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ÚVOD 
 

Rok 2003 bol plný zmien. Rok, kedy desiatky ľudí  chodili a informovali sa na to, ako moţno 

získať granty z Nitrianskeho komunitného fondu. Viacerým sme vysvetľovali, ţe komunitný 

fond čoskoro ukončí svoju štvorročnú „púť“ a bude tu namiesto neho fungovať organizácia 

jemu podobná, Nitrianska komunitná nadácia.  

Mnohí z nich sa čudovali, prečo chceme meniť niečo, čo sa tak dobre  v Nitre rozbehlo, na čo 

si uţ zvykli. Viacerí boli prekvapení, ţe  fond bude nahradený nadáciou, ktorá patrí na 

Slovensku ešte stále ku kontroverzným pojmom.   

Transformácia  však bola potrebná, aby sa naša organizácia mohla ďalej rozvíjať. Občanom 

Nitrianskeho regiónu to prinesie hlavne pozitívne zmeny.  Grantové programy budú 

pestrejšie.  Občania si budú môcť naďalej predkladať  svoje projekty   do výšky 15 000,-  

v rámci otvorených grantových kôl. Budeme vyhlasovať viac otvorených grantových kôl ako 

v minulosti.  Nadácia rozšíri svoje  programy o špeciálne grantové kolá v rámci nových 

programov -  napr. Klubu darcov,  Mladí nitrianski filantropi ... Nitrianska komunitná nadácia 

dokáţe ponúknuť darcom viac moţností  spolupráce ako komunitný fond. Preto 

predpokladáme v budúcnosti väčší počet darcov, a tým aj viac financií na podporu projektov. 

 

Čo je charakteristické  pre novú organizáciu – Nitriansku komunitnú nadáciu ? 
  

 pomáha pri rozvoji miestnej filantropie tým, ţe poskytuje priestor pre miestnych 

darcov (jednotlivcov aj firmy),  ktorí chcú podporiť svoju komunitu  

 podporuje širokú škálu aktivít, zlepšujúcich kvalitu ţivota v danej komunite 

 jej príjmy pochádzajú z viacerých zdrojov 

 má nezávislú správnu radu na  báze dobrovoľníctva, ktorá je najvyšším 

rozhodovacím orgánom nadácie. Pracujú  v nej zástupcovia z rôznych oblastí 

komunity  

 pôsobí v geograficky vymedzenom území  

 buduje si trvalú finančnú udrţateľnosť formou nadačného imania 
 

V čom sa  odlišuje  od Nitrianskeho komunitného  fondu? 
 

 právna forma nadácie umoţňuje  darcom, aby si otvárali svoje fondy, ktoré umoţnia, 

aby darca cez nadáciu daroval svoje financie na ním určený verejnoprospešný cieľ 

jednoducho, adresne a transparentne 

 nadácia buduje nadačné imanie a má spracovanú jasnú stratégiu, čo zabezpečuje jej 

trvalú udrţateľnosť 
 kontrola vyuţitia darov a  hospodárenia nadácie je zabezpečená kaţdoročným 

povinným auditom. Nadácia má taktieţ povinnosť zasielať kaţdoročne svoju výročnú 

správu vrátane účtovnej závierky na Ministerstvo vnútra  

 

Proces premeny fondu na nadáciu nebol jednoduchý. Snaţili sme sa získať skúsenosti  z práce 

komunitných nadácií doma aj v zahraničí.  Čo najviac sme informovali verejnosť o dôvodoch 

tejto zmeny. Dúfajme, ţe sa nám to podarilo a Nitrianska komunitná nadácia bude tak isto 

dobre  slúţiť občanom mesta Nitra a Nitrianskemu regiónu ako predtým Nitriansky 

komunitný fond. 

 

 



 

 

ROZVOJ MIESTNEJ FILANTROPIE  
FONDY DARCOV 
 

Filantrop je človek, ktorý má rád ostatných ľudí. Zaujíma sa o svoje okolie. Je nositeľom 

zmeny a rozvoja v komunite. Na Slovensku sa veľmi často pojem filantropie spája s pojmom 

darcovstvo. Sila filantropie nespočíva vo veľkosti daru, ale počte darcov, ktorí chcú pre svoje 

okolie niečo urobiť. Nitrianskej komunitná nadácia  pomáha rozvoju miestneho darcovstva.  

