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Úvodné slovo
Nitrianska komunitná nadácia
každý rok veľmi transparentne
a cielene podporuje dobré nápady
v meste pod Zoborom. Niekto by si
mohol povedať, že to znie ako klišé.
Nečudujem sa. Žijeme v časoch,
kedy sa kde-kto oháňa tým, aký je
transparentný a ako veľmi pomáha.
Vprípade Nitrianskej komunitnej
nadácie to však klišé rozhodne nie
je. Dôkazom sú desiatky projektov organizácií či jednotlivcov,
ktorí ich vypracovali, a vďaka našej
a vašej podpore, mohli aj zhmotniť.
Pristavím sa pri tom spojení „vašej
podpore“. Okrem toho, že cieľom
Nitrianskej komunitnej nadácie je
pomoc a podpora pri zvyšovaní

kvality života obyvateľov Nitry,
snaží sa ich aj osobne zapájať do
tohto procesu. Či už tak, že sa stanú
grantistami, teda, že im pomôže pri
vypracovaní projektu, ktorý povedie k realizácii dobrého nápadu,
alebo tak, že sa zapoja do diania,
začnú sa zaujímať o to, čo sa v ich
meste deje a priložia ruku k dielu
– finančnou podporou alebo tým,
že o možnostiach Nitrianskej
komunitnej nadácie budú hovoriť
vo svojom okolí. Byť v obraze je
dnes veľmi dôležité. Mať záujem
o to, kde žijem a čo sa tam deje, je
dôležité rovnako. A v tomto kontexte je veľmi dôležitá aj Nitrianska
komunitná nadácia. Nielenže získa-

va a rozdeľuje finančné zdroje, ale
získava aj zdroje ľudské, napríklad
vo forme mladých dobrovoľníkov,
a tak šíri myšlienku filantropie
v našom meste. S čistým srdcom. Aj
preto som rada, že som už niekoľko
rokov jej súčasťou. A aj preto, že
práca Nitrianskej komunitnej
nadácie má zmysel. Lebo zanechať
tu niečo pre ďalšie generácie, obľúbené podujatie, zaujímavé miesto
alebo pocit, že dobré skutky sa
oplatia robiť, rozhodne význam má.
Nikoleta Kováčová,
členka správnej rady Nitrianskej
komunitnej nadácie

Nitrianska komunitná
nadácia motivuje ľudí
k tomu, aby mali záujem
o miesto, kde žijú. Získava
a rozdeľuje finančné zdroje
a mobilizuje zdroje ľudské
formou podpory projektov
s výrazným zapojením
dobrovoľníkov do
ich realizácie.

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.

Naše
poslanie
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.

Ako sa 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.

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

Nitrianska
komunitná
nadácia je
grantová
organizácia,
ktorá vznikla
v roku 2002,
poskytuje granty
aktívnym
obyvateľom
a organizáciám
v Nitrianskom
kraji. Počas
svojej existencie
podporila
1 179 projektov
celkovou sumou
1 079 291,10 €.

Správna
rada
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 v Nitre

Ľudia
v nadácii

Ivan Gontko
Herec

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka

Bohumír Harvan
Podnikateľ

Marta Rácová
Ľubica
Lachká
Správkyňa
nadácie

Eva
Vargová
Programová
manažérka

Natália
Zákopčanová
PR manažérka

Budujeme
neformálnu sieť
spolupracujúcich
aktívnych ľudí,
ktorým záleží na
mieste, kde žijú.
Aktívni ľudia pre
nás znamenajú
ten najvzácnejší
„kapitál“, ktorým
naše mesto
a región disponujú.

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

Dozorná rada
Marcela Dobešová – predsedníčka DR
Milan Hošek
Martina Gregušová

Grantové
programy
realizujeme
v spolupráci
s firemnými
a individuálnymi
darcami. Táto
spolupráca nie je
o jednoduchom
„dávaní“ financií,
ale o budovaní
vzťahov
v komunite.
Zapájame
darcov do
transparentného
rozhodovania
o podpore
a pravidelne ich
informujeme
o výsledkoch
podporených
komunitných
projektov.

Grantové
programy
nadácie
Mením
Moje Mesto

Inovatívne
s Foxconnom

Cieľom grantového programu
Mením Moje Mesto je podporovať
inovatívne verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady občanov
mesta Nitra v rôznych oblastiach,
ktoré prispievajú ku skvalitneniu života v meste a vychádzajú
z potrieb a záujmov jeho občanov.
Tento program je financovaný
z participatívneho rozpočtu mesta
Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou
nadáciou. Znamená to, že samotní
občania predkladajú svoje projekty,
rozhodujú o ich realizácii formou
hlasovania a realizujú ich na
základe dobrovoľnej práce. V roku
2018 bolo podporených 12 verejnoprospešných projektov celkovou
sumou 50 000 €, z toho 4 projekty
boli podporené priamo Nitrianskou
komunitnou nadáciou celkovou
sumou 16 542,43 €.

Cieľom programu je podporiť
inovácie v rámci vzdelávania na
stredných školách, ktoré prispejú
ku skvalitneniu stredoškolského
štúdia žiakov. Program podporí
tiež zavádzanie dobrovoľníckych
programov pre mladých ľudí,
ich aktivizovanie sa pre miestnu
komunitu. Partnerom programu je
spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o.
Grantová podpora z programu bude
realizovaná v roku 2019.

Reydel
pre Nitru
Grantový program zameraný na
podporu oblastí, ktoré pre firmu
Reydel Automotive, s.r.o. predstavujú najdôležitejšie hodnoty – kultúra, zdravie a životné prostredie.
V roku 2018 bolo v tomto programe
podporených až 9 projektov celkovou sumou 10 268,57 €.

Tu sme doma
Cieľom grantového programu „Tu
sme doma“ je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity
obyvateľov Hurbanova. Program
aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba, čo
by chceli zlepšiť. Rôznorodé projekty združujú ľudí s podobnými
záujmami a vytvárajú priestor na
ďalšie budovanie dobrých vzťahov
v miestnych komunitách. Hlavným
partnerom programu je firma
Heineken Slovensko, a.s. V roku
2018 bolo schválených 10 projektov
v meste Hurbanovo celkovou
sumou 27 669,28 €.

