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Slovo na úvod
Milí naši darcovia, dobrovoľníci, grantisti, milí priaznivci a podporovatelia Nitrianskej komunitnej nadácie, pripadla mi úloha,
aby som pripravila úvodné slovo
k našej výročnej správe za rok
2020. Nie je to úloha jednoduchá,
pretože aj život našej organizácie,
tak ako životy vás všetkých, poznamenala zložitá celospoločenská
situácia, ktorú k nám priniesla
pandémia COVID-19. Jej prvá vlna
nás zasiahla ako „blesk z jasného
neba“. Nikto z nás sa necítil byť zo
začiatku ohrozený vírusom z Číny...
avšak postupne sme pochopili, že
sa táto téma dotkne nás všetkých.
V rámci prvej vlny pandémie sa
naša nadácia snažila promptne
reagovať na vzniknutú situáciu prostredníctvom nového
programu „Nitra versus korona“.
Zorganizovali sme verejnú zbierku.
Vyzberané financie sme následne prerozdelili prostredníctvom
„rýchlej“ grantovej pomoci tým,
ktorí v rámci pandémie pomáhali znevýhodneným skupinám.
V rámci programu sme podporili
6 projektov. Taktiež sme si v tejto
situácii uvedomovali, že nielen
finančná, ale aj materiálna pomoc
je viac ako žiadaná. Preto sme sa
ju snažili v rámci komunity koordinovať. Na našej stránke www.nkn.
sk sme vytvorili priestor na ponuku nefinančnej pomoci (rúška,
potravinová pomoc, poradenstvo,

nákupy...) a prepájali sme tých,
ktorí pomoc ponúkali s tými, ktorí
ju potrebovali.
Nevedeli sme, ako bude pokračovať realizácia našich ďalších
grantových programov. Prišiel
lock-down, život sa „zastavil“ a my
sme si uvedomili, aké krehké je
prostredie, v ktorom fungujeme.
Netušili sme, či naši darcovia podporia grantové programy. Taktiež
nebolo samozrejmosťou, že naši
grantisti budú mať možnosť počas
pandemickej situácie realizovať
svoje projekty. Ale stal sa malý
„zázrak“. Všetci naši darcovia Mesto Nitra, firemní darcovia
a jednotlivci, ale aj predkladatelia
komunitných projektov reagovali
fantasticky. Aj napriek pandémii,
Mesto Nitra, ako jedno z mála
slovenských miest, pristúpilo k realizácii participatívneho rozpočtu
prostredníctvom podpory občianskych projektov. V rámci grantovej
výzvy „Mením Moje Mesto 2020“
sme udelili granty až desiatim
z nich. Osem bolo realizovaných
v roku 2020. Realizácia ďalších
dvoch bola presunutá na rok 2021.
Vďaka spolupráci s našim
dlhodobým firemným darcom
BRAMAC – strešné systémy sa
nám podarilo realizovať aj ďalší
grantový program „Strecha pre
Váš nápad“, kde sme podporili
projekty siedmych základných

škôl nitrianskeho regiónu. Napriek
tomu, že nám pandémia nedovolila zorganizovať komunitné podujatie „Aby ľudia ľuďom pomáhali“
spojené s tradičným sadením
stromov, podarilo sa nám získať na
realizáciu rovnomenného programu až troch firemných darcov –
firmu CORA –GEO, s.r.o., Marel, s.r.o.
a Západoslovenskú energetiku,
a.s.. Získali sme tak financie na
podporu rozvoja dvoch renomovaných mimovládnych organizácií
z Nitry – OZ STORM a Slovenský
skauting – 23.zbor Nitrava, ktoré
aktívne pomáhali v čase pandémie. Náš ďalší dlhodobý firemný
darca Heineken Slovensko taktiež
reagoval na situáciu spojenú
s COVIDom-19. V spolupráci s ním
sme realizovali grantový program
na podporu občanov mesta Hurbanovo „TU SME DOMA aj v čase
koronakrízy“.
Pandémia neodradila ani tých,
ktorí nám pomáhajú s realizáciou
nášho Klubu darcov. Do programu sa v minulom roku zapojilo
8 nitrianskych osobností, ktoré
reprezentujú rôzne oblasti nášho
kultúrno-spoločenského života.
Formou video pozvánky oslovovali
ľudí z našej komunity, aby sa stali
členmi tohto skvelého zoskupenia.
Do grantového programu prispeli
traja firemní partneri a 108 jednotlivcov. Boli to nielen naši stáli darcovia, ale objavili sa aj viacerí noví.

Neodradila ich ani skutočnosť, že
sme v roku 2020 nemohli zorganizovať naše tradičné slávnostné
stretnutie členov Klubu. Vďaka
finančnej podpore darcov sme
mohli poskytnúť granty piatim
komunitným projektom v Nitre.
Minulý rok sa nám podarilo
úspešne dokončiť projekt „Komunitné centrum pre pracovnú
a vedomostnú mobilitu v Nitre“,
ktorý bol zameraný na vytvorenie podmienok pre sociálnu
inklúziu cudzincov v meste Nitra

a prekonávanie bariér medzi
občanmi mesta a cudzincami. Projekt sme realizovali
vďaka podpore Mesta Nitra
a Nadácii Ekopolis.
Rok 2020 bol ťažký pre každého
z nás. Mnohí z nás cítili únavu z obmedzení, mnohí v čase krízy veľa
stratili. O to vzácnejšia bola vaša
pomoc a podpora, ktorú ste nám
preukazovali. Za to všetko vám
patrí naše úprimné ĎAKUJEME.
Ľubica Lachká
správkyňa 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 je
grantová
organizácia,
ktorá vznikla
v roku 2002,
poskytuje granty
aktívnym
obyvateľom
a organizáciám
v Nitrianskom
kraji. Počas
svojej existencie
podporila
1 263 projektov
celkovou sumou
1 235 931,10 €.

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.

Správna
rada

Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie je jej najvyšším
rozhodovacím orgánom. Je tvorená
dobrovoľníkmi - aktívnymi mienkotvornými ľuďmi z nášho mesta,
ktorí zastupujú rôznorodé oblasti
života našej komunity. Bez ich
entuziastickej pomoci a podpory by

Daniela Gundová
Manažment

Ľudia
v nadácii 2020
Ľubica
Lachká
Správkyňa
nadácie

Eva
Vargová
Programová
manažérka

Natália
Zákopčanová
PR manažérka

Náš tím tvoria tri pracovníčky, pre
ktoré sa práca stala ich hobby.
Naša spolupráca je postavená na
priateľskej otvorenej komunikácii,
dôvere a hľadaní optimálnych
riešení. Snažíme sa o to, aby sme
robili svoju prácu profesionálne
a zároveň so srdcom.

Predsedníčka Správnej rady,
riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre

Ivona Fraňová
Odd. pre vonkajšie vzťahy
a soc. veci UKF v Nitre

Nikoleta Kováčová
Novinárka, moderátorka

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.

naša organizácia nemohla fungovať
a rozvíjať sa.
Ďakujeme veľmi pekne členom
Správnej rady za ich aktívnu prácu
a pomoc pri realizácii programov
Nitrianskej komunitnej nadácie
v roku 2020.

Bohumír Harvan
Podnikateľ

Ivan Gontko
Herec

Martin Horák
Prednosta MsÚ v Nitre

Dominika Hlavinová Tekeliová

Bronislav Tomka

Vysokoškolská pedagogička UKF v Nitre

Podnikateľ

Janka Buršáková

Miloslav Špoták

Poslankyňa mestského
zastupiteľstva v Nitre

Viceprimátor
mesta Nitra

Imrich Jakab
Vysokoškolský pedagóg
UKF v Nitre

Dozorná rada zodpovedá, dohliada
na finančný chod nadácie.
Je tvorená dobrovoľníkmi, ktorí
majú skúsenosti s finančným riadením. V roku 2020 boli jej členmi:

Dozorná rada
Silvia Hrozenská
manažérka Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre

Martina Gregušová
tajomníčka Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Milan Hošek
súkromný podnikateľ a poradca v oblasti akciových trhov

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
a projekty
nadácie

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka
ľuďom možnosť darovať a podporiť
tak dobré nápady pre Nitru. V roku
2020 sa do programu zapojilo 108
individuálnych darcov a 3 firemní
darcovia. Rozhodli o podpore
5 verejnoprospešných projektov,
ktorým bola prerozdelená suma
4 165 Eur.

Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre
všetky spoločensky zodpovedné
firmy. Kúpou živého stromu firmy
podporujú rozvoj neziskových
organizácií pôsobiacich v meste
Nitra. Okrem Mesta Nitra, sa v roku
2020 do tohto programu zapojili
aj 3 firemní darcovia: Západoslo-

venská energetika, a.s., CORA GEO,
s.r.o., Marel Slovakia, s.r.o. Celkovou
sumou 3 800 Eur pomohli dvom
mimovládnym organizáciám, ktoré
získané financie využijú na programový rozvoj a stabilizáciu svojich
programov.

Strecha pre
Váš nápad
Cieľom grantového programu je
podnietiť a podporovať rôznorodé
verejnoprospešné dobrovoľnícke
aktivity ako aj kreatívne nápady
v základných školách v Nitrianskom

kraji, ktoré prispejú ku skvalitneniu
školského prostredia. Medzi oblasti
podpory programu patrí najmä
vzdelávanie, životné prostredie
a telesná kultúra. V roku 2020 bolo

podporených 7 projektov, na ktorých sa podieľali žiaci, pedagógovia
i rodičia a spolu získali podporu
6 900 €.

Tu sme doma
(aj v čase
koronakrízy)
Nitra versus
korona

Cieľom grantového programu
„Tu sme doma“ je podnietiť
a podporiť verejnoprospešné
aktivity obyvateľov Hurbanova.
Program v roku 2020 dostal tak
trochu iný názov – Tu sme doma aj
v čase koronakrízy. Ako už z názvu
vyplýva, projekty súviseli s pomocou v boji s pandémiou COVID-19.
Hlavným partnerom programu
je firma Heineken Slovensko, a.s.
V roku 2020 bolo realizovaných
12 projektov v celkovej hodnote
19 659,35 €.

Mením
Moje Mesto
Cieľom grantového programu je
podporovať inovatívne verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady
občanov v rôznych oblastiach, ktoré
prispievajú ku skvalitneniu života
v meste Nitra. Tento program je
financovaný z participatívneho
rozpočtu mesta. Znamená to, že
samotní občania predkladajú svoje
projekty, rozhodujú o ich realizácii
formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na
základe dobrovoľnej práce. V roku
2020 bolo podporených 10 verejnoprospešných projektov celkovou
sumou 40 000 €. Dva z nich budú
kvôli pandemickej situácii realizované v roku 2021. Štyri projekty boli
financované Nitrianskou komunitnou nadáciou. Schválená suma bola
16 000€ (reálne čerpaná suma
15 904,36€).

V roku 2020 sme vyhlásili výzvu na
predkladanie projektov v grantovom programe Nitra versus korona,
ktorého cieľom bolo podporiť
organizácie a občianske iniciatívy,
poskytujúce pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID
– 19 a jej následkami. Prostredníctvom tzv. rýchlych grantov bolo
vďaka 29 darcom a kofinancovaniu
Nitrianskej komunitnej nadácie,
podporených 6 projektov celkovou
sumou 3 996 Eur (reálne čerpaná
suma 3992,83€).

Komunitné
centrum pre
pracovnú
a vedomostnú
mobilitu v Nitre
COMIN
Nitrianska komunitná nadácia realizovala
v rokoch 2019 – 2020 projekt s názvom
„Vytvorenie komunitného centra pre pracovnú
a vedomostnú mobilitu v Nitre - COMIN“. Jeho
hlavným cieľom bolo vytvoriť podmienky
pre sociálnu inklúziu cudzincov - štátnych
príslušníkov z tretích krajín a občanov členských
štátov EÚ s udeleným prechodným alebo trvalým
pobytom v SR v meste Nitra a prekonávať bariéry
medzi občanmi mesta a cudzincami. Realizácia
projektu začala v septembri 2019 a končila
v decembri 2020. Ciele projektu boli dosahované
prostredníctvom nasledovných aktivít:
•

Vytvorenie služby miesta prvého kontaktu a poskytovanie sociálno-právneho poradenstva. Miesto prvého kontaktu, kde cudzinci nájdu
na jednom mieste všetky informácie potrebné pre ich prvotnú orientáciu ako aj sociálno-právne poradenstvo, bolo zriadené v spolupráci
s Mestom Nitra v rámci Klientskeho centra MsÚ v Nitre. Svoje služby
poskytovalo dva krát do týždňa prostredníctvom osobných konzultácií
počas otváracích hodín (utorok 9:00- 15:00 a v piatok 9:00 – 13:00).
Okrem toho bol vytvorený v rámci www.comin.sk kontaktný formulár
a zverejnený telefonický kontakt, ktoré cudzinci využívali aj mimo
otváracích hodín. Táto služba bola zabezpečovaná v spolupráci s OZ Pokoj a dobro. Sociálno právne poradenstvo poskytovala advokátka Viera
Orichová. V rámci tejto aktivity sme poskytli služby 126 cudzincom.

•

Nízkoprahové jazykové vzdelávanie cudzincov prepojené s interkultúrnou orientáciou bolo zabezpečované v spolupráci s OZ Mareena.
V rámci realizácie projektu 2019-2020 boli realizované 3 jazykové
kurzy spojené s interkultúrnym učením. 1 kurz bol realizovaný prezenčne, 2 kurzy boli realizované online. Do kurzov sa zapojilo celkovo
46 cudzincov.

•

Voľnočasové a dobrovoľnícke programy pre sociálnu inklúziu cudzincov realizovala Nitrianska komunitná nadácia. V roku 2019 boli
vytvorené 4 konkrétne ponuky voľnočasových/dobrovoľníckych
aktivít v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, Centrom
pre rodinu Nitra, OZ Cuketa a Združením na záchranu stredovekého
architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH. Do dobrovoľníckych aktivít sa celkovo zapojilo 10 cudzincov.

•

Vytváranie lokálnych stratégií pre sociálnu inklúziu cudzincov v rámci
existujúcich stratégií mesta Nitra. V spolupráci s organizáciou CVEK
bola v roku 2020 dokončená „Situačná analýza migrácie a možností
integrácie cudzincov v meste Nitra“. V nadväznosti na výsledky tejto
analýzy sme identifikovali základné strategické dokumenty, do ktorých
bola zapracovaná téma sociálnej inklúzie cudzincov (napr. Akčný plán
prístupnosti mesta pre všetkých, Komunitný plán sociálnych služieb,
Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu,..). V rámci tvorby stratégií bol realizovaný aj prieskum 35
zamestnávateľov zamestnávajúcich cudzincov v Nitre.

•

Informačná kampaň bola zameraná na informovanie verejnosti
s cieľom prekonávať bariéry a znižovať xenofóbiu v komunite. Bola
realizovaná prostredníctvom elektronických a printových médií, ako
aj prostredníctvom vzdelávacích workshopov. V rámci informovania
verejnosti bola vytvorená nová web stránka www.comin.sk v 4 jazykových mutáciách, ktorá poskytuje informácie o službách pre cudzincov
a obsahuje zároveň aktuálne články o živote cudzincov v našom meste... V spolupráci s OZ Mareena sme realizovali 4 workshopy pre 56 VŠ
študentov. Boli zamerané na šírenie povedomia o témach spojených
s migráciou a integráciou. Taktiež sme pravidelne informovali verejnosť o aktivitách projektu prostredníctvom spolupráce s regionálnymi
a celoslovenskými médiami.