Rozvíja darcovstvo jednotlivcov aj firiem. Nadácia si váţi všetky dary, ktoré nám umoţňujú 

pokračovať v poskytovaní grantov na podporu aktivít občanov. Existuje niekoľko spôsobov, 

akými môţu naši darcovia podporiť cez Nitriansku komunitnú nadácia zlepšenie kvality 

ţivota v meste Nitra.  Jedným z nich je aj zakladanie darcovských fondov. 

 

Darca si môţe pri nadácii otvoriť svoj fond na základe podpisu zmlúv s nadáciou (darovacej 

zmluvy a zmluvy o vytvorení fondu). Názov fondu určuje darca. Fond môţe niesť jeho  

meno  alebo meno ním vybrané. Darcom môţe byť právnická aj fyzická osoba.  

 

Výhody zakladania fondov pre darcu 

1. Darca je odbremenený od administratívnych úkonov spojených s darcovstvom. 

Komunikácia so ţiadateľom ako aj  kontrola vyuţitia financií prechádzajú na nadáciu. 

2. Darca má  moţnosť vyberať si z kvalitných nápadov, ktoré majú formu projektov  a sú 

prospešné pre ostatných občanov. 

3. Darca efektívne investuje, pretoţe Nitrianska komunitná nadácia má skúsenosti 

s poskytovaním grantov, získava prostriedky z viacerých zdrojov a tým zabezpečuje, ţe 

darcom investované financie sa znásobujú inými zdrojmi.  

4. Nadácia informuje pravidelne kaţdého darcu o vyuţití  financií z jeho fondu. 

5. Darca má zabezpečenú mediálnu podporu, ktorá prebieha viacerými formami (na www 

stránke nadácie, v lokálnych médiách, počas benefičných akcií, vo výročnej správe ...) 

 

Darca si môţe vybrať z viacerých typov fondov: 

 všeobecný fond – darca neurčuje oblasť  podpory do ktorej chce investovať 

 fond darcovho záujmu – darca určuje oblasť podpory (napr. ţivotné prostredie, 

kultúra, šport, mladí ľudia, ...) 

 fond partnerstva  je fond pre ľudí v núdzi. Darca určí konkrétny cieľ daru (napr. 

operácia). Po získaní sumy  nadácia odovzdá financie na daný účel. 

 štipendijný fond – darca môţe určiť cieľovú skupinu (stredné školy, vysoké školy ...) 

ako aj oblasti, pre ktoré je určený štipendijný fond  

 memoriál fond – darca určí meno koho bude fond pripomínať 

 predurčený fond – darca si vyberie verejnoprospešnú inštitúciu (napr. nemocnicu, 

školu….), ktorej chce darovať peniaze. Z výnosov fondu je vybraná inštitúcia kaţdoročne 

podporovaná, pričom nadácia monitoruje, či darcove financie sú vyuţité v súlade s jeho 

zámerom 

 

 

 

 

 

 

 



Darcov fond môţe mať nasledovné  základné formy: 

1. BEŢNÝ FOND 
Fond sa míňa priebeţne na oblasť (projekty), ktoré si darca vyberá.  Darca je priebeţne 

informovaný o tom ako a do čoho boli jeho financie investované a  aký je aktuálny zostatok   

v jeho fonde. Je na rozhodnutí darcu,  akou sumou fond podporí a  ako rýchlo fond minie. 

2. FOND PRE BUDÚCNOSŤ 

Tento fond sa nemíňa priebeţne, je investovaný „navţdy“, len pravidlené výnosy sú 

určené na dlhodobú podporu darcom zvolenej oblasti. Aj keď výnosy môţu byť spočiatku 

malé, darca určuje na základe typu fondu kam ich investuje a darcovo meno je 

zviditeľnené.  

       3. KOMBINOVANÝ FOND 

Tento fond je kombináciou predchádzajúcich dvoch foriem. Čiastočne podporuje projekty a 

aktivity z výnosov a čiastočne priebeţne z darovaných financií. 