Otvorený
grantový
program
Cieľom programu je podporovať rôznorodé kreatívne nápady
a verejnoprospešné aktivity, ktoré
prispejú ku skvalitneniu života
v meste/okrese Nitra, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov
ich obyvateľov. Oblasti podpory
grantového programu sú zdravie, sociálna pomoc, vzdelávanie,
ochrana ľudských práv, životné
prostredie, kultúra, šport... Hlavnými
partnermi programu sú Mesto Nitra
a BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.
V rámci programu bolo v roku 2018
podporených 12 projektov celkovou
sumou 11 062,77 €.

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú
ich finančnú podporu. Program
ponúka ľuďom jedinečnú možnosť
hlasovať a podporiť tak dobré
nápady pre Nitru. V roku 2018 sa do
programu zapojilo 151 darcov, ktorí
rozhodli o podpore 4 verejnoprospešných projektov sumou 3 818
€. Program bol spolufinancovaný
z dotácie Mesta Nitra.

Strecha pre
Váš nápad
Cieľom grantového programu je
podnietiť a podporovať rôznorodé
verejnoprospešné a dobrovoľnícke
aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú
ku skvalitneniu života v školskom
prostredí. Oblasti podpory programu sú najmä vzdelávanie, životné
prostredie, telesná kultúra. V roku
2018 bolo podporených 10 projektov, na ktorých sa podieľali žiaci,
pedagógovia i rodičia a spolu získali
podporu 9999,97 €.

Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre všetky
spoločensky zodpovedné firmy. Kúpou živého stromu firmy podporujú kapacitu neziskových organizácií
pôsobiacich v NR regióne. V roku
2018 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. Z výťažku programu boli celkovou sumou 4000 € podporené
dve mimovládne organizácie.

Naši
darcovia
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
16 rokov.
Marek Hattas,
primátor mesta Nitra
Drvivú časť svojho dospelého života
som sa podieľal na chode nášho
mesta ako aktivista a dobrovoľník.
Spolu s priateľmi sme venovali tisíce
hodín tomu, aby sa Nitra stala lepším
miestom pre život nás všetkých. Dobrovoľnícke aktivity komunity, v ktorej
som sa dlhé roky pohyboval, a ktorej
som stále súčasťou, sa spočiatku zameriavali najmä na podporu kultúry.
S pribúdajúcimi rokmi a s príchodom
detí sa naše záujmy rozšírili o sociálnu oblasť, oblasť vzdelávania či udržateľnej mobility. Viem koľko úsilia,
nadšenia, ale často aj prehovárania
seba samého je potrebné vynaložiť,
aby sa človek neustále posúval vpred.
Aj preto veľmi dobre viem, akou
morálnou vzpruhou je pre komunity
nadšencov a angažovaných obyvateľov podpora zo strany významnej
inštitúcie. Nitrianska komunitná
nadácia takou významnou inštitúciou
je a v našom meste má nezastupiteľné miesto. Dokazuje to každým
uskutočneným či podporeným
projektom počas svojej, viac ako pätnásťročnej, existencie. Mám obrovské

pochopenie a skladám pomyselný
klobúk pred množstvom práce, ktoré
členovia Nitrianskej komunitnej
nadácie odvádzajú pre naše mesto.
Vďaka ich vízii majú obyvatelia možnosť participovať svojimi nápadmi na
napredovaní, zveľaďovaní a zvyšovaní kvality života v Nitre. Tak ako ja,
podporujú činnosť NKN aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Nitre. Dali
to jasne najavo pri hlasovaní o navýšení financií pre projekt Mením moje
mesto alebo pri schválení dotácie pre
projekt kontaktného bodu pracovnej
mobility. A práve tento projekt
bude pre NKN najväčšou výzvou do
najbližších mesiacov a rokov. Bude to
náročná úloha. Ak ju však dokáže tím
ľudí okolo Ľubice Lachkej uchopiť
správne, pomôže projekt obyvateľom
nášho mesta rovnako ako aj pracovníkom prichádzajúcim z iných častí
Slovenska a Európy. V konečnom
dôsledku ide predsa o to, aby sa nám
v Nitre žilo dobre a aby sme tvorili
jednu veľkú komunitu. Preto držím
Nitrianskej komunitnej nadácii palce
a budem ju aj naďalej podporovať.

Marcel Modranský
Bramac - strešné
systémy, spol. s.r.o.
Monika Lacková
ZSE Energia, a. s.
V ZSE dlhodobo podporujeme
množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych
ľudí prinášame reálnu zmenu v ich
bezprostrednom okolí. Program
Aby ľudia ľuďom pomáhali je
unikátny práve tým, že dlhodobo
pomáha budovať lokálne kapacity.
Aj preto sme jeho hrdým partnerom už od prvého ročníka. Podporu verejnoprospešných aktivít
vnímame ako investíciu a veríme,
že vložené úsilie a zdroje sa vrátia
späť. Naším cieľom je podporovať
iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať
komunitu a prispievať k tomu, aby
náš svet bol lepším miestom na
život. Ďakujeme, že môžeme byť pri
tom spolu s vami aj v Nitre.

Ako predstavitelia komerčného
subjektu – výrobcu striech - akosi
prirodzene cítime, že našu identitu
a činnosť netvorí len samotné podnikanie. Za našu prirodzenú súčasť
sme si preto už dávnejšie zvolili aj
podporu komunitnej a sociálnej
činnosti v nitrianskom regióne,
v ktorom máme pôsobisko našej
spoločnosti. Naša spolupráca s NKN
trvá už 15. rok, no posledné 4 roky
sme ju nasmerovali do stabilného
grantového programu „Strecha pre
váš nápad“, ktorý má jasný zámer:
motivovať základné školy v Nitrianskom kraji k vlastným kreatívnym
nápadom na ich rozvoj, prípadne
skvalitnenie života v školskom prostredí. Za dané sumárne obdobie
bolo spolu podporených 30 projektov celkovou sumou až 27 997,50
€. To nás v Bramacu napĺňa presvedčením o dobrom rozhodnutí
a zámere pokračovať v programe
s NKN aj v ďalších rokoch.