•

Projekt „Vytvorenie komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú
mobilitu v Nitre - COMIN“ bol prvým komunitným projektom, ktorý vychádzal z identifikácie potrieb komunity a realizoval sociálnu inklúziu
cudzincov v SR na základe aktívnej krossektorálnej spolupráce mesta
Nitra, MVO zamestnávateľov, cudzincov...

•

Všetky aktivity projektu prispeli k zlepšeniu sociálnej inklúzie cudzincov v meste Nitra a k znižovaniu bariér medzi cudzincami a väčšinovou
komunitou. Projekt naštartoval komplexný proces sociálnej inklúzie
cudzincov v našom meste (služby, stratégie, informovanie verejnosti...).
Má všetky predpoklady na to, aby sa úspešne rozvíjal aj v budúcnosti.
Projekt bol finančne podporený Nadáciou Ekopolis a Mestom Nitra.

Pomáhame
komunitám
aj v ťažkých
časoch....
Každoročne prostredníctvom našich grantových
programov spájame
aktívnych ľudí, ktorí chcú
niečo v komunite zmeniť
k lepšiemu, s tými, ktorí
tieto zmeny nezištne podporujú. Situácia s pandémiou v roku 2020 zasiahla
do životov aj práce nás

všetkých, no napriek
tomu sa nám, vďaka našim partnerom a darcom,
podarilo zrealizovať všetky naše grantové programy, aj keď bez sprievodných podujatí, na ktoré
sa vždy tešíme. A tak sme
v roku 2020 podporili spolu 38 verejnoprospešných

STRECHA PRE
VÁŠ NÁPAD 2020
Dominika Králiková
Projekt „Komunitné
kompostovisko na
ulici Lipová“
projektov celkovou sumou
62 293,26 €. Ďakujeme
všetkým aktívnym ľuďom
z komunity, našim darcom
a podporovateľom za to,
že sme mohli v roku 2020
pomáhať našej komunite
aj v ťažkých časoch pandémie.

MENÍM MOJE MESTO 2020

Miloslav Špoták,
viceprimátor mesta
Nitra
V čase, kedy sme rozhodovali
o rozpočte pre grantový program
Mením Moje Mesto 2020, sme ešte
netušili, čo nás o niekoľko týždňov

čaká. Nikto nepredpokladal, že život
nás všetkých sa čoskoro radikálne
zmení. Keď sa situácia s pandémiou
začala zhoršovať, zvažovali sme, či
v programe pokračovať. Projekty boli
prihlásené, ľudia hlasovali, no my
sme nevedeli, čo bude ďalej. S úspešnými žiadateľmi sme sa virtuálne
spojili a diskutovali, ako oni vidia
možnosť realizovať svoje projekty
v roku 2020. Na základe tejto diskusie
Mestské zastupiteľstvo koncom
mája rozhodlo, že víťazné projekty
budú podporené, no predkladateľom
dáme možnosť rozhodnúť sa, či chcú
projekt realizovať v roku 2020 alebo
ho kvôli situácii s pandémiou posunú
na rok 2021. Napriek všetkému sa

podarilo úspešne zrealizovať 8 z 10
víťazných projektov a my sme radi,
že ľudia ostali aktívni a odhodlaní aj
v ťažkých časoch. Program podporuje zmysluplné verejnoprospešné
projekty, ktoré spájajú komunity
v našom meste a aktivizujú občanov,
aby sami priložili ruku k dielu a aby
sme spoločnými silami vytvárali
krajšie miesto pre život. Preto som
nesmierne rád, že sme sa napokon
rozhodli v programe pokračovať.
Verím, že budeme môcť podporovať
dobré nápady aktívnych Nitranov
aj v budúcnosti, keď už sa všetci
budeme môcť slobodne nadýchnuť
a vrátiť sa k bežnému životu a k tomu,
čo nás baví a napĺňa.

V prvom rade by som sa chcela
poďakovať NKN a mestu Nitra,
že práve v týchto ťažkých časoch
podali pomocnú ruku a napriek
prekážkam sa im podarilo
podporu záujemcom skutočne
poskytnúť. Je dôležité realizovať
zmysluplné projekty pre komunitu. A dovolím si povedať, že práve
v týchto ťažkých časoch by sa
mal človek zamerať, čo pozitívne
priniesť pre svoje okolie a vniesť
tak dávku skutočného optimizmu
do reality. Naším projektom bola
realizácia ekologického projektu
komunitného kompostéra na
ulici Lipová. Myslím si, že práve
v takýchto časoch by človek ešte
viac mal pristupovať zodpovednejšie a citlivejšie k otázkam
životného prostredia. Náš projekt
kompostovania podáva priame
hmatateľné výsledky, ako aj
touto formou pomôcť k zlepšeniu stavu životného prostredia
- menej odpadu na skládke,
vzniknutý kompost dobrý pre
pôdu, spolupatričnosť v komunite. Z vlastnej skúsenosti viem, že
práve dobrovoľníckou činnosťou
aj prostredníctvom projektov
MMM vie človek obohatiť nielen
svoje okolie, ale prináša pocit optimizmu a užitočnosti aj pre seba
samého. A práve tieto atribúty
v spojení so zdravším životným
prostredím sú tak potrebné na
zvládnutie náročných situácií,
ktorým sme vystavení.
Ešte raz vďaka...

Alena Scheller,
Bramac - strešné
systémy, spol. s.r.o.
S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracujeme takmer od jej
založenia. V posledných rokoch sa
naša spolupráca zamerala na podporu základných škôl, na podporu
ich vlastných projektov. A keďže
tento program “Strecha pre Váš
nápad” sa teší veľkému záujmu
zo strany škôl, rozhodli sme sa aj
v roku 2020 v ňom pokračovať .
Školy nás milo prekvapili a my sme
mali z čoho vyberať. Rada by som aj
touto cestou poďakovala všetkým
pedagogickým pracovníkom, že
napriek neľahkej súčasnej situácii
prichádzajú s novými nápadmi na
zlepšenie školského prostredia.
Rovnako ďakujem aj NKN, že tento
projekt môže pokračovať aj vďaka
jej organizačnej pomoci.

Kristína Schrónerová,
zástupkyňa riaditeľa,
ZŠ Pribeta
Projekt „Včela pre nás,
my pre včelu“
Veľmi sa tešíme možnosti, ktorú
nám váš grant v programe Strecha
pre Váš nápad priniesol. To, že sme
získali finančné prostriedky práve
v tejto náročnej situácii nás potešilo
obzvlášť. Myslíme si, že podávať
granty v tejto dobe je mimoriadne
dôležité a je to pre nás veľká pomoc.
Škola už druhý školský rok prišla
o finančné prostriedky, ktoré získava
zo zberu papiera, plesu rodičov
a iných akcií. Program Strecha pre
Váš nápad 2020 nám pomohol
splniť náš cieľ, ktorý sme mali vytýčený na tento školský rok. Venovať
sa včelárstvu bolo našim cieľom
už niekoľko rokov, no vždy chýbali
peniaze. Váš finančný príspevok
nám pomohol rozbehnúť projekt,
ktorému sa nesmierne tešíme. Získanie finančnej podpory je pre menšie
školy, ako je aj naša, nesmierne dôležité, pomáha nám spolu so žiakmi
plniť naše ciele, ukázať žiakom, že aj
v tejto neľahkej situácii sa dá, ak sa
naozaj chce, stačí, ak sa nájde niekto,
kto rád a ochotne pomôže. Patrí
Vám obrovské ďakujeme.

