová Blažena,
Harvan Bohumír, Hecht Daniel, Hollý
František, Horvath Ela, Hošek Milan
s rodinou a firma Emean, Hubinská
Renáta, Hugáňová Andrea, Hurtišová
Barbora, Chochula Jakub, Chudá
Bibiana, Jánošková Jana, Javorčíková
Lucia , Jombíková Viera, Juhásová
Michaela, Junasová Zdenka, Keckes
Roland, Kmeč Andrej, Kmečová
Jana, Kmečová Viktória, Kolektív
zamestnancov Spojenej školy
internátnej - p.Takáčová, p.Balážová,
p.Nemčeková, p.Topor, p.Chrenková,
p.Slovák, p.Kaplánová, p.Cigáňová,
p.Rejková, p.Šišková, p.Ratulovská,
p.Ilečková, p.Klocoková, p.Jačovičová,
p.Nagyová, Kolenčíková Renáta,
Koscelanský Samuel, Kosír Daniel,
Košíková Zuzana, Kováč Marek,
Kováčik Miroslav, Kováčiková
Jana, Kováčová Mariana, Kováčová
Nikoleta, Krumpálová Michaela,
Kuruc Martin, Lachká Ľubica
s rodinou, Lachký Michal, Lančarič
Štefan, Linetová Oľga, Macúchová

Katarína, Magyaricsová Viera,
Manželia Blahoví, Manželia Peťovskí,
Manželia Sklenárovci a firma
EnviGeos, Marko Jozef, Mášik
Ladislav, Mikláš Norbert, Miklášiková
Zuzana, Mikleová Melinda a syn,
Mikulášik Miroslav, Mitanová Lucia,
Molnárová Ľudmila, Móri Daniel,
Móriová Lívia, Móriová Nataša,
Nemky Martin, Neumanová Mariana,
Novák Juraj, Oborčoková Ľubica,
Oprala Andrej, Oprala Jaroslav,
Oprala Jaroslav ml., Opralová Alena,
Oremus Peter, OZ LEUSTACH, p.
Šimončičová, Pajtinková Alena,
Páleníková Kitti, Palkovičová Táňa,
Perez Emilia, Podsklan Jakub,
Podsklan Miriama, Priatelia starého
divadla, Pročka Richard, Rábeková
Renata, Rác Milan, Rácová Marta,
Rehák Peter, Reid Eva, Scheller
Alena, Scheller Robert, Sitkey
Andrej, Slamková Veronika, Slíž
Jozef, Slovák Marek, Stoklasa Tomáš,
Stýblo Karol, Ščasný Pavol, Šišková
Mária, Šmehilová Anna, Štefániková
Margita, Štefanovová Eva, Štefek
Štefan, Šumichrastová Lívia, Švarc
Juraj, Tarinová Brigita, Tekeliová
Dominika, Tkáč Róbert, Tomášeková
Beata, Tomašovič Vladimír, Tomka
Bronislav, Tomková Viera, Török
Ľuboš, Trandžík Jozef, Turčániová
Eva, Tvrdoň Miroslav, Varga Norbert,
Varga Pavel, Vargová Eva, Vašková
Pastierovičová Helena, Veľká
Hadžová Petra, Veľký Radoslav,
Víglašová Lucia, Žitná Kveta.

Špeciálne
poďakovanie
Naše poďakovanie za pomoc
a podporu patrí pánovi primátorovi
Jozefovi Dvončovi a poslancom
Mestského zastupiteľstva v Nitre,
Marte Bradáčovej - zakladateľke
Fondu DETI, priaznivcom Klubu
darcov – Karolovi Stýblovi a Alenke
Pajtinkovej, Martinovi Štouračovi
a Swingless Junior Jazz Band,
hokejistom a vedeniu HK Nitra,
rodine Opralovej a tlačiarňam
Garmond, Mestským službám Nitra,
Medovine Tomka, Janke Kmečovej
a PKO Nitra, Ľubomírovi Balkovi,
Jarke Královej, Monike a Jakubovi
Chochulovcom, Aničke Oravcovej
a Denise Bojdovej. Veľká vďaka za
ich podporu a vytrvalú prácu patrí
tiež členom našej Správnej rady,
ako aj dobrovoľníkom, ktorí nám
celoročne s úsmevom ochotne
pomáhajú.