 

Nadácia má stanovenú stratégiu investovania fondov pre budúcnosť a kombinovaných 

fondov, ktoré tvoria súčasť jej nadačného imania. Túto stratégiu odsúhlasila správna rada 

nadácie. Nadácia investuje v rámci projektu „Spoločné investovanie“. Tento projekt je 

administrovaný konzorciom troch nadácií NOS-OSF, NDS a VNJH. Projekt ponúka moţnosť 

mimovládnym organizáciám na Slovensku investovať cez dcérsku spoločnosť Tatrabany -   

Tatra Asset Management formou podielových fondov CharitySet. Tieto pozostávajú 

z korunového peňaţného (40%) a korunového dlhopisového (60%) fondu. Kaţdá mimovládna 

organizácia investuje cez tento produkt min. 100 000,- Sk. V kaţdom okamihu ostáva 

vlastníkom svojho vkladu a vloţené prostriedky alebo ich časť môţe kedykoľvek vybrať.  

Ďalšie výhody investovania cez tento produkt sú nasledovné: 

 moţnosť nadpriemerne zhodnotiť majetok MNO 

 investovanie bez vstupných poplatkov 

 individuálne riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje poţiadavkám a potrebám MNO 

 transparentná investičná stratégia       

 pouţitie výnosov  je plne v réţii MNO 

 podpora rozvoja filantropie v SR 

 poradenská a konzultačná podpora pri formulácii poţiadaviek MNO v otázkach  

legislatívy 

 moţnosť vyuţitia CharitySet
TB

 pri fundraisingu 

 

Fondy darcov majú pre komunitnú nadáciu obrovský význam. V zahraničí, najmä USA a 

Kanade sú  jednotlivci a rodiny hlavnými darcami komunitných nadácií. Táto forma 

darovania má v týchto krajinách dlhoročnú tradíciu. Vytváraním fondov osobnosti 

z daného mesta a regiónu deklarujú svoju pomoc komunite, v ktorej ţijú a pracujú. Tieto 

fondy majú všetky formu „fondov pre budúcnosť“, znamená to, ţe fondy sa nemíňajú 

hneď, ale míňajú sa len výnosy z nich. Darcovia darujú od malých čiastok (napr. 500 

USD) aţ po obrovské čiastky (niekoľko sto tisíc). Sila nie je vo veľkosti daru, ale 

v mnoţstve darcov, ktorí podporia jednu oblasť. Darcovo meno je takýmto spôsobom 

zviditeľnené navţdy a spojené s filantropickými aktivitami.  

V našich podmienkach sa viac  rozvíjajú fondy  firiem. V tomto prípade ide o fondy, ktoré 

majú formu beţných alebo kombinovaných fondov. Nadácia poskytuje firme dostatok 

dobrých nápadov spracovaných vo forme projektov, ktoré môţe firma zo svojho fondu  

podporiť. Nadácia je pre firmy zárukou efektívneho a  transparentného umiestnenia ich 

financií. Firmy sú odbremenené  od administratívnej práce so ţiadateľom a majú zabezpečené 

pravidelné informácie o vyuţití financií  zo svojho  fondu. 

 



FOND BRAMAC PRI  NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII 
Firma BRAMAC - strešné systémy, s.r.o si zaloţila svoj fond pri Nitrianskej komunitnej 

nadácii vo februári 2003 vo výške 50 000,- Sk. Ide o fond darcovho záujmu, ktorý má formu 

beţného fondu. Je určený na podporu voľného času detí a mládeţe, sociálnych programov 

a rozvoja ţivota na sídliskách. V roku 2003 bolo z fondu podporených nasledovných           

7 projektov: 

 

Zdravé deti – zdravá spoločnosť 
DHK – Dámsky hádzanársky klub Nitra zapojil dievčatá základných škôl nitrianskeho 

okresu do súťaţe vo vybíjanej. Finále súťaţe vyvrcholilo v rámci Challenge Day. Deti mohli 

aj bez špeciálneho tréningu rozvíjať svoju rýchlosť, pohotovosť a bojovnosť.  Schválená suma 

projektu bola 10 000,- Sk. 

Muzikoterapia a arteterapia 
SOCIA, o. z. – Domov sociálnych sluţieb pre ŤZP deti a mládeţ zabezpečuje terapie pre 

deti s mentálnym postihnutím a sociálne poradenstvo pre ich rodičov. Muzikoterapia 

a arteterapia patria k najúčinnejším metódam rehabilitačnej práce s deťmi s postihnutím. 

Projekt bol zameraný na výrobu pomôcok potrebných k terapiám. Na projekt bola schválená 

suma 5 000,- Sk.   