Peter Krč
Foxconn Slovakia, s.r.o.
Naša spoločnosť mala zámer
rozšíriť podporu komunity a dať
jej strategické smerovanie. Už
predtým sme podporovali stredné
školy a CSR aktivity v nitrianskom
regióne a v týchto dvoch oblastiach
sme chceli pokračovať. V Nitrianskej komunitnej nadácii sme našli
profesionálneho a skúseného
partnera, s ktorým sme vytvorili
grantový program Inovatívne
s Foxconnom, zameraný na
inovácie vo vzdelávaní a podporu
dobrovoľníctva. Výsledkom prvého
ročníka je šesť skvelých projektov,
vytvorených úžasnými mladými
ľuďmi, ktorým sme mohli finančne
pomôcť a umožniť tým ich realizáciu. Veríme, že aj vďaka nim budú
študenti chodiť do školy s väčšou
radosťou a voľný čas venujú
užitočným aktivitám. Nadácia nám
pomohla s vyhlásením grantov,
ich konzultáciami a vzhľadom na
skúsenosti aj s odporúčaniami
pri výbere. Ďakujeme, že môžeme
pomáhať.

Rene Kruijt
Heineken Slovensko,
a.s.
Som veľmi rád, že program Tu
sme doma si v Hurbanove našiel
svoje miesto a naštartoval rozvoj
miestneho dobrovoľníctva. Okrem
aktivizácie komunity, prináša tento
program príklad dobrej praxe
spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej
organizácie a súkromnej firmy a je
ukážkou toho, ako takáto spolupráca môže byť užitočná pre bežného
občana. Počas uplynulých 10 rokov
sme spoločne dokázali urobiť
obrovský kus práce a môžem
smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN
Slovensko je vnímaná nielen ako
významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale
je v Hurbanove skutočne doma. Už
teraz sa teším na ďalšie zaujímavé
projekty, ktoré spolu zrealizujeme
v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.

Milan Hošek
člen Klubu darcov
Klub darcov pre mňa znamená
transparentnú a jednoduchú cestu
ako pomôcť a podporiť aktívnych
ľudí v Nitre. Samozrejme, že
existuje veľa ďalších možností ako
„dať groš“ na konkrétny nápad. No
Klub darcov je úžasný a výnimočný
v tom, že viem presne, kam moje
financie idú a čo sa za ne urobilo.
Funguje už veľa rokov, sám som
členom od jeho založenia. Je to pre
mňa dôležitý program, v ktorom
viem, že podporujem miesto, kde
žijem. Snažím sa byť mojim deťom
v tejto oblasti príkladom. Okrem
Klubu darcov podporujem viaceré
projekty a organizácie na Slovensku
(nezávislé médiá, program Dobrý
anjel, organizáciu VLK...). Dúfam,
že budú v tomto pokračovať aj oni.
Verím, že to funguje na princípe
rozprávkových „troch grošov“ a že
to, čo našim deťom odovzdávame
v oblasti tvorby spoločného dobra,
sa vráti tak nám, ako aj ďalším
generáciám.

Lucia Mitanová
členka Klubu darcov
Už ôsmy rok sme my, Mitanovci,
členmi rodiny Klubu darcov. Absolvovali sme hlasovania v Synagóge,
v DAB a aj PKO. Každé jedno malo
svoje čaro, či už kapustnica Správnej rady, makronky Miriam Kalisovej, spievanie s Jamestownom
a pod. Netuším koľko projektov
sme za tých 8 ročníkov pomohli
podporiť. Ani akou sumou sme
prispeli. Viem však, že Klub darcov
už neodmysliteľne patrí k našej
každoročnej rodinnej tradícii.
Snažíme sa, aby dobrovoľníctvo
či podpora komunity boli prirodzenou súčasťou našich životov, a preto sme privítali, že ostatný ročník
bol Family / Kids friendly. Môžeme
tak rodinnú tradíciu posunúť na
novú úroveň. Úroveň, ktorá ráta
s deťmi a považuje ich za platných
členov Klubu darcov. Takto snáď
spolu vychováme ďalšiu generáciu
grantistov a darcov. Len tak ďalej
Klub darcov - buď naďalej kids
friendly, community friendly, Nitra
friendly. Vidíme sa v roku 2019,
s nami môžete rátať.
P.S. Manželovi veľmi chutili Páni
Baklažáni

Naši
grantisti

Ján Ivančík
OZ ŠOK
Dnes je to už viac, ako osem rokov,
odkedy sme sa v ŠOK-u začali
venovať verejnoprospešným aktivitám a pri našich prvých krokoch
nám pomohla práve NKN. Väčšina
našich členov vtedy nemala ani
dvadsať rokov a nevedeli sme si
predstaviť, ako by sme naše plány
mohli pretaviť na skutočnosť.
Vďaka priateľskej atmosfére, a vždy
nápomocným ľuďom z NKN, sa
nám podarilo vykročiť a dnes za
sebou máme desiatky úspešných
projektov, pričom pod mnohými
je nadácia podpísaná. Úspech
v grantovom programe Aby ľudia
ľuďom pomáhali 2018 nás veľmi
potešil a berieme ho ako ocenenie
našej doterajšej práce. Je skvelé,
že aktívni Nitrania majú pri svojej
snahe partnera, akým je NKN.

Ľubomíra Valovičová
VAU - Viac ako učenie, o.z.
Nitrianska komunitná nadácia pomohla nášmu občianskemu združeniu VAU uskutočniť zaujímavé
aktivity pre všetky kategórie žiakov.
Vďaka nej mohli najmenší zažiť deň
detí vedecky, starší prezentovať
svoje projekty na vedeckej pôde a tí
najstarší spolupracovať s CERNom
na ich vedeckom výskume. Dúfame,
že aj vďaka NKN pritiahneme mladých k vede, za čo im ďakujeme.

