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Úvodné slovo
Milí naši priatelia,  
podporovatelia a priaznivci, 
 
Pätnásť rokov ubehlo ako voda 
a Nitrianska komunitná nadácia 
oslávila v roku 2017 svoje okrúhle 
narodeniny.  Preto mi dovoľte, aby 
som bola troška sentimentálna 
a spomenula si na naše začiatky. 
Neboli vôbec jednoduché. Filan-
tropické zdroje na rozvoj komunity 
boli pred 15 rokmi v našom meste 
veľmi limitované. Ako prirodzený 
partner pre založenie nadácie sa 
ukázalo Mesto Nitra. Po prekonaní 
počiatočnej nedôvery sa mesto 
rozhodlo stať sa spoluzakladateľom 
NKN. Dodnes je našim hlavným 
partnerom a darcom, s ktorým 
realizujeme viaceré grantové 
programy. Po založení nadácie sa 
vytvorila prvá správna rada zložená 
z nitrianskych osobností, ktoré na 

báze dobrovoľnej práce venova-
li jej rozvoju svoj um, kontakty 
a voľný čas. 

Naša organizácia si vo svojich 
začiatkoch potrebovala vybudovať 
hlavne inštitucionálne zázemie. 
V tom období nám pomáhali 
nadácia NOS –OSF a konzorcium 
nadácií Ekopolis – ETP Slovensko. 
Podporovali nás prostredníctvom 
viacročných grantov zameraných 
na budovanie kapacity našej orga-
nizácie, vzdelávanie pracovníkov 
a dobrovoľníkov, ako aj na tvorbu 
rozvojových stratégií, ktoré mali 
za cieľ osloviť a získať miestnych 
partnerov a darcov. Zároveň nám 
pomohli vytvoriť transparentný 
systém grantovej podpory, ktorý 
uplatňujeme dodnes pri podpore 
aktívnych ľudí v našom meste 
a regióne. 

Jeden Úvodník výročnej správy 
neposkytuje dostatok priesto-
ru na to, aby sa dalo zhodnotiť 
celých 15 rokov našej existencie. 
Počas 15 ročného „maratónu“ 
sme mali možnosť stretnúť veľa 
úžasných ľudí, plných nadšenia 
a entuziazmu. A sú to práve oni, 
ktorí svojimi aktivitami, možno na 
prvý pohľad nenápadnými, robili 
a robia obrovský kus práce pre to, 
aby sme všetci mohli žiť v prostredí 
plnom podnetov, dôvery, tvorivosti 
a nezištnosti. Pre takýchto ľudí 
bola naša nadácia založená a dúfaj-
me, že aj v budúcnosti s nimi bude 
môcť spolupracovať. 

Ľubica Lachká
Správkyňa Nitrianskej komunitnej 

nadácie

Počas 15 ročného „maratónu“ 
sme mali možnosť stretnúť 
veľa úžasných ľudí, plných 

nadšenia a entuziazmu.



Hlavné 
míľniky

• Verejná zbierka Tri groše pre 
Nitru. S vytvorením keramic-
kých grošov nám pomohol 
nitriansky výtvarník Lacko 
Ševela. S pomocou zbierky 
sme sa dostali do povedomia 
širokej verejnosti. 

• Aukcia výtvarných diel 
realizovaná v spolupráci so 
známym nitrianskym vý-
tvarníkom Karolom Felixom. 
Z výťažku boli podporované 
projekty v sociálnej oblasti. 

• nadviazanie spolupráce 
s N-rádiom, ktoré umožnilo 
pravidelne informovať verej-
nosť o aktivitách nadácie. 

• Nadviazanie spolupráce 
s Winnipeg Foundation, 
najstaršou komunitnou na-
dáciou v Kanade. Na základe 
jej skvelého tútoringu sme sa 
naučili, čo znamená spoluprá-
ca v komunite a v čom spočíva 
význam zakladania fondov 
miestnych darcov pri nadácii. 

• Založenie prvého darcovské-
ho fondu firmou BRAMAC- 
strešné systémy, s.r.o., ktorý 
podporuje projekty v otvo-
renom grantovom programe 
a v rámci programu Strecha 
pre váš nápad.  

ktoré mali kľúčový význam pre rozvoj 
Nitrianskej komunitnej nadácie

• Vytvorenie programu Klub 
darcov spájajúceho ľudí v Nit-
re, ktorým nie je ľahostajné 
miesto, kde žijú. Jednotlivci, 
ktorí sa každoročne rozhodnú 
darovať, majú zároveň mož-
nosť transparentne rozhod-
núť o tom, ktoré komunitné 
projekty budú z ich financií 
realizované. Stabilným firem-
ným partnerom programu je 
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o. 

• Založenie fondu Corgoň 
Konto firmou Heineken 
Slovensko, a.s. Z tohto fondu 
boli podporené viaceré pro-
jekty v Nitre, ako napr. Náučný 
chodník na Zobore a Skate 
Park na sídlisku Diely. Neskôr 
firma rozhodla o vytvorení 
programu TU SME DOMA, 
ktorý podporuje aktívnych 
ľudí v meste Hurbanovo. 

• Založenie fondu Bona Via 
darcom Ing. Andrej Sitkeyom, 
ktorý je zameraný na oblasť 
dopravnej výchovy detí a pre-
venciu dopravných nehôd.   

• Založenie fondu Deti na 
podporu voľnočasových 
aktivít viacnásobne zdravotne 
znevýhodnených detí pani 
Martou Bradáčovou. 

• Vytvorenie programu Aby 
ľudia ľuďom pomáhali, v kto-
rom firemní darcovia podpo-
rujú nitrianske mimovládne 
organizácie. Prvým symbolom 
tohto programu sa stala 
figúrka „človeče nehnevaj sa“ 
v životnej veľkosti, z výtvarnej 
dielne manželov Žilíkovcov. 
Po rokoch sa symbolom 
programu stal živý strom.  

Medzi najstabilnejších part-
nerov programu patria firmy 
ZSE, NKS, PP Invest a Gie-
secke and Devrient Mobile 
Security Slovakia.

Počas pätnástich rokov 
existencie sme získali 

množstvo partnerov, darcov 
a podporovateľov, ktorí  

nám pomáhajú napl‘ňať 
naše poslanie



Nitrianska 
komunitná 

nadácia 
počas svojej 

existencie do 
konca roka 

2017 podporila 
1144 verejno- 
prospešných 

projektov 
celkovou 

sumou  
1 019 963,94 €  

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

Naše  
poslanie

Činnosť nadácie je možné pod-
poriť založením vlastného fondu, 
venovaním 2 % z daní, darovaním 
finančného či nefinančného daru, 
členstvom v Klube darcov či odká-
zaním daru v závete. 

Ako sa stať 
darcom?

Ako byť 
úspešným 
grantistom?

Stačí mať dobrý nápad, ochotu 
a záujem zlepšovať život vo svojej 
komunite či v kraji. Konzultácie, 
osobné monitoringy a vzdeláva-
nie už len napomôžu každému 
grantistovi, aby bol jeho projekt 
prospešný, zaujímavý a úspešne 
realizovaný. 