Najmilší koncert roka v Nitre 
Uţ tradičný koncert detí z detských domovov pripravila SPDDD Úsmev ako dar v Nitre. Bol 

vyvrcholením a ocenením celoročných aktivít, zároveň slúţil na vyhľadávanie talentov. Deti 

mali moţnosť prezentovať svoje nadanie v oblasti spevu, tanca, divadla a hry na hudobných 

nástrojoch.  Na projekt bola schválená suma 5 000,- Sk. 

 „5D“ – Daruj darček deťom detského domova 

V decembri  2003 sa  uskutočnil uţ 12. ročník stretnutia detí z detských domovov 

Nitrianskeho regiónu. Bol pripravený  pestrý kultúrny program, stretnutie s Mikulášom, 

spoločenský večierok a darčeky. Projekt predloţilo Rodičovské zdruţenie pri CVČ 

Domino. K projektu prispela aj Poisťovňa Generali – regionálne zastúpenie Nitra vecnými 

cenami. Schválená suma projektu bola  6 000,- Sk. 

 

Voľný čas – pohyb – formovanie osobnosti 
DHK -  Dámsky hádzanársky klub v Nitre  pripravil pre dievčatá ZŠ vo veku 8 – 12 rokov 

celoročnú súťaţ vo vybíjanej a hádzanej. Súťaţ bude prebiehať od novembra  2003 do mája 

2004, pričom finálový turnaj prebehne v máji, počas Challenge Day.  Schválená suma 

projektu  bola  882,60 Sk. 

Tanečné predstavenie LÁSKA A SMRŤ 

ARS STUDIO – Štúdium umenia  v Nitre  pripravilo pre širokú verejnosť tanečné 

predstavenie LÁSKA a SMRŤ. Tanečné predstavenie budú môcť občania vidieť v priestoroch 

Starého divadla v Nitre. Na projekt bolo schválených 15 000,- Sk. 

Terapeutické činnosti a kvalita života mentálne postihnutých detí a mládeže 

Pomocou muziko-, ergo-, arteterapie Špeciálna  základná škola internátna a praktická 

škola v Nitre pomohla skvalitniť ţivot svojich 80 ţiakov - stredne a ťaţko mentálne 

postihnutých detí. Výsledky tejto činnosti budú môcť ţiaci prezentovať formou účasti 

na rôznych výtvarných súťaţiach a verejných  a kultúrnych pásmach. Schválená suma 

projektu bola  9 000,- Sk. 



FONDY JEDNOTLIVCOV 

Na Slovensku je tradícia individuálneho darcovstva ešte vo svojich začiatkoch. Preto si 

váţime kaţdého darcu, ktorý sa rozhodol darovať a zaloţiť svoj fond. Jedným z prvých 

fondov našej nadácie, ktorý je   zaloţený individuálnym darcom  je Fond p. Kataríny 

Remiarovej zameraný na podporu detí a mládeţe a ochrany a podpory zdravia. 

 

FOND MANITOBA PRI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII 
V máji 2003 bola správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie pozvaná do Winnipeg 

Community Foundation na pracovnú stáţ. Winnipeg Community Foundation je najstaršia 

(zaloţená v r. 1924)  a druhá najväčšia komunitná nadácia v Kanade, pôsobí v štáte Manitoba. 

Táto stáţ priniesla veľa nových podnetov. Za najväčší prínos moţno povaţovať získanie 

informácií o zakladaní fondov pre budúcnosť individuálnych darcov. Naša partnerská 

organizácia Winnipeg Community Foundation  má takýchto fondov viac ako 2 500.  

Z výnosov fondov táto nadácia podporuje komunitné projekty ako aj svoje reţijné náklady.  

Systém budovania fondov pre budúcnosť umoţňuje Winnipeg Community Foundation , aby 

bola nezávislá a transparentná organizácia, ktorá dokáţe pomôcť svojmu okoliu. 

Súčasťou stáţe bol aj trojdňový seminár všetkých komunitných nadácií štátu Manitoba., kde 

mala správkyňa nadácie moţnosť prezentovať aktivity Nitrianskej komunitnej nadácie. Po 

prezentácii a pracovnej časti seminára bolo slávnostné záverečné stretnutie, kde sa 

zástupcovia komunitných nadácií štátu Manitoba vyzberali a darovali Nitrianskej 

komunitnej nadácii 1000,- CAD. Tieto finančné prostriedky nadácia pouţila na 

zaloţenie fondu pre budúcnosť, ktorý má  názov Manitoba. V roku 2003 bol fond 

navýšený o sumu 1001 CAD, ktorú poskytla Winnipeg Community Foundation. 