Dobroslava Baranová
Centrum pre rodinu
Nitra, o.z.
Občianske združenie Centrum pre
rodinu - Nitra, v ktorom pôsobím
viac ako 10 rokov, sa do grantových
výziev Nitrianskej komunitnej
nadácie zapája s väčším, či menším
úspechom pravidelne. Vďaka
získanej finančnej podpore sme
mohli zrealizovať viaceré verejnoprospešné aktivity a projekty.
Práve NKN - ka je pre nás akousi
kolískou občianskeho aktivizmu
v Nitre. Konzultácie nás vedia dobre
usmerniť, taktiež výberový proces
považujem za transparentný. Čo
však vnímam ako najväčší prínos,
sú ľudia z nadácie. Veľmi si preto
vážim ich odbornú i ľudskú prácu
a želám im ešte veľa síl, a nám
spoločne dobrú spoluprácu pre
ľudí tohto mesta :)

Vilma Jakabová
ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku,
Nitra-Horné Krškany
Urobiť niečo na podporu činnosti
seniorov bola dobrá myšlienka, a tak
vznikla Spevácka skupina Senior.
Avšak boli potrebné aj finančné
prostriedky na zakúpenie jednotného
ošatenia. A práve tu nám pomohla
finančnou čiastkou NKN. Bez tejto
podpory by sme ťažko mohli uskutočniť aj naše ďalšie aktivity, za čo aj touto cestou, ďakujeme. Zo strany NKN
sme mali veľkú podporu pri príprave
projektu, ale aj počas realizácie.

Čo priniesol rok 2018

Odovzdávanie grantových šekov v programe „Reydel pre Nitru“ bolo zároveň
ukážkou jedného z podporených projektov – muzikálu Mníšky, ktoré si pripravili
študenti Súkromného konzervatória
v Nitre. Bavili sa hostia, grantisti i zástupcovia spoločnosti Reydel Automotive
Slovakia, s.r.o.

Na podujatí „Aby ľudia ľuďom pomáhali
2018“ sme okrem tradičného sadenia
stromčekov v Parku pod Borinou zažili
množstvo zábavy v podobe workshopov
a hudobných, či tanečných vystúpení pre
malých i veľkých.

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 i poučenia v podobe
workshopov pre deti.

Grantové šeky pre
úspešné projekty
v programe „Tu
sme doma“ sme
odovzdali v rámci
Hurbanovských
kultúrnych dní.

Tradičné podujatie Klub
darcov nesklamalo
ani tento rok. Skvelá
atmosféra, zábava pre
všetky vekové kategórie,
výborné občerstvenie,
krásna vyzbieraná suma
a napokon štyri zaujímavé podporené projekty.

Projekty podporené
v roku 2018

Klub darcov

V roku 2018 Nitrianska komunitná nadácia schválila grantovú
podporu 56 projektom v celkovej sume 86 345, 57 €.
Formou prvých a druhých splátok financovala 69 projektov
schválených v rokoch 2017 – 2018 celkovou sumou 88 671,63 €.
Aby ľudia ľuďom pomáhali
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

Šok, o.z.- Šport Osveta
Kultúra, Nitra

Aby sme mohli ešte
viac ŠOK-ovať

1700,00

Galéria Trafačka, Nitra

Trafačka - Kultúra
v bývalej
trafostanici

2300,00

2300,00

4000,00

4 000,00

SPOLU
Názov zdroja programu

1700,00

Popis

Zabezpečenie účtovníctva na
2 roky, nákup materiálno technického vybavenia organizácie
Dofinancovanie mzdy interného
dramaturga, materiálno-technické
vybavenie organizácie

Kód z účtovníctva

Zdroj 2018 v €

Dar ZSE

32

2300,00

NKS charitatívna reklama

51

1660,00

Giesecke and Devrient 2%

218G

40,00

Predkladateľ

Podporený projekt

Rozbicyklujme Nitru!
o.z. (2017)

Servisná cyklopumpa

Združenie
na záchranu
stredovekého
architektonického
dedičstva
nitrianskeho kraja LEUSTACH (2017)

Predkladateľ

Podporený projekt

Suma
uhradená
v 2018

Osadenie verejnej cyklopumpy s
príslušenstvom na cyklotrase v Nitre

Environmentálna
archeológia pre deti
a rodičov

720,00

216,00

Zážitkové vzdelávanie detí, ich
rodičov o nových metódach
skúmania minulosti

Združenie STORM
(2017)

Komunitná záhrada
na Klokočine

900,00

899,92

Vytvorenie edukačnej komunitnej
záhrady v Komunitnom centre na
Klokočine

EFFETA - Stredisko sv.
Františka Saleského
(2017)

Sme tu, aj keď
nepočujeme

980,00

980,00

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

OZ "očkári", Nitra

Bublinky do
Snoezelen

1 000,00

700,00

Zakúpenie terapeutickej pomôcky
pre deti so zrakovým postihnutím

Podaj mi ruku Nitra,
o.z.

Zariadenie
infocentra

823,00

823,00

Zakúpenie nábytku do infocentra
Podaj mi ruku Nitra, kde poskytujú
pomoc sociálne slabším rodinám

VIAC AKO UČENIE, o.z.

Zaži vedecký deň

995,00

700,00

Zorganizovanie Vedeckého dňa pre
deti ZŠ, SŠ v Nitre, popularizácia
prírodných vied

KlauDIA

Nutričná akadémia
pre deti

1 000,00

700,00

Zážitkové prednášky pre žiakov
v nitrianskych ZŠ o zdravom
stravovaní

7 418,00

5 318,92

Mesto Nitra

Popis

Fond Klub darcov

M. Šimonek, J. Greššo,
M. Urbanová

Detský park/oddychová zóna Spojovacia, Staré mesto

5000,00

5000,00

Vytvorenie detského ihriska
na Štefánikovej ul., Nitra
(zmena pôvodnej lokality)

I. Janček, P. Božík,
B. Ryban

Zábavné lavičky

4999,93

4999,93

Výroba 10 originálnych lavičiek
a osadenie pri rieke Nitra

D. Králiková, Š. Králik,
T. Belovič

Komunitné
kompostovisko
v Nitre

4070,00

4070,00

Vytvorenie komunitného
kompostoviska na sídlisku
Chrenová,Výstavná ul. 13

M. Zemko, P. Petluš,
V. Petlušová

Ostrovy života
v meste Nitra

2472,50

2472,50

Environmentálne workhopy pre
školy o význame hmyzu, budovanie
hmyzích domčekov v meste

16542,43

16 542,43

SPOLU
Názov zdroja programu
Mesto Nitra - dotačné zmluvy

Kód z účtovníctva
13

Zdroj 2018 v €
16542,43

Popis

300,00

Názov zdroja programu
Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

1 000,00

SPOLU

Mením Moje Mesto

Schválená
suma v €

Kód z účtovníctva

Zdroj 2018 v €

11

822,68

45

4496,24

Otvorený grantový program

Reydel pre Nitru

Predkladateľ

Podporený projekt

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

Nitrafiesta, o.z.