Nitrianska komunitná nadácia, 
ktorá vznikla v roku 2002, posky-
tuje granty aktívnym obyvateľom 
a organizáciám v Nitrianskom 
kraji. Prostredníctvom grantových 
programov podporuje verejnopro-
spešné aktivity z oblasti vzdeláva-
nia, zdravia, športu, kultúry, sociál-
nej 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.

Nitrianska 
komunitná 
nadácia



Ľudia 
v nadácii 

Správna 
rada

Dozorná rada

Ľubica 
Lachká
Správkyňa 
nadácie

Daniela Gundová
Predsedníčka Správnej rady, 
riaditeľka Krajského osvetového 
strediska v Nitre

Michal Ambrós 
Pracovník Štátnej ochrany 
prírody v Nitre

Lívia Šumichrastová
Poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva v Nitre

Štefan Klačko
Poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Nitre

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka 

Bohumír Harvan
Podnikateľ

Ivona Fraňová
Vedúca oddelenia médií 

UKF v Nitre Ivan Gontko
Herec 

Marta Rácová
Poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Nitre Bronislav Tomka
Podnikateľ

Dominika Tekeliová 
Poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Nitre

Natália  
Zákopčanová
PR manažérka 

Eva 
Vargová
Programová 
manažérka 

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

Marcela Dobešová – predsedníčka DR 

Milan Hošek 
Martina Gregušová 



15 rokov 
s našimi 
darcami 

Jozef Dvonč,  
primátor mesta Nitra

Alena Scheller
Bramac, strešné  
systémy, s.r.o. Róbert Plevka

Nitran consult s.r.o.

Boris Strečanský
senior expert Centra 
pre filantropiu

„Nitrianska komunitná nadácia 
sa po 15 rokoch existencie stala 
neoddeliteľnou súčasťou verejného 
života Nitry. Vypracovala sa na 
významnú filantropickú inštitúciu, 
ktorej dlhodobým cieľom je budo-
vanie nadačného imania a spravo-
vanie zdrojov získaných od darcov. 
Medzi nimi je rozhodujúcim Mesto 
Nitra, svoj významný podiel tu 
majú aj ďalší darcovia, pochádzajú-
ci predovšetkým z podnikateľskej 
sféry. Je potešiteľné, že tieto akti-
vity sa dejú v prospech obyvateľov 
mesta Nitry a okolia.

Teší ma, že spoluzakladateľom 
a partnerom otvorených granto-
vých programov je Mesto Nitra. 
Mestské zastupiteľstvo podporuje 
nápady a dobré myšlienky z rôz-
nych oblastí života spoločnosti, ako 
sú kultúra, šport, vzdelávanie, či 
sociálna pomoc. Oceňujem najmä 
aktivity v prospech skvalitňovania 
životného prostredia. Tieto sú pre 
občanov správnou motiváciou, 

„Vaša nadácia slávi 15. výročie 
jej založenia a len o 1 rok menej 
trvá aj spolupráca NKN s našou 
spoločnosťou Bramac - strešné 
systémy, spol. s r.o.. Už len tento 
fakt potvrdzuje správnosť výberu 
vašej nadácie pre naše filantropic-
ké aktivity. Za 14 rokov spolupráce 
sme podporili množstvo krásnych 
projektov, nechali sme sa uniesť ra-
dosťou a nadšením ich predklada-
teľov. Za tento čas sme mali skutoč-
ne možnosť presvedčiť sa o Vašom 
vysoko profesionálnom, ale aj 
ľudskom prístupe pri zastrešovaní 
všetkých našich spoločných aktivít. 
A čo si zapriať do ďalších rokov? 
Realizovaním ďalších krásnych 
projektov prehĺbiť tú pozitívnu 
stopu, ktorú spolu zanechávame 
v nitrianskom regióne.“ 

„Prešiel som s prvými členmi 
správnej rady peripetiami spoje-
nými so založením Nitrianskeho 
komunitného fondu, mal som tú 
česť byť prvým predsedom správ-
nej rady NKN. Bol som úprimne 
prekvapený, s akou chuťou sa 
naši občania zapájali do práce pre 
svoje mesto a región už od prvých 
grantových kôl. Ako rodený Nitran 
som hrdý na to, že máme v Nitre 
ľudí schopných investovať svoj 
čas, úsilie a prostriedky do stále 
odvážnejších projektov. Stačí málo 
- urobiť niečo naviac. Všetkým tým, 
čo NKN spravujú a všetkým tým, 
ktorí využívajú jej potenciál na 
zlepšenie života v našej komunite 
želám, aby im nikdy nevyhasol 
„oheň pod kotlom“.

„Do ďalších 15 rokov želám NKN 
veľa energie a nezlomnej vôle 
pokračovať na ceste, ktorú nastú-
pila pred 15 rokmi. Cieľom tejto 
cesty je odomykanie a rozvíjanie 
potenciálu ľudí, organizácií a mikro 
- komunít z nitrianskeho regiónu, 
ich motivovanie pre konanie spo-
ločného dobra ako aj  dosiahnutie 
lepšej kvality života s vedomím 
budovania  spoločných hodnôt 
akými sú vzájomnosť, súdržnosť, 
spolupráca a solidarita.“ 

Ďakujeme našim partnerom a darcom, ktorí 
nám pomáhajú aktivizovať ľudí a vďaka ktorým 
môžeme podporovať verejnoprospešné projekty 
v meste Nitra a Nitrianskom kraji už vyše  
15 rokov.

pretože prostredníctvom nich si 
uvedomujú svoju spoluzodpo-
vednosť za prostredie v akom žijú. 
Tešia ma tiež aktivity realizované 
v sociálnej oblasti, projekty zame-
rané na deti a mládež a na podporu 
ich voľnočasových aktivít. 

Ďakujem všetkým filantropom, 
ktorí nemyslia len na seba a dokážu 
sa zriecť finančných prostriedkov 
v prospech nadácie. Ďakujem 
každému, kto v uplynulých rokoch 
podporil činnosť nadácie. Ďakujem 
nitrianskemu Klubu darcov, jednot-
livcom ako aj firemným darcom za 
poskytnuté finančné prostriedky. 
Moja vďaka patrí aj každému reali-
zátorovi podporených projektov, za 
jeho iniciatívu a príspevok k ožive-
niu života v našom meste. 

Nitrianskej komunitnej nadácii do 
ďalších rokov želám, aby sa jej i na-
ďalej darilo prebúdzať v občanoch 
chuť meniť veci k lepšiemu a zapá-
jať ich do správy vecí verejných.“ 



Karol Felix, ml.
akademický maliar

Dina Gubricová
Reydel Automotive 
Slovakia, s.r.o.