 
 

KLUB DARCOV 
Klub darcov funguje na princípe fondu, pričom ide o priebeţný fond darcovho záujmu.  Klub 

darcov je spoločnou iniciatívou Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Umoţňuje 

všetkým, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a ktorí chcú dlhodobo pomáhať svojmu mestu a 

regiónu, aby darovali ľubovoľné mnoţstvo finančných prostriedkov do svojej komunity. 

V Klube sa  rozlišujú tri kategórie darcov: 

 

Do 999,- Sk  -   sympatizant 

Do 4999,- Sk -  darca 

Nad 5000,- Sk - filantrop 

 

Členstvo v klube je platné 1 rok, dá sa vţdy po roku obnoviť. Všetci, ktorí darujú cez 

Klub darcov sú  informovaní, na aké projekty, aktivity občanov Nitry a okolia boli  nimi 

darované financie vyuţité. Všetci darcovia, ktorí darovali viac ako 1000,- Sk  sami 

rozhodujú o tom, kam ich financie budú investované. V r. 2003 sa do podpory myšlienky 

Klubu darcov zapojili aj Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa. Platí heslo, ţe kto raz 

dáva, tri krát dáva, pretoţe obe firmy svojimi prostriedkami finančne podporili vyzberanú 

čiastku a to hneď dvojnásobne.  Nitrianskej komunitnej nadácii sa podarilo v r. 2003 

vyzberať čiastku 5200,- Sk. Členmi Klubu darcov sa stali Mgr. Dušan Káčer  z o.z. 

SOPHIA (3 000,- Sk)  a Mgr. Ľubica Lachká, správkyňa nadácie (2 200,- Sk).   

Klub darcov pokračuje v získavaní členov a finančných príspevkov  aţ do septembra 2004. 

V septembri všetci tí, ktorí darovali viac ako 1000,- Sk do Klubu darcov budú môcť určiť na 

podporu akých projektov pôjdu ich financie. 

 



 

 

 
NADAĆNÉ FONDY PRI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII 

 

NÁZOV Stav Čerpanie 
Zostatok 

k 31. 12. 2003 

BRAMAC   50 000,-       42 800,-          7 200,- 

MANITOBA*  66 215,56,-                0,-       66 215,56,- 

KLUB DARCOV    5 200,-                0,-         5 200,- 

KATARÍNY 
REMIAROVEJ 

   3 000,-                0,-         3 000,- 

 

          * Fond pre budúcnosť 

 
INÉ FORMY SPOLUPRÁCE S DARCAMI 
Nitrianska komunitná nadácia ponúka darcom okrem zakladania fondov viaceré ďalšie  formy 

spolupráce. 

 Priama podpora vybraného projektu 

Nadácia ponúkne darcovi popis projektov, ktoré posudzuje a vyberá nezávislá správna 

rada. Z vybraných projektov si darca môţe určiť konkrétny projekt, ktorý chce finančne 

alebo nefinančne podporiť. Nadácia darcu informuje o priebehu projektu a zabezpečuje  

darcovi, ţe jeho finančné prostriedky budú vyuţité na vopred stanovený účel.  

 

 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb 

V tomto prípade nejde o formu daru. Kaţdá fyzická alebo právnická osoba, ako aj 

zamestnanec sa môţe rozhodnúť, ktorej organizácii asignuje 2% zo svoje uţ zaplatenej 

dane. Je to moţnosť ako podporiť kvalitu ţivota v meste Nitra a regióne v spolupráci s  

Nitrianskou komunitnou nadáciou. 

 

 Finančný/nefinančný dar 

Darca môţe podporiť nadáciu finančným aj nefinančným darom, pričom je vţdy 

informovaný, na čo boli ním darované prostriedky vyuţité.  

 

 Spolupráca  v rámci benefičných  podujatí  

Nitrianska komunitná nadácia organizuje benefičné podujatia, v rámci ktorých darcovia   

môţu prispieť finančným aj nefinančným darom na vopred stanovený účel (napr. v rámci 

benefičnej aukcie výtvarných diel darca môţe darovať obraz alebo  zakúpením  obrazu 

podporí  postihnuté deti). 