Finančná správa

Verejné zbierky v roku 2015
k 31.12.2015		

Základina - nadačné imanie, základinové fondy k 31.12.2016
Účet

Názov účtu

Spolu k 1.1.2016

Vlastné imanie:
411100

Stav nadačného
imania a zákl.
fondov k 31.12.2016

9 556,79 €

9 556,79 €

Základinové fondy:

27 049,05 €

27 049,05 €

412110

Základný nadačný fond

7 652,26 €

7 652,26 €

412120

Fond pre budúcnosť Bramac

3 259,08 €

3 259,08 €

412130

Vzdelávací fond

16 137,71 €

16 137,71 €

*Na základe rozhodnutia správnej rady NKN fondy neboli v roku 2016 navyšované, výnosy boli použité na realizáciu
grantových programov nadácie.
Investície

Výška investície
k 1.1.2016

Termínovaný vklad Privatbanka (do 15.1.5016)

Výška investície
k 31.12.2016

Výnosy z investícií
a vkladov 2016

10 476,00 €

- €

17,47 €

Akcie VÚB

8 089,11 €

- €

632,52 €

Akcie Privatbanka Penta

5 963,93 €

- €

1 036,07 €

10 404,90 €

10 404,90 €

198,00 €

Dlhopisy Penta - Privatbanka 2016-2019

16 067,27 €

16 067,27 €

Investície celkom:

51 001,21 €

33 832,92 €

Akcie OMV

1 884,06 €

Nadačné fondy v roku 2016 k 31.12.2016
Nadačný fond Bonavia

Nadačný fond Reydel

Stav k 1.1.2016

2 077,69 €

Stav k 1.1.2016

Čerpanie

- 745,32 €

Tvorba NF

6 550,00 €

Zostatok k 31.12.2016

6 550,00 €

Čerpanie admin.
Tvorba NF
Zostatok k 31.12.2016

- 74,50 €
4 080,00 €
5 337,87 €

Nadačný fond Bramac
Stav k 1.1.2016

544,38 €

- €

Nadačný fond Klub darcov
Stav k 1.1.2016

5 101,68 €

Čerpanie - KD

- 2 819,96 €

Čerpanie admin

- 4 178,35 €

Tvorba NF

8 000,00 €

Tvorba NF

3 949,99 €

Čerpanie - OGK

- 405,00 €

Zostatok k 31.12.2016

2 053,36 €

Čerpanie - SPVN

- 6 915,60 €

Čerpanie admin.

- 1 155,32 €

Zostatok k 31.12.2016

Verejná zbierka Bona via - neminuté v roku 2015
Použitie zbierky v roku 2016
Zostatok k 31.12.2016

Nadačné imanie registrované

68,46 €

Verejná zbierka		

Verejné zbierky v roku 2016
k 31.12.2016
- 739,66 €
- €

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 €

Strana pasív (v EUR)

2015

2014

42 749,30
€

47 548,52 €

70 541,17 €

46 591,45 €

54 560,51 €

64,96 €

64,96 €

64,96 €

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov

- 3 907,11 €

- 7 076,95 €

304,14 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

- 1 265,34 €

3 169,84 €

- 7 381,09 €

3 522,20 €

3 287,97 €

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

Finančný cash-flow v roku 2016

1. Imanie a peňažné fondy

Počiatočný stav finančných prostriedkov:
- pokladnica
- bankové účty

76 096,07 €

84 860,21 €

165,53 €

59,95 €

75 930,54 €

84 800,26 €

2. Fondy tvorené zo zisku

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
Príjmy nadácie v roku 2016:

182 213,80 €

121 286,45 €

20,53 €

477,87 €

1 100,00 €

434,70 €

- z ekonomickej činnosti

8 440,00 €

9 748,09 €

- vrátená investícia (vyplatené dlhopisy)