Nitránsky Street
food Fest

1000,00

1000,00

Multižánrový pouličný festival
hudby a jedla v NR

HidePumpa o.z.

HideDepo

1 200,00

1 200,00

Vytvorenie bezplatnej cyklodielne
pre verejnosť v Hideparku

OZ Inšpirácia

Chcem oddychovať
s kamarátmi

1000,00

1000,00

Zakúpenie 20 postielok pre deti
v MŠ Mojmírovce

ĎARMOTY, o.z.

V3=Včely*vo*vinohrade

1 000,00

1 000,00

1000,00

1000,00

Vybavenie Komunitného klubu Úľ
v Hideparku nábytkom

Zachovanie včelárskeho remesla vo
vinohradoch v Golianove, zapojenie
detí zo ZŠ do včelárskeho krúžku

L. Felixová,
I. Gregušová,
M. Tomašovičová

EDU miestnosť

Spojená škola
internátna, Nitra

Naši najmenší

1 600,00

1 600,00

Vytvorenie bezpečného ihriska pre
deti so zdravotným znevýhodnením

"VINIČKY" Zariadenie
soc. služieb Nitra

Pomôžme spolu
postaviť sa na nohy

510,00

510,00

Zakúpenie zdravotníckej pomôcky
pre seniorov s obmedzenou
mobilitou

ZŠ Lehota 144

Zážitkové učenie v
školskej záhrade

500,00

500,00

Vybudovanie školskej učebne
na zážitkovú eko výchovu a iné
podujatia

M. Benc, F. Kmeťo,
L. Hospodár

NIMEH2018

567,32

567,32

Nočná hra v Nitre pre mladých
skautov zameraná proti extrémizmu

ZUŠ Jozefa
Rosinského, Nitra

Po stopách dávnej
hudby

1 498,57

1 498,57

obec Veľké Zálužie
(CVČ Slniečko)

Bezpečne pri tanci

1000,00

1000,00

Vybavenie tanečnej sály CVČ
baletizolom - proti šmyku

Oživenie dávnej hudby
prostredníctvom workshopov a
zážitkovej exkurzie žiakov ZUŠ,
spoločný verejný koncert

ZSS "Borinka" Nitra

Relax pod stromami

1000,00

1000,00

Rozšírenie oddychovej zóny ZSS
"Borinka" Nitra o lavičky, odpadkové
koše...

ŠOK, o.z.

Chceš byt zdravý?
Športuj s nami!

1 000,00

1 000,00

Verejné cvičenie v nitrianskom
parku s prednáškami a
poradenstvom k zdravému
životnému štýlu

R. Gaži, D. Sváteková,
M. Dait

Nitrianske kultúrne
leto: ŽIME SPOLU!

999,18

999,18

Podujatie pre verejnosť zamerané
na osvetu o živote ŤZP

M. Griesbachová, H.
Husáková, B. Valková

Podporme
aktívnych seniorov

800,00

800,00

Centrum pre rodinu
Nitra, o.z.

Deň rodiny Nitra
2018 - 10. ročník

988,00

988,00

10. ročník podujatia Deň rodiny
Nitra, materiálno-technické
zabezpečenie akcie

MNÍŠKY - muzikál

1 800,00

1 800,00

J. Hollová, K. Palušová,
P. Horváthová

Zasaď si svoj strom

998,27

Súkromné
konzervatórium,
Krčméryho 2 Nitra

870,00

Aj toto je umenie

1000,00

1000,00

Poukázanie na zabudnuté umelecké
diela, sochy a objekty vo verejnom
priestranstve v Nitre

Spevácka skupina
"Senior"

870,00

Asociácia Divadelná
Nitra

ZO Jednota
dôchodcov na
Slovensku, NitraHorné Krškany

Pokoj a dobro pomoc utečencom,
o.z.

Iracký piknik pod
slovenským hradom

1000,00

1000,00

Priblíženie irackej komunity
a kultúry nitrianskej verejnosti
prostredníctvom interaktívneho
podujatia

10 268,57

10 268,57

SPOLU

Schválená
suma v €

11062,77
Názov zdroja programu
Mesto Nitra
BRAMAC- strešné systémy, s.r.o. 2%

Suma
uhradená
v 2018

998,27

Environmentálna výchova pre deti
MŠ Párovská v Nitre

11062,77
Kód z účtovníctva

Zdroj 2018 v €

11

8176,50

217B

2886,27

SPOLU
Názov zdroja programu
Reydel Automotive, s.r.o. 2%

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

Popis

Zakúpenie športového vybavenia
pre gymnastickú skupinu seniorov
Gymnasion
Naštudovanie muzikálu Mníšky
študentami Súkromného
konzervatória
Zakúpenie jednotného oblečenia
pre spevácku skupinu Senior

Kód z účtovníctva
217R

Zdroj 2018 v €
10268,57

Strecha pre Váš nápad

pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany >

Predkladateľ

Podporený projekt

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

ZŠ A. Kmeťa, Levice

Kuchynka

1 000,00

1 000,00

Vybavenie kuchynky na praktickú
technickú výchovu

OZ DÚHÁČIK (2017)

Tvorivá radosť (roz)
dávaním rastie

ZŠ Saratovská ul. 85,
Levice

Kvalita života v
školskom prostredí

1000,00

1000,00

Vybavenie učebne novým
nábytkom a kompenzačnými
pomôckami pre žiakov

Tančiareň

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie priestoru na tančiareň
školského folklórneho súboru, ušitie
krojov

K. Szolgay,
A. Ondrusek Kurucz,
K. Bartošová (2017)

ZŠ s MŠ O. Cabana,
Komjatice
ZŠ s MŠ ul. kpt.
Nálepku 43, Bánov

Náučný chodník

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie náučného chodníka
žiakmi školy