 

 
 
 
 
 

 



 
SPOLUPRÁCA S POISŤOVŃOU GENERALI –  REGIONÁLNYM 

ZASTÚPENÍM V NITRE 
 

Posťovňa Generali -  regionálne zastúpenie Nitra začala spolupracovať s  Nitrianskym 

komunitným fondom v r. 2001. Spolupráca pokračovala aj v r. 2003 po   transformácii 

fondu na nadáciu. Generali - poisťovňa sa stala prvým darcom, ktorý podporil aj reţijné 

náklady našej organizácie sumou 10 000,- Sk. 

 

V súčasnosti prebieha spolupráca v troch rovinách: 

 

 Nadácia administrovala aj v r. 2003 grantový program Generali zameraný na 

podporu základných škôl Nitrianskeho regiónu.  Tento program bol natoľko úspešný, 

ţe sa stal podnetom pre stretnutie  6 komunitných nadácií Slovenska so zástupcami 

poisťovne Generali. Stretnutie sa uskutočnilo v Mojmírovciach v apríli 2003. Spolupráca 

v Nitre na programe pre ZŠ bola prezentovaná ako prípadová štúdia úspešnej spolupráce 

medzi komunitnou nadáciou a poisťovňou. Na základe tohoto stretnutia sa rozvinula 

spolupráca aj v ostatných regiónoch.  V roku 2003 bol tento program orientovaný na 

podporu školských parlamentov.  

 

 

Podporených bolo 9 projektov sumou 73 700,- Sk. 

 

 

Názov projektu 
Pridelená 

suma 
Predkladateľ grantu 

Ţiacky parlament 10. 000,- ZŠ Lehota 

Školský parlament 7. 050,- ZŠ Veľké Záluţie 

Škola pre všetkých 3. 750,- ZŠ Čakajovce 

Školský parlament – ZŠ Branč 10. 000,- ZŠ Branč 

Činnost školského parlamentu 6. 800,- ZŠ Nitra - Dráţovce 

Projekt školského parlamentu 7. 000,- ZŠ Jarok 

Školský parlament 9. 100,- ZŠ Šaľa, Krátka 2 

Školský parlament KUVIK 10. 000,- ZŠ Preseľany 

Ţiacky parlament 10. 000,- ZŠ  Nitra, Tulipánova 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Generali podporila  projekty predloţené  v rámci otvorených grantových  

programov.   V roku 2003 to boli nasledovné: 

 
80. výročie verejnej knižnice v Nitre 
Pri   príleţitosti   80 .  výročia   zaloţenia  kniţnice  v  Nitre  boli pripravené pre čitateľov 

v priestoroch Krajskej kniţnice Karola Kmeťka rôzne sprievodné akcie prebiehajúce od 

októbra do novembra 2003. Pri tejto príleţitosti  bola vydaná aj monografia o histórii   

kniţnice. Projekt predloţila Krajská kniţnica Karola Kmeťku v Nitre. Projekt bol 

podporený čiastkou 5000,- Sk. 

 
      Zdravotná výchova v oblasti primárnej prevencie 

Fakulta sociálnych  vied UKF Nitra -  Katedra ošetrovateľstva vypracovala projekt 

výchovy v oblasti primárnej prevencie zameraný na zvyšovanie vedomostnej úrovne 

o prevencii najčastejších civilizačných ochorení a zodpovednosti za svoje zdravie. 

V rámci projektu  boli oslovované všetky vekové kategórie a to prostredníctvom 

prednášok ako aj  praktických ukáţok. Projekt bol podporený čiastkou 15 000,- Sk. 

 

      Škola v prospech detí 
Neformálna skupina občanov PhDr. H. Domankušová, PhDr. M. Drienovská, Mgr. 

Erik Papp, Mgr. M. Rothbauer pripravili v priestoroch Krajského osvetového strediska 

informačný seminár pre školy zameraný na rozvíjanie spolupráce škôl s rôznymi 

odbornými inštitúciami zameranými na drogovú prevenciu ako aj na liečbu drogových 

závislostí. Cieľom seminára bolo, aby  školy lepšie spoznali dané organizácie. Výsledkom 

seminára bola broţúrka obsahujúca adresy organizácií a popis sluţieb, ktoré poskytujú vo 

vyššie uvedených oblastiach. Broţúrky sa distribuovali na základné a stredné školy v 

Nitre. Projekt bol podporený čiastkou 7000,- Sk. 