NITRA
VERSUS KORONA

Marek Hattas,
primátor mesta Nitra
Situácia s koronavírusom naplno
ukázala, že slovenské samosprávy
sú, v prípade núdzovej situácie,
schopné postaviť sa okamžite do
prvej línie a pomáhať všade, kde je
to možné. Mesto Nitra, ale aj ďalšie
obce na Slovensku, za posledných
dvanásť mesiacov zakúsili obrovské
vypätie – ekonomické, materiálne,
ale najmä ľudské. Podporu programu
Nitra versus korona vnímam ako
samozrejmosť. Nitrianska komunitná
nadácia je zárukou toho, že vyčlenené prostriedky nájdu správneho
adresáta. To sa potvrdilo aj teraz, keď
podpora smerovala najohrozenejším
častiam obyvateľstva, teda seniorom,
ale aj na podporu vzdelávania detí zo
znevýhodneného prostredia či nákup
ochranných pomôcok a vybavenia.
Pevne verím, že pandémia bude
čoskoro na ústupe a spoločne s Nitrianskou komunitnou nadáciou sa
budeme môcť znovu venovať aj ďalším programom a aktivitám, nielen
tým, ktoré nám vnútili okolnosti.

Katarína Kozáková,
riaditeľka „NITRAVA“,
Zariadenie sociálnych
služieb Nitra
Projekt „Germicídny
žiarič“
Zariadenie sociálnych služieb
Nitrava získalo z grantu Nitrianskej
komunitnej nadácie prostriedky na
nákup germicídneho žiariča, ktorý
významne napomáha v boji proti
koronavírusu v priestoroch, kde žije
veľká komunita seniorov. U tejto
najohrozenejšej skupiny obyvateľov je udržateľnosť hygieny a tým
aj zdravia najvyššou prioritou.
Výzva tohto typu grantu a následne
aj realizácia projektu, obzvlášť v tak
ťažkom období, akým je pandémia,
je neoceniteľná. Je dobré vedieť,
že sú stále ľudia a organizácie,
ktoré v ťažkých časoch nemyslia
iba na ochranu seba, ale majú
na pamäti aj iných. Život človeka
a v čase krízy tiež prejav spolupatričnosti je najväčšou hodnotou.
Vzhľadom k zameraniu projektu
je zabezpečená jeho udržateľnosť
na dlhé obdobie, t.j. aj po skončení
pandémie. Oceňujeme prínos Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá
prispôsobuje grantové výzvy na
aktuálne potreby a problémy, ktoré
spoločnosť rieši.

TU SME DOMA (aj v čase
koronakrízy) 2020

Helena Windisch,
Manažérka
korporátnych vzťahov
HEINEKEN Slovensko,
a.s.
Podnikanie so sebou prináša
zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorá
rozhodne presahuje rámec daného
podnikania. Vnímame, že jedna časť
zodpovednosti, ktorú sme prijali za
vlastnú, je vytvárať pozitívny vplyv na
miestach, kde pôsobíme. Na jednej
strane naše podnikanie prináša
radosť do života našim spotrebiteľom,
zákazníkom a obchodným partnerom. Na druhej strane chceme tuto
radosť pretaviť aj do transformácie
nasej zodpovednosti. S komunitou
mesta Hurbanovo pracujeme už viac
ako 10 rokov. Za ten čas sa z nás stali
partneri, ktorí stavajú na rovnakých
hodnotách spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Tieto pevne základy
sme mali možnosť tento rok overiť
v krízových podmienkach. Pandemická situácia nás postavila pred
nečakané situácie. Našim cieľom, spolu s predstaviteľmi mesta, bolo rýchlo
a adekvátne reagovať na komunitné
potreby obyvateľov, najmä rizikových
skupín, ako sú seniori, dlhodobo chorí
alebo aj marginalizované skupiny.
Využili sme dostupné kanály pre
vzájomnú komunikáciu a spoločne
sme sa pustili do práce. Podstatou
grantového programu TU SME DOMA
aj v čase pandémie, je kľúčové slovo
SPOLOČNE.

Angelika Hájniková,
poslankyňa MsZ
Hurbanova

Projekt „Homeschooling
detí z marginalizovaného
prostredia ZŠ s MŠ
Á. Fesztyho s VJM“

Vzdelanie je základným kameňom
prosperujúceho národa. Žiaľ, nie
všetky deti stoja v živote na rovnakej
štartovacej čiare. Našou úlohou,
ako spoločnosti, je pomáhať tým
najslabším. Vďaka programu Tu
sme doma aj v čase koronakrízy
sa mohlo v prebiehajúcich ťažkých
časoch pripojiť k online vzdelávaniu
12 rodín zo sociálne slabšieho prostredia, prostredníctvom zakúpených
tabletov zo získaného grantu. Týmto
sa nám podarilo vyrovnať na jednej
zo základných škôl sociálne rozdiely
vo vzdelávaní v čase pandémie.
Pedagógom sa taktiež zjednodušila
úloha, keďže nemuseli deti naďalej
navštevovať v rodinách svojich
žiakov s pripravenými úlohami,
kde vystavovali ohrozeniu vlastné
zdravie. Musíme mať na zreteli, že
naša spoločnosť je len taká silná,
ako jej najslabší článok. Dotknuté
rodiny detí sú vďačné za to, že dostali
možnosť naďalej napredovať spolu
so svojimi spolužiakmi. I keď je cesta,
ktorá je pred nami, veľmi dlhá, takéto
kroky nás vedú k cieľu, ktorý máme
všetci spoločný. A preto verím, že
naša spolupráca bude naďalej takto
úspešne pokračovať.

ABY ĽUDIA ĽUĎOM
POMÁHALI 2020

Tomáš Habiňák,
konateľ Cora Geo
Sme veľmi radi, že sme boli
oslovení Nitrianskou komunitnou
nadáciou a získali možnosť zúčastniť sa dobrej veci. Projekty nadácie
nás zaujali, vnímame ich ako veľmi
zmysluplné pre komunitu mladých.
Potešilo nás, že sme sa zapojili
práve do projektov s mládežou,
pretože ako IT firma vnímame,
že táto oblasť bude v budúcnosti
patriť mladým. Sme toho názoru, že
ľudia, verejná správa a firmy by si
mali navzájom pomáhať v daných
regiónoch. Jedine týmto spôsobom
môžeme byť všetci úspešní. Mali by
sme si pomáhať nielen v dobrých
časoch, ale oveľa viac myslieť na
pomoc v časoch zlých a ťažkých.
Sme veľmi vďační, že sme mali
možnosť s nadáciou na tomto konkrétnom projekte spolupracovať.

KLUB DARCOV 2020

Tibor Zalabai,
spoločnosť UNIQA GSC.
Marián Benc,
Slovenský skauting,
23. Zbor NITRAVA
Projekt „Klubovňa“
Vraví sa, že múdre firmy investujú
v kríze. Zdalo by sa, že aj my sme
múdra firma, keď sme v čase krízy
investovali do kúrenia. Fakt je však
ten, že kúrenie sme riešili cez dva
roky, kým sa podarilo zohnať peniaze.
Predošlé zimy sme fungovali na
dreve. No trpel tým nielen objekt, ale
aj naše odevy. Dvojhodinová návšteva
v klubovni a človek prišiel domov
vyúdený ako z víkendovej chaty. Veľká
vďaka patrí všetkým mamám, ktoré
to s nami znášali a deti do klubovne
púšťali. Kúrenie je už spojazdnené,
žiaľ jeho ovocie sme ešte pre aktuálnu situáciu neochutnali. Náš ročný
rozpočet je na úrovni priemernej
slovenskej rodiny. Takáto finančná
podpora je citeľná a tu doslova aj cítiť
teplo. Objekt, ktorý máme k dispozícii
budeme môcť omnoho viac využívať
a snáď sa podaria aj ďalšie plány,
ktoré s ním máme. Priorita pre nás
však je neformálne vzdelávanie
mladých ľudí. Toto musíme mať stále
na zreteli. Celú našu prácu zastrešujú
dobrovoľníci a cítime rozdiel, keď celú
ich energiu môžeme venovať mladým
ľuďom a keď časť energie odoberajú
existenčné problémy. Ďakujeme.