ZŠ Hronské Kľačany
322

Zážitková záhrada

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie zážitkovej záhrady na
školskom dvore

ZŠ Ul. sv. Michala 42,
Levice

Strecha pre Váš
nápad

1 000,00

1 000,00

Vybudovanie školského
streetbalového ihriska

ZŠ s MŠ Lužianky

Šanca pre mňa a
moje zdravie

1 000,00

1 000,00

Realizácia viacerých športových
aktivít pre žiakov ZŠ

ZŠ s MŠ
Novozámocká, Nitra

Revitalizácia
detského školského
ihriska

999,97

999,97

ZŠ Bátovce 368

Stolný tenis pre
všetkých

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie stolnotenisovej herne zo
starej šatne, materiálne vybavenie

ZŠ Komenského č. 21,
Nesvady

Biodiverzita okolo
nás

1000,00

1000,00

Vytvorenie miniarboréta pre hmyz,
ekovýchova

9999,97

9 999,97

SPOLU

Schválená
suma v €

Názov zdroja programu

Suma
uhradená
v 2018

Revitalizácia ihriska

Kód z účtovníctva

Fond BRAMAC
BRAMAC- strešné systémy, s.r.o.2%

Zdroj 2018 v €

42

8999,97

217B

1000,00

Tu sme doma
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

I. Pavlíková, V. Hipšová, J. Bajnóczyová
Brnáková (2017)

Naučme Hurbanovo pravidelnému
pohybu

1281,50

Dobrovoľný
hasičský zbor mesta
Hurbanovo (2017)

Hasič - záchranár

2999,46

900,00

Prezentácia DHZ o hasičskej činnosti
pre ZŠ v meste, nácvik prvej pomoci
pre verejnosť

Prosocia (2017)

S nami nie ste sami
- Pomoc seniorom

2330,00

699,00

Zabezpečenie novej, nepretržitej
asistenčnej služby pre seniorov

384,45

Popis

Zakúpenie športového vybavenia
pre CVČ Hurbanovo na pravidelné
športové aktivity pre verejnosť

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

Popis

1230,00

361,17

Doplnenie materiálového vybavenia
pre OZ DÚHAČIK na voľnočasové
aktivity s deťmi

Prírodný ateliér Ateliér prírody

3000,00

900,00

Vytvorenie prírodného ateliéru
v areáli MŠ A. Fesztyho na realizáciu
kreatívnych výtvarných činností

Rodičovské združenie
pri ZŚ Nám.
Konkolyho-Thege č. 2
Hurbanovo (2017)

TV Konkolka
pokračovanie

3000,00

900,00

Doplnenie materiálneho vybavenia
pre vysielanie TV Konkolka

Veselá labka (2017)

Karanténna stanica
v Hurbanove

3000,00

900,00

Dobudovanie exteriéru Karanténnej
stanice v Hurbanove

Š. Pupák, D. Bílek,
H. Mucsai (2017)

Hurbanovo pre
všetkých (turistický
sprievodca 21. storočia
pre naše mesto)

3000,00

900,00

Vytvorenie turistického sprievodcu
v elektronickej a tlačenej forme

S. Darázs,
K. Valachová,
Z. Gyurcsovicsová
(2017)

Hurbanovo
nezabúda - Busta
Miklósa KonkolyThege

1694,31

508,31

MŠ Nový Diel č.50,
Hurbanovo

Šantíme spolu
v materskej škôlke

2966,00

2966,00

Revitalizácia dvora MŠ, zakúpenie
novej hracej zostavy

D. Hegedüš, L. Kovalík,
T. Kling

Futbalové ihrisko
pre mládež

3000,00

2100,00

Vytvorenie futbalového ihriska
s ochranným oplotením pre deti
a mládež

ZUŠ Müveszeti
Alapiskola Hurbanovo

Malé keramické
sympózium 2018

3000,00

3000,00

Vybudovanie altánka pre účastníkov
keramického sympózia 2018 a iné
aktivity ZUŠ

M. Hamran,
M. Kobyľák,
M. Hamranová

Revitalizácia
Náučno-turistického
chodníka
v Hurbanove

3000,00

2100,00

Revitalizácia turisticko-náučného
chodníka, organizácia 1. ročníka
Hurbanovského behu šampiónov

R. Bartoš,
K. Turančíková, A. Zsittnyan

Eko-učebňa, II.
etapa

2456,20

1719,34

K. Jóbová, A. Vargová,
A. Bognerová

Na ľudovú nôtu...

3000,00

2100,00

Zrenovovanie altánka ZŠ Nám.
Konkolyho-Thege č.2, séria aktivít
o ľudovej kultúre Slovenska

Športový klub
Fit-Kid ping pong
klub Hurbanovo

Amicus - priateľ

2500,00

1750,00

Výmena okenných konštrukcií
a osadenie 2 ventilátorov
v telocvični ZŠ Á. Fesztyho na
vetranie počas tréningov

Staviteľ, n.o.

Do školy okolo
zelených
ostrovčekov

1803,10

1262,17

Vytvorenie výsadby pred budovou
školy SŠ stavebnej, na základe
návrhov študentov

Osadenie busty významného
astronóma a fyzika M. KonkolyThege v Kultúrnom dome
Hurbanovo

Doplnenie ekoučebne Špeciálnej ZŠ
o elektrinu a dlažbu

> pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

Mimoriadne projekty

pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany >

Predkladateľ

Podporený projekt

R. Pastoreková,
M. Nemčeková,
A. Pastoreková

Objavme čaro
rozprávok

3000,00

Lukostrelecké
združenie Zlatý jeleň
Hurbanovo, o.z.