„S Nitrianskou komunitnou nadá-
ciou som mal tú česť spolupracovať 
na projekte Aukcie výtvarných 
diel pre zdravotne postihnuté deti 
nitrianskeho regiónu. S nápadom 
prišla pani Ľubica Lachká a spo-
ločnými silami sa nám podarilo 
pripraviť prvý ročník aukcie. Rád 
spomínam na príjemnú atmo-
sféru spolupatričnosti a pozitív-
nej energie, ktorú bolo cítiť tak 
u umelcov, ktorí poskytli svoje 
diela, ako aj v nitrianskej synagóge 
počas dražobných večerov. Spolu 
sme pripravili tri ročníky aukcie 
a podarilo sa nám získať nemalú 
čiastku finančných prostriedkov, 
ktoré boli použité na dobrú vec. 
Dodnes mám odložené milé listy 
od detí, ktoré sme podporili a som 
hrdý, že som mohol byť súčasťou 
projektu, ktorý mal naozaj zmysel. 
Prajem Nitrianskej komunitnej 
nadácii do budúcnosti naďalej veľa 
energie a chuti vytvárať a podporo-
vať projekty, ktoré budú prospešné 
pre nás všetkých.“ 

„Spolupráca našej firmy s Nitrian-
skou Komunitnou Nadáciou trvá 
už 4 roky a považujeme ju za veľmi 
úspešnú a efektívnu. Spoločne sa 
nám podarilo podporiť realizáciu 
veľkého počtu výborných iniciatív 
v oblasti zachovania kultúrnych 
hodnôt, ochrany životného prostre-
dia a podpory zdravia. K 15. výročiu 
našim partnerom úprimne pra-
jeme, aby pokračovali vo svojej 
mimoriadne prospešnej činnosti 
s rovnakým nadšením a nasade-
ním a získavali čím ďalej, tým viac 
podporovateľov. Pevne veríme, že 
ďalšie významné výročie ako part-
neri znova oslávime spolu.“

Roland Kečkéš
Smart Logistics, s.r.o.
„Páčia sa nám projekty, ktoré 
organizuje a podporuje Nitrianska 
komunitná nadácia. Vždy majú 
hlbší zmysel pre spoločnosť a to je 
hlavný dôvod, pre ktorý s nadáciou 
spolupracujeme. Prajeme jej veľa 
úspechov a aby naďalej svojou 
pomocou tešila ľudí naokolo.“

15 rokov 
s našimi 
grantistami

Andrea Hugáňová
Združenie STORM

Daniela Konečná
Materské centrum  
Klokanček

Renáta Titková
ZŠ Škultétyho ul. 1, 
Nitra

„Vďaka NKN sme mohli realizovať 
viaceré menšie projekty, ktoré síce 
nie sú finančne tak náročné, ale 
dosahom na komunitu a bežných 
ľudí veľmi podstatné. Vážime si 
túto podporu. Je veľmi zmysluplná 
a kopíruje potreby nás i našich 
klientov. Nadácii želáme veľa 
síl a odhodlania uskutočňovať 
komunitnú podporu aj naďalej. 
Veľa počúvajúcich donorov, vďaka 
ktorým môže existovať a veľa 
šikovných grantistov, ktorí citlivo 
vnímajú svoje mesto či kraj a chcú 
veci robiť lepšie a krajšie.“ 

„Materské centrum Klokanček oslá-
vilo minulý rok 15. výročie založenia 
tak ako NKN. Začiatok bol veľmi 
ťažký, pretože sme boli organizácia, 
ktorú nikto nepoznal, čiže aj dôveru 
partnerov bolo ťažké získať. Nit-
rianska komunitná nadácia patrila 
medzi prvých podporovateľov 
našej činnosti. Bez tejto podpory by 
sme veľmi ťažko mohli začať našu 
činnosť. Ale nebola to len podpora 
finančná, ale aj podpora mentálna, 
čiže pomoc pri písaní projektov, pri 
jednaní s partnermi, pretože tu pra-
covali skúsení ľudia, ktorí poznali 
úskalia tretieho sektora. Veľmi sa 
tešíme tejto podpore a želáme veľa 
múdrych rozhodnutí na pomoc 
zariadeniam, ktoré nie sú podporo-
vané zo štátnych prostriedkov.“ 

„Mať myšlienku, nápad je dobrá 
vec. Ale premeniť ich na skutoč-
nosť, zážitok a vlastnú skúsenosť, 
to veľakrát potrebuje pomoc 
a podporu. A práve NKN nám svo-
jou nemalou finančnou podporou 
pomohla uskutočniť nápady, ktoré 
spestrili a obohatili školský život 
našich žiakov. Vďaka vám sme 
mohli realizovať zážitkové, náučné, 
športové a voľnočasové projekty. 
NKN želám veľa dobrých nápa-
dov pri vyhlasovaní výziev, veľa 
štedrých darcov, veľa úspešných 
podporených projektov. Nech je 
bohatá aj ľuďmi, ktorí ju vytvárajú, 
dávajú jej nielen svoju dušu, ale 
aj pomáhajú druhým na ceste za 
plnením si svojich snov.“ 



Iveta Juhásová
OZ SOCIA 

Marián Benc
Slovenský skauting, 
23. zbor Nitrava

Anna Šmehilová 
OZ EFFETA - Stredisko 
sv. Františka Saleského

Stanka a Jozef Blahoví 
OZ Leustach

Marianna Takáčová 
Spojená škola  
internátna, Nitra

„Od roku 2003 sme viackrát 
získali podporu vašej nadácie. Bola 
zameraná hlavne na zakúpenie 
vybavenia a zariadenia pre náš do-
mov sociálnych služieb, ktorý slúži 
deťom a mladým ľuďom s ťažkým 
postihnutím. Väčšinu zariadenia by 
sme si dodnes nemohli dovoliť za-
bezpečiť, nebyť vašej pomoci. Vaša 
práca má určite zmysel. Prajeme 
všetkým vašim pracovníkom pre-
dovšetkým radosť zo svojej práce, 
optimizmus a vytrvalosť.“

„Názov nie vždy vystihuje podstatu. 
NKN je však velikánskou výnim-
kou. Všetky tri slová sú „trefa“ do 
čierneho a vystihujú samotnú 
organizáciu. Ja evidujem NKN od jej 
vzniku. Máme za sebou niekoľko 
spoločných projektov. Tak ako má 
skauting široký záber, tak aj projek-
ty boli rôzneho druhu. V dnešnej 
rýchlej dobe len štatisticky málo 
firiem vydrží takýto čas. Ešte menej 
je tých, ktoré majú to šťastie, že 
môžu pokračovať v tom, pre čo 
vznikli. NKN má to šťastie, že sa jej 
to darí. Rastie ona a rastieme vďake 
nej nielen my, ale veľa komunít. 
Prajem jej, aby tá človečina, čo 
z nadácie vyžaruje, nikdy nevy-
prchala a aby mala šťastie na pra-
covníkov, dobrovoľníkov, donorov 
a hlavne na nás, poberateľov, ešte 
aspoň 15 desaťročí.“ 

„Vďaka podpore NKN sme mali 
možnosť zrealizovať viaceré 
komunitné projekty a zároveň 
prejsť spoločne ďalší kúsok cesty 
smerujúcej k tomu, aby aj deti 
s poruchou sluchu mohli zostať žiť 
a vyrastať doma spolu so svojou 
rodinou a vo svojej komunite. Inak 
by museli odchádzať do internát-
nych zariadení a škôl mimo svojho 
domova. Aj nepočujúce deti a ich 
rodiny sa chcú v Nitre cítiť doma. 
Z celého srdca a v mene všetkých 
rodín a zamestnancov organizácie 
EFFETA - Stredisko sv. Františka 
Saleského ďakujeme NKN a jej 
darcom a donorom za dlhoročnú 
podporu a prajeme jej, aby ešte 
veľa, veľa rokov spájala komunity 
v Nitre, aby sme si navzájom mohli 
naďalej pomáhať.“ 