Pre nás ako zamestnávateľa
s 25-ročnou históriou v regióne
Nitry je veľmi dôležité podporovať
lokálnu komunitu. Medzi hlavné
piliere našej spoločnosti patria stabilita a istota. Tie, žiaľ, počas tohto
náročného roka neboli vôbec samozrejmosťou a je možné povedať,
že celková situácia poznamenala
spoločnosť ako takú. Práve z tohto
dôvodu sme sa rozhodli pre spoluprácu s Nitrianskou komunitnou
nadáciou, vďaka ktorej je možné
podporiť množstvo lokálnych, zaujímavých a perspektívnych projektov a priniesť istotu a stabilitu tam,
kde je to potrebné. Nielen samotná
spoločnosť, ale najmä naši zamestnanci chcú pomáhať a byť súčasťou
dobrých skutkov, ktorými pozitívne
ovplyvňujú svoje okolie. Lev
Nikolajevič Tolstoj povedal: „Človek
dostáva odmenu za dobrý skutok,
ktorý vykonal, už v radosti, ktorú
za to cíti.“ Tešíme sa z každého
dobrého činu, ktorý sa nám doteraz
podarilo uskutočniť. Budeme radi,
keď ich budeme môcť vykonávať
v Nitre i naďalej prostredníctvom
projektov NKN.

Johana Tráčová,
“VINIČKY“, Zariadenie
sociálnych služieb, Nitra
Projekt „Detekčná
brána s meraním
telesnej teploty“
Slovensko už niekoľko mesiacov
bojuje s pandémiou nového koronavírusu. V týchto ťažkých časoch
sú najviac ohrození a zasiahnutí
nebezpečnou pandémiou naši
seniori. Preto aj v tejto mimoriadne
náročnej situácií je vítaná pomoc
Klubu darcov NKN. Uvedomili sme si,
že „v prvej línii“ ohrozených stojí aj
celý zdravotnícky, opatrovateľský, či
technický personál zariadení, ktorý sa
stará o seniorov. Krízový štáb Viničky
Nitra sa rozhodol prostredníctvom
grantovej výzvy NKN požiadať o obstaranie prechodového bezkontaktného teplomera na meranie teploty
ľudského tela. Táto pomôcka výrazne
pomáha pracovníkom zariadenia,
seniorom a ostatným v boji proti
koronavírusu a bude slúžiť širšej
komunite obyvateľov Nitry, ktorí
do zariadenia vstupujú, či už ako
príbuzní, alebo návštevy. Naša veľká
vďaka patrí Vám, ktorí v neľahkých
časoch pomáhate tým, ktorí to
najviac potrebujú. Vaša pomoc je
konkrétna, adresná a dlhodobo zúročená. Význam pre komunitu a mesto
je neoceniteľný. Pre nás to nie sú len
dary, ale psychická podpora počas
tejto mimoriadnej situácie.

Čo priniesol rok 2020
Každý rok organizujeme niekoľko podujatí pri
príležitosti odovzdávania grantových šekov.
V roku 2020 sme, žiaľ, podujatia realizovať
nemohli, no napriek tomu sme radi, že sa
nám podarilo podporiť množstvo krásnych
verejnoprospešných projektov vo všetkých
našich grantových programoch. Tu Vám
prinášame malú prezentáciu niekoľkých z nich...

Obyvatelia a návštevníci sídliska Chrenová
si užili letné dni a večery aj vďaka projektu Chrenová žije! Ten sa skladal z niekoľkých samostatných podujatí, ktoré boli
realizované v období, kedy aj protipandemické opatrenia boli voľnejšie, a tak si
mohli návštevníci naplno užiť komunitnú
atmosféru – rozlúčku so školou, Chrenovskú olympiádu, letné kiná, opekačky,
Dožinkovú veselicu, či rozlúčku s letom.

V rámci programu Mením Moje Mesto 2020
sa, napriek pandémii, podarilo zrealizovať
niekoľko užitočných verejnoprospešných
projektov. Obyvatelia Lipovej ulice na
sídlisku Chrenová sa tešia z nového kompostoviska, ktoré je pokračovaním príkladu
dobrej praxe komunitného kompostoviska
na Výstavnej ulici z roku 2018...

OZ Stvorené je veľkým podporovateľom myšlienky udržateľného
a „zerowaste“ životného štýlu.
V rámci projektu „Spolu recyklujeme, teda sme“ sa im podarilo,
zrealizovať niekoľko bazárov na
pešej zóne v Nitre, kde si návštevníci, okrem nákupov oblečenia
z druhej ruky za symbolické ceny,
mohli vypočuť zaujímavé a inšpiratívne edukačné prednášky
zamerané na upcykláciu a recykláciu oblečenia, a taktiež koncerty
nadaných lokálnych hudobníkov.

Možno aj vďaka projektu
„Rozhýbeme všetky deti“ nám
v Nitre a okolí rastie nová generácia zápasníkov. Realizátori
projektu veria, že po prezentácii tohto športu v Hideparku
Nitra, Remitáž Jelenec a v obci
Žirany, kde predstavili ich klub,
prácu s deťmi a zápasnícky
šport, zaujali ďalších mladých
nádejných športovcov.

Street workoutové ihrisko na Klokočine bol úspešný projekt už v roku
2019. Preto sa realizátori zapojili aj do
programu Mením Moje Mesto 2020,
a vďaka tomu sa im podarilo dobudovať a rozšíriť toto ihrisko o novú
plochu a cvičebné prvky, ktoré môže
naplno využívať široká verejnosť.
Nitrianska Hokejbalová
Organizácia z veľkej
časti zveľadila hokejbalový areál. Vybudovali
sa sociálne zariadenia,
skladové priestory na
tréningové pomôcky,
kabíny...Hneď, ako to
bude možné, bude dobudované aj prekrytie
tribún.

Zameranie projektov bolo rôzne,
avšak všetky súviseli s prevenciou či
ochranou pred vírusom. Od nákupu
ochranných a dezinfekčných prostriedkov či pomôcok, bezdotykových
dávkovačov dezinfekcie, generátora
ozónu, pomoc pri homeschoolingu
detí z marginalizovaného prostredia, vybudovanie krytých stojísk na
odpad, až po čistenie a upratovanie
okolia dobrovoľníkmi...Obyvatelia
Hurbanova sa aj v tejto ťažkej situácii
dokázali skutočne zomknúť a pomôcť
si navzájom.

V roku 2020 dostal grantový program Tu sme doma
dočasne nový názov – Tu sme
doma aj v čase koronakrízy.
Ako z jeho názvu vyplýva,
projekty v roku 2020 súviseli
s pomocou v boji s pandémiou
COVID-19. Podporených bolo
12 verejnoprospešných projektov v meste Hurbanovo...

Projekty podporené
a realizované v roku 2020
V roku 2020 Nitrianska komunitná nadácia schválila
grantovú podporu 38 projektom v celkovej sume 62 293,26 €.
Formou prvých a druhých splátok financovala 50 projektov
schválených v rokoch 2019– 2020 celkovou sumou 68 906,57 €.