7 000,00 €

- úroky
- príjmy z výnosov z dlhodobého finančného majetku

3 869,99 €

4 480,10 €

- prijaté príspevky od iných organizácií

- dary fyzických osob

42 797,62 €

18 379,99 €

- dotácie od samosprávy

56 926,36 €

20 033,50 €

- príspevky z podielu zaplatenej dane z roku 2015

700,00 €

1 073,00 €

- príspevky z podielu zaplatenej dane v roku 2016

61 359,30 €

65 401,20 €

- €

1 258,00 €

- verejná zbierka Bona via

2016
€

65 433,68

1. Rezervy

4 163,98 €
1 200,00 €

2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky

3 522,20 €

3 287,97 €

2 963,98 €

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

52 538,89 €

48 986,64 €

55 712,32 €

PASÍVA celkom

121 494,77 €

95 023,91 €

107 424,82 €

2016

2015

2014

8 286,68 €

14 881,55 €

5 249,08 €

253,89 €

2 562,28 €

17,83 €

7 991,73 €

7 086,88 €

5 231,25 €

11,32 €

33,31 €

4. Bankové výpomoci a pôžičky

Náklady (v EUR)
Náklady na správu nadácie
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie

15,00 €

d) odmena za výkon funkcie správcu
Spolu disponibilné finančné prostriedky v roku 2016

258 309,87 €

206 146,66 €

Výdavky na správu nadácie

4 314,99 €

13 701,55 €

- výdavky na správu

4 314,99 €

13 701,55 €

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné)
f) mzdové náklady
g) na prevádzku charitatívnej lotérie
f) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

14,74 €

5 199,08 €

11 272,98 €

5 863,66 €

185 188,25 €

115 174,97 €

816,98 €

330,54 €

21 944,36 €

19 440,33 €

11 365,50 €

1 176,00 €

8 424,62 €

8 243,00 €

- fyzickým osobám

39 142,39 €

22 712,84 €

20 260,30 €

- právnickým osobám

14 145,20 €

31 731,34 €

17 089,00 €

Vlastné projekty-programové náklady

65 383,33 €

23 900,09 €

52 501,70 €

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek

42 579,99 €

8 635,21 €

8 150,40 €

Náklady celkom

204 747,91 €

135 920,18 €

122 858,98 €

Výnosy (v EUR)

2016

2015

2014

42 797,62 €

20 470,49 €

30 737,78 €

3 869,99 €

4 480,10 €

0,10 €

- z minulého obdobia

45 718,53 €

50 476,37 €

37 998,57 €

- z bežného obdobia

17 996,46 €

16 414,56 €

7 744,60 €

Náklady na ekonomickú činnsť
Poskytnuté nadačné príspevky

164 761,08 €

116 349,04 €

- z podielu zaplatenej dane z r. 2015

49 686,64 €

50 476,37 €

- z podielu zaplatenej dane z r. 2016

12 908,15 €

16 414,56 €

- z nadačných fondov

42 579,99 €

16 604,27 €

- z dotácií

56 926,36 €

20 033,50 €

2 659,94 €

12 820,34 €

- z vlastných zdrojov a účelovo neviazaných darov

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016
- pokladnica
- bankové účty

Strana aktív (v EUR)
A. MAJETOK SPOLU

2016
24 073,10 €

89 233,80 €

76 096,07 €

22,18 €

165,53 €

89 211,62 €

75 930,54 €

2015

2014

18 484,25 €

1 360,95 €

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok

1 360,95 €

1 360,95 €

3. Dlhodobý finančný majetok

22 712,15 €

17 123,30 €

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

97 421,67 €

76 539,66 €

8 187,87 €

418,51 €

1 360,95 €
104 168,77 €

1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty

- €
89 233,80 €

25,08 €

3 001,02 €

76 096,07 €

101 167,75 €

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom

1 895,10 €
121 494,77 €

95 023,91 €

107 424,82 €

Podpora verejnoprospešného účelu
Dary
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám

117 609,90 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane:

Verejné zbierky

1 258,00 €

Dotácie

56 926,36 €

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

10 053,59 €

682,20 €

409,50 €

Výnosy z ekonomickej činnosti

8 440,00 €

9 313,48 €

13 675,05 €

20,57 €

478,73 €

91,22 €

Úroky, kurzové zisky
Výnosy z použitia fondu
Výnosy celkom
Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

20 033,50 €

11 248,00 €

18 476,27 €

16 604,27 €

14 588,44 €

204 299,39 €

140 211,70 €

116 493,26 €

816,82 €

1 121,68 €

1 015,37 €

- 1 265,34 €

3 169,84 €

- 7 381,09 €
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