„NKN má v histórii a činnosti OZ LE-
USTACH veľmi dôležité miesto. Prá-
ve podpora nadácie spred takmer 
15-ich rokov pomohla naštartovať 
činnosť nášho združenia pri záchra-
ne kultúrnych pamiatok Nitrian-
skeho kraja. Sme veľmi vďační za 
dlhoročnú pomoc NKN. V jej radoch 
sme našli skvelých ľudí, ktorí sú na 
jednej strane prvotriedni profesio-
náli vo svojej práci, ale zároveň sú 
aj empatickí. NKN chceme zaželať 
veľa úspechov, dobrých nápadov a 
hlavne entuziazmu pri napĺňaní jej 
poslania. Jej práca pre Nitriansky 
kraj je nenahraditeľná.“

„Podpora z NKN sa pre naše deti so 
zdravotným znevýhodnením stala 
„dôležitou barličkou“, o ktorú sa 
opierame v každodennej práci so 
žiakmi, keďže jednotlivé projekty 
našej školy majú zväčša dlhodo-
bejší charakter. Najmä žiaci s au-
tizmom výrazne pocítili pomoc zo 
strany našich/vašich darcov - začo 
sme nesmierne vďační.  Nadácii 
želáme hlavne veľa - veľa skvelých 
nápadov a ľudí, ktorí dokážu 
tieto nápady zrealizovať. Všetkým 
podporovateľom a pracovníkom 
nadácie želáme, aby ich práca 
pomáhala robiť „malé  -  veľké 
zázraky“ a všetkým hlavne pevné 
zdravie ....Ďakujeme.“ 



Grantové 
programy 
nadácie

Aby ľudia 
ľuďom 
pomáhali

Filantropický program pre všetky 
spoločensky zodpovedné firmy. Kú-
pou živého stromu firmy podporu-
jú kapacitu neziskových organizácií 
pôsobiacich v NR regióne. V roku 
2017 sa do tohto programu zapojili 
firmy Západoslovenská energetika, 
a.s., Giesecke & Devrient Mobile 
Security Slovakia, s.r.o., PP Invest, 
s.r.o., Nitrianske komunálne služby, 
s.r.o. a ARRIVA NITRA, a.s.. Z výťažku 
programu boli celkovou sumou  
5 200 € podporené tri mimovládne 
organizácie – OZ Socia, OZ Podaj mi 
ruku Nitra a Komunitné centrum 
Nitra. 

Klub darcov

Mladí 
nitrianski 
filantropi

Jedinečný program pre individu-
álnych darcov, ktorí prispievajú 
a zároveň počas slávnostného 
stretnutia členov Klubu darcov 
vyberajú najzaujímavejšie projekty, 
ktoré získajú ich finančnú podporu. 
V tomto roku sa do programu za-
pojilo 182 darcov, ktorí podporili  
4 verejnoprospešné projekty 
sumou spolu 3 600 €. 

Cieľom tohto programu je získať 
mladých ľudí pre šírenie myšlienky 
dobrovoľnej práce a filantropie. 
Zapája ľudí od 15 do 30 rokov - 
vysokoškolákov, stredoškolákov, 
dobrovoľníkov MVO, pôsobiacich 
v Nitre a v okolí. V roku 2017 bolo 
v programe Mladí nitrianski filan-
tropi podporených 14 projektov 
sumou 8 275,63 €. 

Otvorený 
grantový 
program

Najstarší grantový program za-
meraný na podporu komunitných 
projektov z rôznych oblastí – vzde-
lávanie, sociálna pomoc, zdravie, 
šport, kultúra, životné prostredie či 
ochrana ľudských práv. Partnerom 
programu je Mesto Nitra a spoloč-
nosť Bramac – strešné systémy, spol. 
s.r.o. V rámci programu bolo v roku 
2017 podporených 14 projektov 
celkovou sumou 12 618 €. 

Reydel 
pre Nitru

Grantový program zameraný na 
podporu oblastí, ktoré pre firmu 
Reydel Automotive, s.r.o. predsta-
vujú najdôležitejšie hodnoty – kul-
túra, zdravie a životné prostredie. 
V roku 2017 bolo v tomto programe 
podporených až 13 projektov celko-
vou sumou 28 363 €. 

Strecha pre 
Váš nápad

Najnovší spomedzi grantových 
programov nadácie, financovaný 
spoločnosťou Bramac – strešné 
systémy, s.r.o.. Zameriava sa na 
podporu základných škôl v Nit-
rianskom kraji. V roku 2017 bolo 
podporených 9 projektov, na kto-
rých sa podieľali žiaci, pedagógovia 
i rodičia a spolu získali podporu  
8 581,90 €. 

Tu sme doma

V roku 2017 
podporila 
Nitrianska 

komunitná 
nadácia  

72 projektov 
celkovou 

sumou  
102 676,40 €. 

Grantový program realizovaný 
v spolupráci s firmou Heineken 
Slovensko, a.s.. Jeho cieľom  je  
podporiť verejnoprospešné aktivity 
obyvateľov Hurbanova. V roku 2017 
bolo podporených 12 projektov  
v meste Hurbanovo celkovou 
sumou 30 000 €. 



Čo priniesol rok 2017 

V rámci odovzdávania grantových šekov 
v programe „Reydel pre Nitru“, mali gran-
tisti možnosť nahliadnuť aj do „zákulisia“ 
výrobného závodu spoločnosti Reydel 
Automotive

Na podujatí „Aby ľudia ľuďom pomáhali 
2017“ sme okrem tradičného sadenia 
stromčekov v Parku pod Borinou zažili 
množstvo zábavy v podobe workshopov a 
hudobných vystúpení pre malých i veľkých. 



Klub darcov 2017 bol 
zároveň aj oslavou 15. 
výročia založenia Nitrian-
skej komunitnej nadácie. 
Okrem odovzdávania 
grantových šekov či hu-
dobných vystúpení, sme 
si priblížili život nadácie 
počas tohto obdobia a, 
samozrejme, nechýbala 
ani sladká torta. 

Interaktívne workshopy, súťaže, 
špeciality z grilu, bubenícka show 
Tambores, cyklistický freeride rekord, 
či koncert skupiny VIDIEK... Toto všetko 
bolo súčasťou slávnostného otvorenia 
pumptrackovej dráhy a zároveň odo-
vzdávania grantových šekov v rámci 
programu „Tu sme doma“ v Hurbanove. 

Program „Strecha pre váš nápad“ 
je zameraný najmä na základné 
školy v nitrianskom kraji. A tak 
sme so spoločnosťou Bramac - 
strešné systémy, zorganizovali 
odovzdávanie grantových šekov 
plné zábavy no i poučenia v po-
dobe workshopov pre deti. 