Grantový program Nitra versus korona
Predkladateľ

Podporený projekt

Diecézna charita Nitra

Koronaškola v Detskom
charitnom dome sv.
Lujzy

800,00

nef. iniciatíva v zastúpení L.
Slamka

Aj štít ochráni pred
COVID - 19

450,00

450,00

Tlač ochranných štítov
pre ľudí v 1. línii

"NITRAVA" Zariadenie
sociálnych služieb Nitra

Germicídny žiarič

696,00

696,00

Zakúpenie
germicídneho žiariča na
dezinfekciu ovzdušia

Združenie STORM

Bezpečnejšia NITRA

800,00

800,00

Zakúpenie ochranných
pomôcok pre užívateľov
drog

Promeritas Quieti sv. Svorada,
Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie, Domov
sociálnych služieb (Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra)

Sv. Svorad bojuje
s koronou

600,00

596,83

Zakúpenie materiálneho
vybavenia a ochranných
pomôcok k boju
s pandémiou

Špecializovaná nemocnica sv.
Svorada Zobor, n.o.

Zvýšenie bezpečnosti
seniorov s pľúcnymi
a onkologickými ochoreniami a pacientov pred
umiestnením do zariadení sociálnych služieb
pomocou PCR testov

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020

650,00

3 996,00

800,00

650,00

3 992,83

Popis

Nákup notebooku na
on-line vzdelávanie,
nákup dezinfekčných
a ochranných prostriedkov pre deti a mládež

Zakúpenie PCR
testov pre pacientov
nemocnice Sv. Svorada
Zobor, n.o.

Grantový program Mením Moje Mesto
Predkladateľ

Podporený projekt

P. Ďuriš, A. Sitkey, R.
Mikulášik

Chrenová žije 2020

4 000,00

3 909,52

L. Turba, Z. Turbová, Ľ.
Kriššák

Letné kino

4 000,00

4 000,00

Letné premietanie na sídlisku Diely
a Párovské háje

K. Obertášová, P.
Bocán, R. Štefák

Klokočina street
workout ihrisko
vol. 2

4 000,00

3 994,84

Rozšírenie street workoutového
ihriska na sídlisku Klokočina

D. Králiková, M. Pap,
Maroš Lopúch

Komunitné
kompostovisko na
ulici Lipová

4 000,00

4 000,00

Vybudovanie komunitného
kompostoviska

16 000,00

15 904,36

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020

Popis

Séria komunitných susedských
podujatí na sídlisku Chrenová

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

Dotácie mesto Nitra (4 dotačné zmluvy)

15 904,36

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

Združenie STORM

Náš CIRKUS

1 800,00

1 800,00

Úhrada nákladov za prácu
sociálnych pracovníkov s deťmi
a mládežou

Slovenský skauting,
23. zbor NITRAVA

Naša klubovňa

2 000,00

2 000,00

Zabezpečenie kúrenia do novej
skautskej klubovne

3 800,00

3 800,00

SPOLU

Suma
uhradená
v 2020

Popis

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

Zbierka Nitra versus korona

2 970,00

Darovacia zmluva ZSE

3 000,00

Transfer Mesto Nitra

1 022,83

Zmluva o charitatívnej reklame s firmou CORA- GEO

800,00

Grantový program Strecha pre Váš nápad

Grantový program Klub darcov
Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

J. Matušková, L. Peli,
P. Lovasová (2019)

Rekonštrukcia
telocvične

1 000,00

1 000,00

Rekonštrukcia telocvične MŠ Piaristická

E. Domanová, A.
Balážová, P. Doman
(2019)

Raňajky na korze

1 000,00

1 000,00

Realizácia kultúrno-spoločenských
aktivít na pešej zóne v Nitre* (*
Projekt Raňajky na korze nemohol
byť realizovaný kvôli pandémii
COVID- 19, financie boli vrátené na
účet NKN)

500,00

Popis

"VINIČKY" Zariadenie
soc. služieb, Nitra

Detekčná brána s
meraním telesnej
teploty

Podaj mi ruku Nitra

pomoc-COVID 19

1 000,00

1 000,00

Zakúpenie ochranných pomôcok
pre rodiny v núdzi

BORINKA, Zariadenie
sociálnych služieb
Nitra

Dobudovanie
oddychovej zóny
pre seniorov

1 000,00

1 000,00

Dobudovanie oddychovej zóny pre
seniorov v exteriéri

S. Febenová,
K. Zaťková, S.
Lopašovský

Podaj pomocnú
ruku

900,00

Pokoj a dobro pomoc núdznym

Pracovná inklúzia

765,00

765,00

6 165,00

6 165,00

SPOLU

500,00

Suma
uhradená
v 2020

900,00

Prevencia pred COVID-19 zakúpením
detekčnej brány na meranie teploty

Informačná kampaň o poskytnutí
prvej pomoci pre širokú verejnosť
Školenie PC a administratívnych
zručností pre cudzincov za účelom
ich pracovnej inklúzie

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

Fond KD 2019

1 600,00

2% 2019 (za rok 2018)

400,00

Darovacia zmluva UNIQA 2020

500,00

Fond KD 2020

3 665,00

Predkladateľ

Podporený projekt

T. Buglos, S. Terdy, K.
Györi Benedek (2019)

Moja zdravá kuchynka

ZŠ s VJM Eötvösa,
Komárno (2019)

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020

Popis

970,00

291,00

Zriadenie cvičnej kuchynky v ZŠ s
MŠ Gáspára Samuela Číčov

Z rozprávky do
rozprávky

1 000,00

300,00

Vytvorenie rozprávkovej izby,
knižnice s čitárňou na popularizáciu
čítania

ZŠ Cabajská 2, Nitra
(2019)

Oddychuj vonku!

1 000,00

300,00

Pretvorenie časti školského dvora
na vonkajšiu učebňu

Katolícka spojená
škola, Nové Zámky
(2019)

Rovnaká šanca

933,49

280,49

Zakúpenie kompenzačných
pomôcok pre znevýhodnené
skupiny a intaktných žiakov

S. Hríbiková, V.
Šályová, J. Mäsiar
(2019)

Jedlý les - strom za
učiteľa, krík za žiaka

1 000,00

300,00

Výsadba jedlého lesa v areáli ZŠ
Rybník

ZŠ, Pavilón B, Školská
ul. 26 Pribeta

Včela pre nás, my
pre včelu

1 000,00

1 000,00

Ekovýchova v praxi - založenie
včelárskeho krúžku, vzdelávanie,
zriadenie kompostoviska, výsadba
ovocných stromov žiakmi ZŠ

ZŠ Andreja Kmeťa,
Ul. M. R. Štefánika 34,
Levice

Školská dielňa

1 000,00

1 000,00

Dovybavenie školskej dielne
náradím - vedenie žiakov k
manuálnej a technickej zručnosti

ZŠ Ladislava Balleka
(Šahy)

Učíme sa o prírode v
prírode

1 000,00

1 000,00

Vybudovanie ekoučebne na
školskom dvore so zapojením žiakov

ZŠ Partizánska
362 (Nová Ves nad
Žitavou)

Oddychovo-hravá
zóna

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie oddychovo-hracej zóny
v školskom parku ZŠ Nová Ves nad
Žitavou

ZŠ Hronské Kľačany
322

Pomôžme tým, ktorí
to najviac potrebujú

1 000,00

1 000,00

Vytvorenie špeciálnej
psychologickej a pedagogickej
pracovne pre žiakov s poruchami
učenia, narušenou komunikačnou
schopnosťou

ZŠ s MŠ Rastislavice

Chceme sa hýbať,
chceme hrať
volejbal a ping pong

900,00

900,00

Zakúpenie ping-pongového stola a
športových pomôcok k volejbalu

ZŠ Cabaj - Čápor, časť
Cabaj 197

Na bicykli do školy

1 000,00

1 000,00

Motivácia žiakov k bicyklovaniu,
vybudovanie odstavnej plochy pre
bicykle v areáli ZŠ