Lukostrelecká súťaž
Južná 5+1

2943,98

SPOLU

Schválená
suma v €

49204,55
Názov zdroja programu
Fond Heineken

Suma
uhradená
v 2018

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

2100,00

Stavba "rozprávkovej chalúpky"
s pecou na detskom ihrisku v Novej
Trstenej

Bona Via. o.z., Nitra

Mobilná dopravná
výchova

1294,55

1294,55

Zakúpenie vozidla na mobilnú
dopravnú výchovu detí a mládeže

2943,98

Materiálne zabezpečenie finále
lukostreleckej súťaže

R. Žilík

Bol raz jeden dom

350,00

350,00

Tlač publikácie o tradičnej architektúre v regióne Cabajského potoka

Bona Via. o.z., Nitra

Na bicykli bezpečne

1000,00

1000,00

Združenie STORM,
Nitra

Drogy v živote
mladých

50,00

50,00

Preventívno-edukatívna prednáška
pre mladých v Nitre

M. Bradáčová

25. výročie založenia
špeciálnej triedy pre
telesne postihnutých

290,00

290,00

Prezentácia záujmovej činnosti detí
zo špeciálnych tried Spojenej školy
na Mudroňovej 1, Nitra

2984,55

2984,55

28494,42
Kód z účtovníctva

Zdroj 2018 v €

43

5008,31

2% Heineken 2017

217 H

15702,69

2% Heineken 2018

218 H

7783,42

SPOLU
Názov zdroja programu

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2018

Popis

Dopravná výchova zameraná na
prevenciu nehôd u detí - cyklistov

Kód z účtovníctva

Zdroj 2018 v €

2% BRAMAC- strešné systémy, s.r.o

217B

350,00

2% Giesecke and Devrient

218G

50,00

217O+218O

2584,55

2%

Finančná
správa

Súvaha
Strana aktív (v €
A. MAJETOK SPOLU

2018

2017

27 470,33

27 833,12

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok

1 360,95

1 360,95

3. Dlhodobý finančný majetok

26 109,38

26 472,17

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

46 376,02

55 417,60

1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky

Základina - nadačné imanie a základinové fondy k 31.12.2018
Účet

Názov účtu

Spolu k 1.1.2018

Základné imanie:

306,84

3. Krátkodobé pohľadávky

Stav nadačného imania
a zákl. fondov k 31.12.2018
10 917,74 €

10 917,74 €

4. Finančné účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom

46 376,02

55 110,76

201,27

470,54

74 047,62

83 721,26

2018

2017

411100

Nadačné imanie registrované

9 556,79 €

9 556,79 €

Strana pasív (v €)

411300

Obrazy

1 360,95 €

1 360,95 €

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

45 288,79

40 843,87

1. Imanie a peňažné fondy

46 417,36

41 979,27

Základinové fondy:

27 049,05 €

27 049,05 €

2. Fondy tvorené zo zisku

64,96

64,96

- 1 200,36

- 5 172,45

6,83

3 972,09

1 428,79

2 525,10

1 428,79

2 525,10

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

27 330,04

40 352,29

PASÍVA celkom

74 047,62

83 721,26

412110

Základný nadačný fond

7 652,26 €

7 652,26 €

412120

Fond pre budúcnosť Bramac

3 259,08 €

3 259,08 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

412130

Vzdelávací fond

16 137,71 €

16 137,71 €

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
Finančné investície v € (brutto)

Akcie OMV (predaj 2018/01)

Výška
investície
k 1.1.2018

Výška investície
k 31.12.2018

Brutto úrokový
výnos v 2018

10 404,90 €

- €

Dlhopisy Penta Public 27 (2016-2019)

16 067,27 €

16 067,27 €

592,00 €

Dlhopisy Penta Public 48 (2018-2021)

- €

10 042,11 €

187,50 €

26 472,17 €

26 109,38 €

779,50 €

Investície celkom:

Brutto úrokový
výnos v 2017
37,60 €
592,00 €

829,60 €

Nadačné fondy k 31.12.2018
Účet

Názov účtu

Nadačné fondy:
412420

Nadačný fond Bramac

412430

Nadačný fond Corgoň konto
(Heineken)

412450

Nadačný fond Klub darcov

Stav
k 1.1.2018

Tvorba NF

Čerpanie

Čerpanie
admin.

Zostatok
k 31.12.2018

4 012,48 €

27 014,85 €

- 18 504,52 €

- 4 072,24 €

8 450,57 €

1,05 €

11 000,00 €

- 8 999,97 €

- 1 918,96 €

82,12 €

699,59 €

12 355,00 €

- 5 008,31 €

- 1 599,68 €

6 446,60 €

3 311,84 €

3 659,85 €

- 4 496,24 €

- 553,60 €

1 921,85 €

3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky

Prehľad nákladov a výnosov
Náklady podľa druhov činností (v EUR)
Náklady na správu nadácie

Výkaz ziskov a strát
2018

2017

14 302,26

6 549,62

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie

11 664,63

f) mzdové náklady

203,93

Náklady na ekonomickú činnosť
Podpora verejnoprospešného účelu
Dary
Transfer - sociálna výdajňa

3,50

256,28

375,28

343,62

55

Odpisy a opravné položky

27 014,85

10 404,90

37 419,75

24 399,70

56

Poskytnuté príspevky

88 711,63

88 711,63

95 778,60

10,90

2 433,60

účtová trieda 5 spolu
0,10

19,14

13 271,18

6 456,35

145 826,32

165 627,54

-

-

12 677,28

- právnickým osobám PO

27 835,44

28 010,50

Vlastné projekty-programové náklady

24 838,93

39 843,18

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek

27 014,85

24 399,70

Náklady celkom

173 399,76

178 633,51

2018

2017

28 561,58

28 610,16

3 539,00

3 639,00

- z minulého obdobia

38 407,54

53 238,89

- z bežného obdobia

23 644,17

11 843,60

-

-

Príspevky z podielu zaplatenej dane:

Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

796,80

119,00

12 830,06

Výnosy celkom

49 445,92

Ostatné náklady

- fyzickým osobám FO

Výnosy z použitia fondu

37 664,27

54

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:

Úroky, kurzové zisky, ostatné

2 391,61

3,50

10 798,05

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

35 272,66

2 433,60

21 529,24

Výnosy z ekonomickej činnosti

Služby

3,50

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám FO

Dotácie

51

2 433,60

5 606,06

Charitatívna reklama

7 865,37

Osobné náklady

44 292,77

Verejné zbierky

2017

6 791,73

Dane a poplatky

5 300,91

Prijaté príspevky od fyzických osôb

SPOLU 2018

218,39

53

26 476,89

Prijaté príspevky od iných organizácií

zdaň. činnosť

6 573,34

52

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám PO

Výnosy podľa zdrojov (v EUR)

hlav. činnosť

Spotrebované nákupy

68,40

g) na prevádzku charitatívnej lotérie
h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

účt. sk.