Podujatie „Mladí nitrianski 
filantropi“ bolo naozaj bohaté. 
Nechýbali prednášky, diskusie, 
hudobné vystúpenia, chutné 
občerstvenie, interaktívne 
športové aktivity pre deti, a to 
všetko v príjemnej komunitnej 
atmosfére.



Projekty schválené 
v roku 2017 

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

EFFETA - Stredisko sv. Františka 
Saleského Nitra

Sme tu, aj keď 
nepočujeme

980,00 Vytvorenie a vybavenie priestorov 
na terapeutickú činnosť pre deti so 
sluchovým postihnutím

o.z. Rozbicyklujme Nitru! Servisná 
cyklopumpa

1000,00 Osadenie verejnej cyklopumpy  
s príslušenstvom na cyklotrase v Nitre

o.z. STORM, Nitra Komunitná záhrada 
na Klokočine

900,00 Vytvorenie edukačnej komunitnej 
záhrady v Komunitnom centre na 
Klokočine

o.z. LEUSTACH, Nitra Enviromentálna 
archeológia pre 
deti a rodičov

720,00 Zážitkové vzdelávanie detí, ich 
rodičov o nových metódach v oblasti 
skúmania minulosti

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

ZŠ Lehota 144 Zóna aktívneho 
cvičenia 
a duševného relaxu

2500,00 Revitalizácia školského dvora, 
vytvorenie viacúčelovej zóny pre 
aktívny pohyb

Zoborský skrášľovací spolok, Nitra Zážitková expozícia 
kláštorov na 
Zobore

1635,00 Zážitková forma vzdelávania o histórii 
Zoborského kláštora

ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor Na bicykli do školy 2500,00 Vybudovanie prístrešku a stojanov 
na bicykle, osveta o benefitoch 
cyklodopravy pre žiakov

Rodičovské združenie pri MŠ 
Nábrežie mládeže, Nitra

Deti hravo-zdravo 2500,00 Vytvorenie detského ihriska na 
nevyužitej ploche MŠ Nábrežie 
mládeže

Beast Gym, Nitra Beast Gym Nitra 2500,00 Zakúpenie športových potrieb pre 
pravidelnú prácu s mládežou zo 
sociálne znevýhodneného prostredia

Rodičovské združenie pri Gymnáziu 
Vráble

Rekonštrukcia 
vonkajšieho átria 
školy

2500,00 Oprava vonkajšieho átria školy na 
kultúrno-spoločenské podujatia 
a relax

OZ BODG/2014 Vytvor si zážitok 
a odnes si 
keramiku

1000,00 Keramické a výtvarné workshopy pre 
deti a mládež

CUKETA o.z., Nitra Ako učiť eko 2330,00 Vybudovanie jedlých ekozáhrad v ZŠ, 
vydanie metodickej príručky pre ZŠ 
a environmentálne workshopy pre 
verejnosť

E. Novotná, M. Benc, J. Chrtianska Nitrianske skautské 
dni 2017

2040,00 Obnovenie tradície skautských dní 
v Nitre, workshopy, diskusie, športové 
súťaže, program pre verejnosť

V. Magyaricsová, J. Szóradová, R. 
Süttöová

Vráťme deťom 
ihrisko

2500,00 Zakúpenie certifikovanej hracej 
zostavy pre deti MŠ Kolíňany

Stredná priemyselná škola 
stavebná v Nitre

Postavme si svoj 
sen

1360,00 Vytvorenie oddychovej zóny pre cca 
400 študentov, výroba paletového 
nábytku študentmi školy

SPU Nitra, Na vode 2498,00 Študentská súťaž vo vyhotovení 
návrhu na realizáciu objektu na 
jazierku v mestskom parku

o.z. N Dance Company - tancom 
k rozvoju , Nitra

Roztancujme ZŠ 
v Nitre

2500,00 Turné tanečných workshopov pre ZŠ 
v Nitre s cieľom rozhýbať mládež

Podporený projekt Suma v € Popis

Socia Nitra 2136,00 Úhrada nákladov na zaplatenie certifikovaného kurzu metódy 
Bobath pre fyzioterapeutku organizácie

Podaj mi ruku Nitra 2 004,00 Materiálne vybavenie organizácie na bežnú prevádzku 
(police, regály, PC s tlačiarňou...)

Komunitné centrum, Nitra 1060,00 Realizácia školení pre dobrovoľníkov organizácie

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Klub darcov

Reydel pre Nitru

*V tabuľke sú uvedené celkové schválené sumy grantov, ktoré sa vyplácajú v dvoch splátkach v r. 2017-2018. Skutočné čerpanie bude 
známe v r. 2018 po odúčtovaní podporených projektov.  

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

Marta Bradáčová Spoznajme 
Slovensko - 
Canisterapia

220,00 Edukatívny školský výlet pre žiakov 
Spojenej školy na Mudroňovej ul., 
Nitra

Bona Via, o.z. Mobilná dopravná 
výchova

5287,87 Zakúpenie automobilu na mobilnú 
dopravnú výchovu

Jana Oršulová Rozvoj a posilnenie 
zdravia  a 
vzdelávania

530,00 Rehabilitácia a zdravotné pomôcky 
pre dvoch chlapcov so zdravotným 
znevýhodnením

Mimoriadne projekty 



Otvorený grantový program Strecha pre Váš nápad

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

UKF Nitra - Fakulta 
stredoeurópskych štúdií, Nitra

Zdravovedček - 
inovatívny program 
výchovy ku 
zdraviu na 1. stupni 
základných škôl

1000,00 Vzdelávací zážitkový program ku 
zdravému životnému štýlu pre deti ZŠ 
Kniežaťa Pribinu v Nitre a ich rodičov

Spojená škola internátna, Nitra Zázrační pomocníci 902,60 Zakúpenie nového edukačného 
materiálu pre žiakov s mentálnym 
postihnutím

OZ Belasý motýľ Ruka v ruke 
s prírodou

554,00 Vytvorenie okrasnej bylinkovej 
záhradky pre klientky s mentálnym 
a fyzickým postihnutím v Zariadení 
sociálnych služieb Ľudovítová

OZ "očkári", Nitra ANNA mi pomôže 1000,00 Zakúpenie špeciálneho systému 
ANNA, ktorý je určený na liečbu 
tupozrakosti detí

ZŠ Veľké Zálužie Aby deti múdreli 
rýchlejšie

1000,00 Zakúpenie interaktívnej tabule 
a interaktívnych pomôcok pre žiakov ZŠ

EDU NATURE, o.z., Nitra Komunitný klub Úľ 1000,00 Rekonštrukcia unimobunky 
v Hideparku pre stretávanie sa 
rodičov s deťmi predškolského veku

ZŠ Škultétyho, Nitra Knižnica vo vrecku 880,00 Zakúpenie e-čítačiek a e-kníh pre 
žiakov 3. a 4. ročníka, realizácia 
čitateľských posedení žiakov

Nitrafiesta, Nitra Nitránsky rínek 1000,00 Zorganizovanie trhu remeselníkov 
s kultúrnym programom v Nitre

Správa zariadení sociálnych služieb, 
Nitra

Rozvíjame svoje 
zmysly

1000,00 Vytvorenie multisenzorickej miest-
nosti pre klientov denného stacionára

BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra Za plotom 984,00 Oprava plota organizácie, zapojenie 
klientov s rôznym druhom závislosti 
do revitalizácie okolia sídla 
organizácie