11 803,49

8 371,49

SPOLU
Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

2% 2019 (za rok 2018) BRAMAC-strešné systémy

1 471,49

2% 2020 ( za rok 2019) BRAMAC - strešné systémy

4 200,00

Fond BRAMAC- strešné systémy

2 700,00

Grantový program Tu sme doma (aj v čase koronakrízy)
Predkladateľ

Podporený projekt

V. Györeová, A. Töltésyová, J. Majer (2019)

Naučme Hurbanovo
pravidelnému pohybu II. - prevencia
kriminality detí a
mládeže

1 600,00

Dažďová voda - dar
prírody

1256,50

Rodičovské združenie
pri ZŠ Nám.
Konkolyho-Thege 2,
Hurbanovo (2019)

Tradície v tancoch a
spevoch

3 000,00

M. Juhaszova,
Ľ. Hromada, M.
Nemčeková (2019)

Športujeme v
každom veku

ZUŠ - Müveszeti
Alapiskola, Hurbanovo
(2019)

Staviteľ, n.o. (2019)

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020
480,00

371,28

900,00

pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany >

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

Materiálne vybavenie pre pravidelnú športovú činnosť CVČ Hurbanovo

M. Banda

Čistotou a
poriadkom proti
CORONE

Zariadenie pre seniorov Smaragd

Spolu to zvládneme

S. Kajan (nef.
iniciatíva Hurbanovo
si pomáha!)

Vytvorenie systému na zber
dažďovej vody v SŠ stavebnej na
zavlažovanie okrasnej záhrady,
spojené s edukáciou žiakov

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020

2 100,00

2 100,00

Vyčistenie čiernych skládok v meste
so zapojením rómskej komunity

800,00

800,00

Zakúpenie bezdotykových dávkovačov dezinfekcie a prístroja k čisteniu
vzduchu pre seniorov

Čistota pol života!

2 100,00

2 042,35

Vybudovanie zakrytých stojísk
zberných nádob na sídlisku
Vinohrady a Stred, s úmyslom
zamedzenia ich vyberania
neprispôsobivými občanmi

MŠK Hurbanovo

Zdravo a hravo

1 000,00

1 000,00

Obstaranie dezinfekčných setov pre
deti a mládež v ZŠ a MŠ v Hurbanove

Pomoc obyvateľom
mesta

2 100,00

2 100,00

Zakúpenie ochranných pomôcok
pre dobrovoľných hasičov na
dezinfekciu verejných priestorov

30 739,30

22 959,63

Zhotovenie krojov, zakúpenie obuvi
pre detský folklórny súbor Rosnička

3 000,00

900,00

Vybudovanie športoviska pre všetky
vekové kategórie v mestskej časti
Trstená

Dobrovoľný
hasičský zbor mesta
Hurbanovo

Externá učebňa ZUŠ

2 163,80

649,00

Dobudovanie externej učebne/
altánku v ZUŠ Hurbanovo

SPOLU

M. Vidová, E. Van
Geest, M. Škulibová
Jalšovská

Ochrana
obyvateľstva
a zdravotného
personálu pred
COVID-19

2 100,00

2 100,00

A. Hájniková

Homeschooling
detí z
marginalizovaného
prostredia ZŠ s MŠ
Á. Fesztyho s VJM

2 100,00

2 098,00

V. Györiová, A.
Töltésyová, M. Vereš

Pomáhame v boji
proti koronavírusu
deťom a mládeži
z prostredia
marginalizovaných
rómskych komunít v
našom meste

800,00

800,00

Zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti seniorov v domácom
prostredí nákupom zdravotných
ochranných pomôcok

Popis

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

Fond Heineken

17 590,35

2% 2019 (za rok 2018) Heineken

5 369,28

Nákup tabletov a dátových SIM
kariet k on-line vzdelávaniu pre deti
z marginalizovaných skupín

Zakúpenie ochranných a
dezinfekčných prostriedkov pre
realizáciu krúžkovej činnosti CVČ

Mimoriadne projekty
Predkladateľ

Podporený projekt

MŠK Hurbanovo

Činnosť Mestského
športového klubu
Hurbanovo 2020

M. Bradáčová

Učíme sa spolu

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2020

Popis

7 000,00

7 000,00

Podpora činnosti MŠK Hurbanovo

713,26

713,26

Zakúpenie didaktických pomôcok
a drobného nábytku pre žiakov
Spojenej školy na Mudroňovej ul.
v Nitre

7 713,26

7 713,26

MŠ Nový diel 50,
Hurbanovo

Do škôlky Koronu
nevpustíme...

1 000,00

1 000,00

Nákup dezinfekčných staníc
a teplomerov pre MŠ Nový Diel

"MAGNÓLIA"
Zariadenie sociálnych
služieb

Čisté ruky

1 500,00

1 500,00

Zakúpenie bezdotykových
dávkovačov na dezinfekciu rúk

Slovenský červený
kríž, územný spolok
Komárno

Ochrana zdravia
seniorov Hurbanova
v čase koronavírusu

2 083,00

2 083,00

Poskytovanie služieb SČK pre
seniorov počas karantény

SPOLU

Prosocia

Spolu to zvládneme

2 036,00

2 036,00

Zabezpečenie starostlivosti
o seniorov v domácom prostredí
nákupom ochranných prostriedkov
pre opatrovateľky OZ Prosocia

Názov zdroja programu

Zdroj 2020 v €

2% Heineken 2019 (za rok 2018)

7 000,00

2% 2019 (za rok 2018)

713,26

> pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

Finančná
správa 2020

účt. sk.

Výnosy (v EUR)

hlav. činnosť

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

3 250,00

64

Ostatné výnosy

A. MAJETOK SPOLU

2020

2019

11 403,06

11 403,06

1 360,95

1 360,95

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

10 042,11

10 042,11

113 687,79

74 134,27

1. Zásoby
3. Krátkodobé pohľadávky

11 221,60

4. Finančné účty

102 466,19

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom
Strana pasív (v €)

74 134,27

0,00

645,43

125 090,85

86 182,76

2020

2019

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

39 808,40

38 560,17

1. Imanie a peňažné fondy

40 994,34

40 102,61

2. Fondy tvorené zo zisku
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

64,96

64,96

-1 607,40

-1 193,53

356,50

-413,87

4 407,39

8 060,21

4 407,39

8 060,21

80 875,06

39 562,38

125 090,85

86 182,76

1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
PASÍVA celkom

-

41,33

22 954,54

23 329,54

33 825,75

Prijaté príspevky

111 093,13

111 093,13

104 319,55

69

Prevádzkové dotácie

50 824,98

50 824,98

53 782,21

188 122,65

375,00

188 497,65

197 681,84

332,52

23,98

356,50

-413,87

Daň z príjmov

Základina - nadačné imanie a základinové fondy k 31.12.2020
Účet

Názov účtu

Spolu k 1.1.2020

Základné imanie:

2. Dlhodobé pohľadávky

5 713,00

Tržby z predaja a opravné položky

Výsledok hospodárenia po zdanení

Strana aktív (v €)

2019

3 250,00

65

59

375,00

SPOLU 2020

66
účtová trieda 6 spolu

Súvaha

zdaň. činnosť

Stav nadačného imania
a zákl. fondov k 31.12.2020
10 917,74

10 917,74

411100

Nadačné imanie registrované

9 556,79

9 556,79

411300

Obrazy

1 360,95

1 360,95

27 049,05

27 049,05

Základinové fondy:
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

Nadačné fondy k 31.12.2020
Účet

Názov účtu

Nadačné fondy:
412420

Nadačný fond Bramac

412430

Nadačný fond Corgoň konto
(Heineken)

412450

Nadačný fond Klub darcov

Stav
k 1.1.2020

Tvorba NF

Čerpanie

Čerpanie
admin.

Zostatok
k 31.12.2020

2 135,82

23 846,27

-21 476,35

-1 478,19

3 027,55

0,12

3 000,00

-2 700,00

-188,72

111,40

213,44

15 000,00

-14 661,35

-117,69

434,40

1 922,26

5 846,27

-4 115,00

-1 171,78

2 481,75

Výkaz ziskov a strát
účt. sk.