6 451,18

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

Náklady (v EUR)

50

1 660,00
40 894,34

21 476,60

779,50

829,60

13 569,10

6 430,00

0,85

0,25

22 576,76

56 721,62

173 632,84

182 789,72

226,25

184,12

6,83

3 972,09

160 128,58

13 271,18

173 399,76

178 633,51

Výnosy (v EUR)

hlav. činnosť

zdaň. činnosť

SPOLU 2018

2017

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

1 660,00

2 610,00

4 270,00

6 430,00

64

Ostatné výnosy

0,85

-

0,85

0,25

65

Tržby z predaja a opravné položky

22 576,76

11 738,60

34 315,36

57 551,22

66

Prijaté príspevky

94 152,29

94 152,29

97 331,65

69

Prevádzkové dotácie

účt. sk.

účtová trieda 6 spolu
59

40 894,34

40 894,34

21 476,60

14 348,60

173 632,84

182 789,72

226,25

226,25

184,12

- 844,34

851,17

6,83

3 972,09

dary 2018

dary do
fondov 2018

celkom prijaté
dary 2018

celkom
prijaté dary
2017

159 284,24
Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

Prehľad darcov
PO / FO

Darcovia

PO

Bramac - strešné systémy, spol. s r.o.

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

PO

Heineken Slovensko

12 355,00 €

12 355,00 €

10 000,00 €

PO

Západoslovenská energetika, a.s.

3 000,00 €

3 000,00 €

PO

DAR WINNIPEG Foundation 10.000 CAD

PO

Klub darcov - OZ Leustach, Emean s.r.o.,
Ipsos s.r.o.

FO

DARY cez portál Ludia Ludom- Klub darcov

FO

DARY Klub darcov - ostatní darcovia

Celkom

3 000,00 €

6 504,91 €

3 000,00 €

120,00 €

120,00 €

50,00 €

2 684,00 €

2 684,00 €

2 209,00 €

855,00 €

855,00 €

1 430,00 €

27 014,00 €

30 014,00 €

34 193,91 €

Darcovia
a partneri
Členovia
Klubu darcov
2018

Mediálni partneri

Ajdáriová Petra, Ambrós Michal,
Bafrncová Dušana, Bakay Peter,
Bakayová Zita, Ballay Miroslav,
Barbarič Filip, Bellérová Beáta, Benc
Marián, Blažko Daniel, Blažková
Alexandra, Bojdová Dagmar,
Bojdová Romana, Boledovičová
Mária, Bradáčová Marta, Buchovska
Stanislava, Centrum pre rodinu
– Július Jenis, Zita Jenisová, Erich
Čaniga, Viera Čanigová, Dobroslava
Baranová, Ľudmila Baranová,
František Šmitala, Darina Šmitalová,
Civáňová Slávka, Čeriová Henrieta
s rodinou, Dóczy Jaroslav, Dóczyová
Miriam, Domanová Emília, Drahoš
Štefan, Drlíková Eva, fa EMEAN,
Fraňo Ľubomír, Fraňo Filip, Fraňová
Ivona, Fraňová Zuzana, Gáborová
Soňa, Gacko Stanislav, Gontko Ivan,
Gontko Miloš, Gregušová Kristína,
Gregušová Martina, Greššo Ján
ml., Grofčík Norbert, Gubricová
Dina s rodinou, Gunda Karol,
Gundová Daniela, Hansko Igor,
Harvan Bohumír, Havranová Anna,
Hasáková Beáta, Hattas Marek,

Hefková Michaela, Hlavinová –
Tekeliová Dominika, Hollý František,
Hošek Milan s rodinou, Hrozenská
Silvia, Hrozenský Marián, Hugáňová
Andrea, Jakab Imrich, Jakabová
Silvia, Janček Ivan, Janík Rastislav,
Jánošková Janka s rodinou, Káčer
Ivan, Kadlečíková Izabela, Kollář
František, Koscelanský Samuel, Kosír
Daniel, Košalko Ivan, Košťuriaková
Zuzana, Kováčová Nikoleta,
Kováčová Mariana, Kováčová Laura,
Král Erik, Králiková Dominika, Lachká
Ľubica, Lachký Ivan, Lachký Martin,
Lachký Michal, Lančarič Štefan,
Linetová Oľga, Lukáčová Danka,
Marko Jozef, Mezei Peter, Mičeková
Vladimíra, Mikulášik Róbert,
Mitanová Lucia s rodinou, Móriová
Nataša, Mullerová Valéria, Nehezová
Lenka, Némethová Xénia, Novák
Juraj, Novosad Ľuboš, Očovská Flóra,
Oprala Jaroslav, Opralová Alena, OZ
Leustach – Stanislava Blahová, Jozef
Blaho, Páleník Martin, Páleníková
Kitti, Pavlovová Jana, Pročka E.
Richard, Rajnič Ján, Rajničová

Radana, Reid Eva, Sasínová Eva,
Scheller Alena s rodinou, Sitkey
Andrej, Slamková Veronika, SMART
Logistics – Roland Keckés, Spustová
Kristína, Stavjaňová Simona, Šimeg
Juraj, Šimová Naďa, Šmehilová
Anna, Pedagógovia špeciálnej školy
internátnej na Čereveňovej ulici
v zastúpení - Mariana Takáčová,
Soňa Šišková, Daniela Chrenková,
Jana Tábiová, Špoták Miroslav,
Špotáková Ivana, Štefanovová Eva,
Šumichrastová Lívia, Švarc Juraj,
Švihlíková Zuzana, Tarinová Brigita,
Tomašeková Beáta, Tomašeková
Pavlína, Tomka Bronislav, Tomková
Viera, Torok Ľuboš, Turčániová
Eva, Varga Zoltán, Varga Norbert,
Varga Pavel, Vargová Eva, Vargová
Dagmar, Veľká Hadžová Petra, Veľký
Radoslav, Vígľašová Lucia, Vnuk Ivan,
Zákopčan Peter
Počet darcov: 151
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