ZŠ Tulipánová, Nitra Deň Zeme 2017 797,40 Revitalizácia dvora ZŠ žiakmi školy, 
nová výsadba

A.Pechová, E. Bĕhalková, Z. Tyralová CUKETA 500,00 Vzdelávanie ľudí o trvaloudržateľnom 
živote v mestách

M. Boledovičová, A. Halvendová,  
S. Bédiová

Tanec, zábava, 
priateľstvá

1000,00 Podpora reprezentačnej činnosti 
tanečnej skupiny CATwalk

Materské centrum Klokanček Spoločne 
v komunite rodín

1000,00 Materiálne vybavenie Materského 
centra pre pravidelné aktivity rodičov 
s deťmi

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

Obec Lok Cestujeme po 
Slovensku

1000,00 Zážitkové učenie Vlastivedy pre žiakov 
počas cestovateľských výprav

ZŠ J. A. Komenského, Tvrdošovce Veselé soboty 
v škole

855,00 Teoretické vedomosti prepojené 
s praxou počas netradičných sobôt 
v škole

ZŠ s MŠ Demandice 131 V zdravom tele 
zdravý duch

1000,00 Vybudovanie exteriérového fitparku 
pre žiakov školy

ZŠ Kn. Pribinu, Nitra Separujeme odpad 858,00 Zážitkové, rovesnícke vzdelávanie 
o význame triedenia a recyklácie 
odpadov

ZŠ s MŠ Kolíňany Zóna pre zážitkové 
učenie a oddych 
v objatí zelene

991,00 Vytvorenie oddychovej zóny, 
revitalizácia okrasnej výsadby na 
školskom dvore

ZŠ Výčapy -Opatovce Záhrada, ktorá učí 975,00 Vybudovanie učebne v prírode na 
školskom dvore pre deti ZŠ

ZŠ Pohraničná Komárno Námestie remesiel 999,90 Vzdelávacie workshopy, zamerané na 
spracovanie prírodných materiálov 
a druhotných surovín

ZŠ Diakovce Veľkým skokom za 
zdravím

1000,00 Revitalizácia športového ihriska 
s doskočiskom

ZŠ s MŠ Jur nad Hronom BE OUT 903,00 Vybudovanie vonkajšieho fitnes 
centra pre žiakov školy



Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

I. Pavlíková, V. Hipšová,  
J. Bajnóczyová Brnáková

Naučme 
Hurbanovo 
pravidelnému 
pohybu

1281,50 Zakúpenie športového vybavenia 
pre CVČ Hurbanovo na pravidelné 
športové podujatia pre širokú 
verejnosť

Dobrovoľný hasičský zbor mesta 
Hurbanovo

Hasič-záchranár 2999,46 Prezentácie DHZ o hasičskej činnosti 
pre ZŠ v meste, nácvik prvej pomoci 
pre verejnosť

Prosocia S nami nie ste sami 
- Pomoc seniorom

2330,00 Zabezpečenie novej nepretržitej 
asistenčnej služby pre seniorov

OZ DÚHÁČIK Tvorivá radosť (roz)
dávaním rastie

1230,00 Doplnenie materiálového vybavenia 
pre OZ Dúhačik na realizáciu 
voľnočasových aktivít s deťmi

K. Szolgay,  A. Ondrusek Kurucz,  
K. Bartošová

Prírodný ateliér - 
Ateliér prírody

3000,00 Vytvorenie prírodného ateliéru 
v exteriéri MŠ A. Fesztyho na 
realizáciu kreatívnych výtvarných 
činností

Materská škola Nový diel č. 50 
Hurbanovo

Domček plný 
tajomstiev

2926,00 Vybudovanie dreveného altánka 
pre deti MŠ na realizáciu zážitkovej 
environmentálnej výchovy

Rodičovské združenie pri ZŚ Nám. 
Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo

TV Konkolka 
pokračovanie

3000,00 Doplnenie materiálneho vybavenia 
pre vysielanie TV Konkolka

R. Bartoš, A. Zsittnyan,  
K. Turančíková

Eko-učebňa 2553,00 Vybudovanie ekoaltánku pre 
mentálne postihnutých žiakov  ŠZŠ na 
realizáciu aktivít v prírode

Veselá labka Karanténna stanica 
v Hurbanove

3000,00 Dobudovanie exteriéru Karanténnej 
stanice v Hurbanove

Š. Pupák, D. Bílek, H. Mucsai Hurbanovo pre 
všetkých (turistický 
sprievodca 21. 
storočia pre naše 
mesto)

3000,00 Vytvorenie interaktívneho 
turistického sprievodcu v tlačenej 
i elektronickej forme

Základná umelecká škola - 
Művészeti Alapiskola Hurbanovo

Keramická tvorivá 
dielňa

2985,73 Zakúpenie lisu na recykláciu 
odpadovej hliny

S. Darázs, K. Valachová,  
Z. Gyurcsovicsová

Hurbanovo 
nezabúda - Busta 
Miklósa Konkoly-
Thege

1694,31 Osadenie busty významného 
astronóma a fyzika M. Konkoly - Thege 
v Kultúrnom dome Hurbanovo

Predkladateľ Podporený projekt Suma v € Popis

B. Martišková, M. Perniš,  
P. Štefankovič

Poznajte remeslá 612,00 Remeselné workshopy pre žiakov ZŠ 
a MŠ, ktoré pripravili študenti Strednej 
školy drevárskej v Topoľčanoch

M. Hefková, I. Janček, P. Gažo Rozbicyklujme 
Nitru!

700,00 Séria 3 diskusných podujatí pre 
verejnosť na tému Bicykle a Smart city 
v Nitre

V. Mullerová, S. Bereczová,  
E. Bellová

Bylinková 
záhradka, ktorá učí

613,08 Vybudovanie školskej bylinkovej 
záhradky na praktickú výučbu 
farmaceutickej botaniky

M. Pavelová, M. Pavel, F. Chňapek Ujlacký kroj 612,00 Výstava fotografií ľudového odievania 
krojov z prelomu 19. a 20 stor. vo 
Veľkom Záluží

DELF, o.z. Spoločne za jedno 
lano

667,70 Zakúpenie novej výstroje pre lezeckú 
stenu v mládežníckom centre Levice, 
vyškolenie inštruktorov lezenia

Slovenský skauting - 23. zbor 
Nitrava, Nitra

NIMEH - NItrianska 
MEstská Hra

410,00 Nočná mestská hra v uliciach Nitry 
o nevýhodách nedemokratického 
režimu

V. Koppan, V. Rigová, M. Molnárová Diskusný večer 
v Stredovekej 
taverne

229,40 Prednáška o období Veľkej Moravy 
s využitím dobových replík a ukážok 
pre širokú verejnosť v Nitre

K. Kovárová, K. Izáková, K. Pišková Kreatívna ulica 694,20 Študenti SUŠ L. Bielika v Leviciach 
zorganizovali pouličné tvorivé dielne 
pre verejnosť