Náklady (v EUR)

hlav. činnosť

Spotrebované nákupy

7 997,54

51

Služby

81 078,68

52

Osobné náklady

6 675,96

50

53

Dane a poplatky

3,50

54

Ostatné náklady

241,61

55

Odpisy a opravné položky

56

Poskytnuté príspevky

účtová trieda 5 spolu

zdaň. činnosť
326,69

SPOLU 2020

2019

7 997,54

9 304,71

81 405,37

63 499,47

6 675,96

4 794,12

3,50

7,00

265,94

158,90

23 846,27

23 846,27

26 907,27

67 946,57

67 946,57

93 424,24

188 141,15

198 095,71

187 790,13

24,33

351,02

Finančné investície v € (brutto)

Výška investície
k 1.1.2020

Výška investície
k 31.12.2020

Brutto úrokový
výnos v 2020

Brutto úrokový
výnos v 2019

Dlhopisy Penta Public 27 (2016-2019)

0,00

0,00

0,00

296,00

Dlhopisy Penta Public 48 (2018-2021)

10 042,11

10 042,11

375,00

375,00

Investície celkom:

26 109,38

10 042,11

375,00

671,00

hrubý výnos

hrubý výnos

Prehľad nákladov a výnosov
Náklady podľa druhov činností (v EUR)
Náklady na správu nadácie
a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie
d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné)
f) mzdové náklady
g) na prevádzku charitatívnej lotérie
h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
Náklady na ekonomickú činnosť
Podpora verejnoprospešného účelu
Dary

Prehľad darcov
PO / FO

Darcovia

-

PO

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

720,00

50,00

PO

Heineken Slovensko

8 597,64

10 929,28

PO

Západoslovenská energetika, a.s.

-

-

PO

Rotary klub Nitra Harmony

-

278,81

PO

2 638,20

3 920,80

UNIQA Group Service Center Slovakia,
spol. s r.o.

2 020

2 019

11 956,55

15 178,89

-

4 385,50

FO

DARY cez Ludia Ludom - NvK

780,00

780,00

175 833,58

178 531,32

FO

DARY cez Ludia Ludom - klub darcov

230,00

230,00

FO

DARY cez DARUJME.SK - klub darcov

2 556,27

2 556,27

- fyzickým osobám FO

5 582,26

10 629,12

- právnickým osobám PO

16 100,77

24 007,33

KICC - COMIN

55 862,89

27 033,11

Vlastné projekty-programové náklady

21 064,06

25 099,12

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek

23 846,27

26 840,00

Náklady celkom

188 141,15

198 095,71

2 020

2 019

70 432,00

44 453,11

4 716,27

4 190,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane:

Výnosy z ekonomickej činnosti
Úroky, kurzové zisky, ostatné

28 549,23

27 330,04

7 395,63

28 346,40

-

-

3 250,00

2 000,00

50 824,98

53 782,21

375,00

671,00

-

3 713,00

-

41,33

Výnosy z použitia fondu

22 954,54

33 154,75

Výnosy celkom

188 497,65

197 681,84

-

-

356,50

-413,87

Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

FO

DARY Klub darcov - ostatní darcovia

FO

DARY - ostatní darcovia

celkom

100,00

500,00

351,02

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

500,00

700,00

40 326,41

Dotácie

3 000,00

1 000,00

700,00

24 496,71

Charitatívna reklama

3 000,00

1 000,00

Hattas Marek

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám FO

Verejné zbierky

3 000,00

Klub darcov - Slov.zväz ochr.prirody

18 421,38

- z bežného obdobia

2 500,00
20 000,00

FO

21 726,83

- z minulého obdobia

3 000,00
15 000,00

PO

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám PO

Prijaté príspevky od fyzických osôb

3 000,00

-

-

celkom
prijaté dary
2019

15 000,00

-

6 174,85

Prijaté príspevky od iných organizácií

celkom prijaté
dary 2020

-

-

Výnosy podľa zdrojov (v EUR)

dary do
fondov 2020

0,71

7 153,79

Transfer - sociálna výdajňa

dary 2020

160,00
290,00
5 770,00

100,00

160,00

150,00

3 295,00
895,00

290,00
21 546,27

27 316,27

29 840,00

Darcovia
a partneri

Členovia
Klubu darcov
2020
Ágh Roman, Bakay Peter, Baláž Ivan,
Bartová Alexandra, Bellerová Beáta,
Benc Marián, Bencová Zuzana,
Blaho Jozef, Blahová Stanka,
Blažko Daniel, Bojdová Dagmar,
Boledovičová Mária, Bradáčová
Marta, Buchowská Stanislava,
Centrum pre rodinu Nitra –
(Julius Jenis, Viera Čanigová, Eva
Šmitalová, Dobroslava Baranová,
Lubica Prešková), Dekyská Ľudmila,
Dibalová Daniela, Dóczy Jaroslav,
Ferčák Pavol, Fraňová Ivona, Galány
Marek, Gontko Ivan, Gontko Miloš,
Gunda Karol, Gundová Danka,
Habermanová Ivana, Harvan
Bohumír, Hattas Marek, Hošek
Milan, Hugáňová Kosír Andrea,
Chochula Jakub, Ivaničová Nikola,

Jánošková Jana, Ježik Martin,
Kadlečíková Izabela, Kevélyoová
Gizela, Košalko Ivan, Koščáková
Kornelia, Kováčová Mariana,
Kováčová Nikoleta, Král Pavol,
Králiková Dominika, Králová
Jarmila, Králová Nikola, Krátka
Lucia, Kurucová Ria, Lachká Ľubka,
Lachký Martin, Lachký Ivan, Letková
Alena, Linetová Oľga, Lukáčová
Danka, Madleňák Peter, Magicová
Zuzana, Marišová Eleonóra,
Mikulášiková Petra, Minárčinyová
Jana, Némethová Xénia, Nová
Zita, Novák Juraj, Oborčoková
Ľubica, Oborčoková Alexandra,
Orichová Viera, Ožvoldíková
Petra, Páleníková Kitti, Pavelová
Luboslava, Peťovská Barbora,

Poništ Michal, Pročka Richard,
Scheller Alenka, Schlarmannová
Jana, Sitkey Andrej, Slamková
Veronika, Sobel Adam, Spojená
škola internátna, Červeňova 42,
Nitra - (Soňa Šišková, Marianna
Sikoriaková, Eva Balážová, Iveta
Coloni, Jozef Borcovan, Mária
Kleštincová, Daniela Chrenková),
Stavjaňa Antonín,
SZOPK - Michal Ambrós, Ščasný
Pavol, Šmehilová Laurinec Anna,
Špoták Miloslav, Švarc Juraj,
Tekeliová Hlavinová Dominika,
Tomašeková Beáta, Törok Luboš,
Turčániová Eva, Turčániová
Veronika, Varga Zoltán, Vargová
Evka, Vizner Tomáš, Waldnerová
Jana, Zákopčanová Natália

Darcovia Nitra versus korona 2020
Mediálni partneri

Bellérová Beáta, Dubaiová Martina,
Dulíková Lívia, Envi-Geos, s.r.o.,
Fraňová Ivona, Gontko Ivan,
Gundová Daniela, Hattas Marek,
Hošek Milan, Hugáňová Kosírová
Andrea, Jakab Imrich, Kamenská

Torzewská Jana, Kollárová Marta,
Lachkí Ivan a Ľubica, Lachký Martin,
Mitanová Lucia, Móriová Nataša,
Némethová Xénia, Nitrianska
komunitná nadácia, Orichová Viera,
Rotary Club Nitra, Scheller Alena,

Šmehilová Laurinec Anna, Špoták
Miloslav, Tekeliová Hlavinová
Dominika, Törok Luboš, Varga
Norbert, Vargová Eva, Waldner Milan
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