R. Tkáč, B. Hurtišová, K. Kršiaková Poď von 669,72 Kreatívne zábavno-športové popolud-
nie pre obyvateľov sídliska Klokočina

Zaujímam sa, o.z. PechaKucha Night 
Nitra

693,00 Medzinárodný formát prezentácie 
zaujímavých ľudí, projektov 
a organizácií, realizované 2 podujatia 
v Nitre

B. Bothgálová, S. Šlosárová,  
M. Dzianova

Folklórne tanečné 
domy, Jánske ohne 
na Hideparku

300,00 Podujatie Jánske ohne spojené 
s bubeníckym workshopom pre 
verejnosť

J. Toriška, E. Chalupová, Z. Plháková Mladé priestory 684,53 Revitalizácia verejného priestranstva 
členmi Mládežníckeho parlamentu 
v Nitre

M. Zemko, A. Michalková, M. Malata Multikulti 
víkendovka

700,00 Zážitkovo-vzdelávacia akcia pre 
mladých ľudí zameraná na tému 
multikulturalizmus

J. Kapusta, E. Gregor, P. Prevuzňák Podporme 
detských hasičov

690,00 Zakúpenie potrebnej výstroje pre 
mladých hasičov v Kovarciach

Tu sme doma Mladí nitrianski filantropi

*V tabuľke sú uvedené celkové schválené sumy grantov, ktoré sa vyplácajú v dvoch splátkach v r. 2017-2018. Skutočné čerpanie bude 
známe v r. 2018 po odúčtovaní podporených projektov.  



Finančná 
správa
Základina - nadačné imanie, základinové fondy k 31.12.2017

Súvaha

Účet Názov účtu Spolu k 1.1.2017 v € Stav nadačného imania  
a zákl. fondov k 31.12.2017 v €

Základné imanie: 10 917,74 10 917,74

411100 Nadačné imanie registrované 9 556,79 9 556,79

411300 Obrazy 1 360,95 1 360,95

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

Účet Názov účtu  Stav k 
1.1.2017 

 Tvorba NF   Čerpanie  Čerpanie  
admin. 

Zostatok  
k 31.12.2017 

Nadačné fondy: 32 574,38€ 28 159,72 € -43 855,82 - 12 865,80 4 012,48 

412410 Nadačný fond Bonavia 5 337,87 -  5 287,87 - 50,00 -   

412420 Nadačný fond Bramac 68,46 11 000,00 -  8 581,90 - 2 485,51 1,05 

412430 Nadačný fond Corgoň konto 
(Heineken)

18 564,69 10 000,00 -23 211,44 - 4 653,66 699,59 

412440 Nadačný fond Reydel 6 550,00 -  5 895,00 - 655,00 -   

412450 Nadačný fond Klub darcov 2 053,36 7 159,72 - 879,61 - 5 021,63 3 311,84 

Finančné investície v € (brutto) Výška investície  
k 1.1.2017 

Výška investície  
k 31.12.2017 

Výnosy  
z investície 2016

Výnosy  
z investícií 2017 

Akcie OMV      10 404,90                10 
404,90  

    198,00      237,60 

Dlhopisy Penta - Privatbanka 2016-2019      16 067,27                16 067,27       592,00  

Investície celkom:      26 472,17                26 472,17      198,00     829,60  

Strana pasív (v €) 2017 2016

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 40 843,87 65 433,68 

 1. Imanie a peňažné fondy 41 979,27 70 541,17 

 2. Fondy tvorené zo zisku 64,96 64,96 

 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -  5 172,45 -    3 907,11 

 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 972,09 -    1 265,34 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 2 525,10 3 522,20 

 1. Rezervy - -

 2. Dlhodobé záväzky - -

 3. Krátkodobé záväzky 2 525,10 3 522,20 

 4. Bankové výpomoci a pôžičky - -

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 40 352,29 52 538,89 

PASÍVA celkom 83 721,26 121 494,77 

Strana aktív (v €) 2017 2016

A. MAJETOK SPOLU 27 833,12 24 073,10 

 1. Dlhodobý nehmotný majetok - -

 2. Dlhodobý hmotný majetok 1 360,95 1 360,95 

 3. Dlhodobý finančný majetok 26 472,17 22 712,15 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 55 417,60 97 421,67 

 1. Zásoby - -

 2. Dlhodobé pohľadávky 306,84 8 187,87 

 3. Krátkodobé pohľadávky - -   

 4. Finančné účty 55 110,76 89 233,80 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 470,54 

AKTÍVA celkom 83 721,26 121 494,77 



Výkaz ziskov a strát

Darcovia

Prehľad nákladov a výnosov 

účt.sk. Náklady (v €) hlav. činnosť zdaň. činnosť SPOLU 2016

50 Spotrebované nákupy 7 637,95 227,42 7 865,37 13 229,81

51 Služby 43 690,56 5 755,36 49 445,92 61 447,07

52 Osobné náklady 571,80 225,00 796,80 4 675,98

53 Dane a poplatky 3,50 - 3,50 111,10

54 Ostatné náklady 95,05 248,57 343,62 1 781,52

55 Odpisy a opravné položky 24 399,70 - 24 399,70 47 094,48

56 Poskytnuté príspevky 95 778,60 - 95 778,60 76 407,95

Účtová trieda 5 spolu 172 177,16 6 456,35 178 633,51    204 747,91

účt.sk. Výnosy (v €) hlav. činnosť zdaň. činnosť SPOLU 2016

60 Tržby za vlastné výkony a tovar - 6 430,00 6 430,00 -

64 Ostatné výnosy 0,04 0,21 0,25 1 020,57

65 Tržby z predaja a opravné položky 56 959,22 592,00 57 551,22 35 969,86

66 Prijaté príspevky 97 331,65 - 97 331,65 110 382,60

69 Prevádzkové dotácie 21 476,60 - 21 476,60 56 926,36

Účtová trieda 6 spolu   175 767,51        7 022,21    182 789,72    204 299,39

59 Daň z príjmov              65,34            118,78            184,12           816,82 

Výsledok hospod.  
po zdan.

        3 525,01           447,08 €        3 972,09  -     1 265,34  
Darcovia dary 2017 (v €) fondy 2017 (v €) celkom prijaté  

v r. 2017 (v €)

 Bramac - strešné systémy, spol. s r.o.                                           11 000,00 11 000,00 

 Heineken Slovensko, a.s.                                                         10 000,00 10 000,00 

 Západoslovenská energetika, a.s.                                                 3 000,00 3 000,00 

 DAR WINNIPEG FOUNDATION 10.000CAD 3 034,19 3 470,72 6 504,91 

 DAR Klub darcov - CENTRUM PRE RODINU-NITRA         50,00 50,00 

DARY cez portál Ľudia ľuďom- Klub darcov                     2 209,00 2 209,00 

DAR Klub darcov - Lachká Lubica                   275,00 275,00 

Dary Klub darcov – ostatní darcovia         1 155,00         1 155,00

účt.sk. Výnosy (v €) hlav. činnosť zdaň. činnosť SPOLU

Náklady na správu nadácie 6 549,62 8 286,68 14 881,55 5 249,08 

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie - 15,00 - -

b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 68,40 253,89 2 562,28 17,83 

c) prevádzka nadácie 6 451,18 7 991,73 7 086,88 5 231,25 

d) odmena za výkon funkcie správcu - - - -

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 
(cestovné)

10,90 11,32 33,31 -

f) mzdové náklady - - - -

g) na prevádzku charitatívnej lotérie - - - -

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s 
prevádzkou nadácie

19,14 14,74 5 199,08 -

Výnosy  podľa  zdrojov  (v  €) 2017 2016 2015 2014

Prijaté príspevky od iných organizácií 28 610,16 42 797,62 20 470,49 30 737,78

Prijaté príspevky od fyzických osôb 3 639,00 3 869,99 4 480,10 0,10

Príspevky z podielu zaplatenej dane:

 - z minulého obdobia 53 238,89 45 718,53 50 476,37 37 998,57

 - z bežného obdobia 11 843,60 17 996,46 16 414,56 7 744,60

Verejné zbierky - - 1 258,00 -

Dotácie 21 476,60 56 926,36 20 033,50 11 248,00

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 829,60 10 053,59 682,20 409,50

Výnosy z ekonomickej činnosti 6 430,00 8 440,00 9 313,48 13 675,05

Úroky, kurzové zisky 0,25 20,57 478,73 91,22

Výnosy z použitia fondu 56 721,62 18 476,27 16 604,27 14 588,44

Výnosy celkom 182 789,72 204 299,39 140 211,70 116 493,26

Daň z príjmu 184,12 816,82 1 121,68 1 015,37

Výsledok hospodárenia 3 972,09 -    1 265,34 3 169,84 € -    7 381,09

Náklady na ekonomickú činnosť 6 456,35 11 272,98 5 863,66 -

Podpora verejnoprospešného účelu 165 627,54 185 188,25 115 174,97 117 609,90

Dary - 816,98 330,54

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 44 292,77 21 944,36 19 440,33 11 365,50

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám 10 798,05 1 176,00 8 424,62 8 243,00

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:

 - fyzickým osobám 12 677,28 39 142,39 22 712,84 20 260,30

 - právnickým osobám 28 010,50 14 145,20 31 731,34 17 089,00

Vlastné projekty - programové náklady 45 449,24 65 383,33 23 900,09 52 501,70

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek 24 399,70 42 579,99 8 635,21 8 150,40

Náklady celkom 178 633,51 204 747,91 135 920,18 122 858,98 



Darcovia 
a partneri

Mediálni partneri

Členovia 
Klubu darcov 
2017 
Pavol Abrhan, Ida Adolfová, Michal 
Ambrós, Edita Andelová, Asociácia 
Divadelná Nitra, Lucia Bafiová, 
Beáta Béllerová, Marián Benc, 
Jozef Blaho, Stanka Blahová, Daniel 
Blažko, Dagmar Bojdová, Romana 
Bojdová, Mária Boledovičová, Marta 
Bradáčová, Stana Buchowska, 
Zuzana Buchowska, Ján Buchowski, 
Janka Buršáková, Centrum pre 
rodinu, Mária Daňková, Dalibor 
Daňko, DIAMOND Dental Clinic, 
s.r.o., Milka Domanová, Jozef Dvonč, 
Karol Felix st., Andrej Felix, Iveta 
Fintorová, Martin Foltín, Ľubomír 
Fraňo, Filip Fraňo, Sandra Fraňová, 
Ivona Fraňová, Michaela Fúsková, 
Miloš Gontko ml., Miloš Gontko st., 
Ivan Gontko, Martina Gregušová, 
Ján Greššo ml., Karol Gunda, Daniela 
Gundová, Miroslav Gut, Igor Hansko, 
Bohumír Harvan, Marek Hattas, 
Daniel Hecht, Michaela Hefková, 
Beáta Hirt, Silvia Hlavačková, 
Magdaléna Hlavačková, Dominika 
Hlavinová Tekeliová, František Hollý, 
Milan Hošek, Silvia Hrozenská, Ján 
Hubinský, Andrea Hugáňová, Jakub 

Chochula, Monika Chochulová, 
Miroslava Chudobová, Ivan Janček, 
Rastislav Janík, Jana Jánošková, Jozef 
Jarina, Tibor Kling, Andrej Kmeč, Ria 
Kmečová, František Kolář, Kolektív 
„Beh večernou Nitrou“, Kolektív 
Spojenej školy internátnej v Nitre, 
Karol Kompas, Samuel Koscelanský, 
Marek Kováč, Nikoleta Kováčová, 
Peter Kováč, Marianna Kováčová, 
Barbora Kováčová, Jarmila Králová, 
Katarína Kršiaková, Martin Kuruc, 
Mária Kurucová, Ľubica Lachká, 
Martin Lachký, Michal Lachký, Oľga 
Linetová, Aneta Líšková, Katarína 
Macúchová, Vierka Magyaricsová, 
Nika Maras Karchová, Tomáš 
Maras, Dušan Marko, Miroslava 
Melicherčíková, Nataška Mičeková, 
Vladimíra Mičeková, Zuzana 
Miklášiková, Melinda Mikleová, 
Lucia Mitanová, Ľubomír Moravčík, 
Daniel Móri, Nataša Móriová, Lívia 
Móriová, Jana Mrlianová, Mariana 
Neumanová, Juraj Novák, Ľuboš 

Novosad, Ľubica Oborčoková, 
Jaroslav Oprala, Alena Opralová, 
Peter Oremus, Viliam Pavel, Iveta 
Poljačeková, Peter Poljaček, Richard 
Pročka, Milan Rác, Marta Rácová, Eva 
Reid, Alena Scheller, Róbert Scheller, 
Andrej Sitkey, Veronika Slamková, 
Jozef Slíž, Smart Logistics – Roland 
Kečkéš, Antonín Stavjaňa, Simona 
Stavjaňová, Boris Strečanský, 
Anna Šmehilová, p. Špačková, 
Miloslav Špoták, Eva Štefanovová, 
Štefan Štefek, Šimon Štefek, Petra 
Štefeková, Ema Štefeková, Margita 
Štefániková, Eva Štefanovová, Lívia 
Šumichrastová, Roman Šurina, Juraj 
Švarc, Beáta Tábiová, Róbert Tkáč, 
Paulína Tomašeková, Bronislav 
Tomka, Viera Tomková, Ľuboš Török, 
Jozef Trandžík, Eva Turčániová, 
Norbert Varga, Zoltán Varga, Eva 
Vargová, Pavel Varga, Helena 
Vašková Pastierovičová, Petra Veľká 
Hadžová, Radko Veľký, Ivan Vnuk, 
Peter Zákopčan ml., Peter Zákopčan 
st., Gabriela Zákopčanová.  
 
Počet darcov: 182



Dôležité momenty 
z 15 rokov života 
nadácie 

Kampaň 
Tri groše 
pre Nitru       

Prví členovia správnej rady 

Prvý firemný darca

Záchrana hradov 
s OZ Leustach

Podpora  MC Klokanček

Spolupráca 
s Winnipeg 
Foundation         

Založenie nadácie

Výročnú správu vypracoval kolektív NKN.  | Grafický dizajn a sadzba: Lubo Balko - www.elfo.sk
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