 

 

 

 Podpora činnosti organizácií 

 

 

 

OTVORENÝ GRANTOVÝ PROGRAM  
V rámci otvoreného grantového programu nadácia  poskytuje malé granty do výšky 15 000 Sk 

mimovládnym organizáciám, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo neformálnym 

občianskym skupinám. Jednoducho ľuďom, ktorí chcú pre svoje okolie niečo robiť. 

Oblasti podporované v rámci otvoreného grantového programu sú nasledovné: 

 

 ţivot na sídliskách 

 voľný čas detí a mládeţe 

 kultúrne a vzdelávacie aktivity 

 sociálne programy 

 ţivotné prostredie 

 ochrana a podpora zdravia 

 rozvoj a podpora duchovných hodnôt 

 rozvoj komunitných iniciatív 

a mimovládnych organizácii 

 



Projekty musia  byť prospešné pre komunitu, mať jasne určené ciele, aktivity a časový 

harmonogram a obsahovať prácu dobrovoľníkov. Mali by  obsahovať doplnkové zdroje alebo 

príspevky.  Program nepodporuje   réţijné náklady ani neprimerané výdavky.  

Všetky predkladané projekty musia byť vopred konzultované. Konzultácie poskytujú 

pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie osobne alebo e-mailom a sú zdarma. Projekty 

musia byť spracované vo forme príslušnej prihlášky, pričom sa podávajú aj v elektronickej 

forme (na diskete alebo e-mailom). Ak  predkladateľ nemá moţnosť vyplniť prihlášku na PC, 

môţe sa obrátiť s touto poţiadavkou na pracovníkov nadácie. 

Po schválení projektu predkladateľ podpisuje zmluvu. Na základe podpísanej zmluvy sa 

posiela čiastka 70% z celkovej sumy. Zvyšných 30% získava predkladateľ po realizácii 

projektu a vyúčtovaní celej sumy (t. j. 100%). 

 

Realizácia všetkých podporených projektov je kontrolovaná. Súčasťou záverečných správ sú 

finančné doklady (napr. faktúry, bloky) a fotografie z priebehu realizácie projektov. Výber 

projektov je nezávislý a transparentný proces. Projekty vyberá nezávislá správna rada.  

 

V r. 2003 Nitriansky komunitný fond aj Nitrianska komunitná nadácia fungovali                   

„v symbióze“. Obe organizácie poskytovali granty v rámci  otvoreného grantového programu  

Priority podpory ako aj oblasti podpory ostali voči minulým rokom nezmenené. Nadácia  v r. 

2003 realizovala otvorený grantový program v  spolupráci s korporatívnymi darcami. 

Umoţnila darcom, aby si v rámci otvoreného grantového programu vyberali projekty, ktoré 

chcú podporiť. Túto moţnosť vyuţili poisťovňa Generali – regionálne zastúpenie Nitra a 

BRAMAC – strešné systémy, s.r.o., ktorí v rámci otvoreného grantového podporili podporili 

18 projektov. Sú popísané v predchádzajúcej časti výročnej správy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVÉ PROGRAMY NADÁCIE 

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI 
 
Mladí nitrianski filantropi je projekt, ktorý začala realizovať Nitrianska 

komunitná nadácia  v spolupráci s RotarAct Club Nitra. Cieľom tohoto 

programu je aktivizovať mladých ľudí a motivovať ich k rozvoju 

filantropie. Preto nadácia oslovila organizáciu mladých ľudí RotarAct  

Nitra. RotarAct Club Nitra je nezisková mimovládna organizácia, ktorá 

v rámci regiónu vykonáva humanitárnu sluţbu, vzdelávacie aktivity a ďalšiu činnosť vedúcu 

k rozvoju komunity. Jej hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do diania v meste Nitra 

a okolí a pomôcť tam, kde zlyháva verejný sektor. Nitrianska komunitná nadácia poskytla 

mladým ľuďom z RotarAct školenia zamerané na poskytovanie grantov a podmienky 

realizácie grantových programov v komunite. Zástupcovia Rotaract si sami stanovili cieľovú 

skupinu nového programu (mladí ľudia 15-26 rokov, najmä tí, ktorí nie sú organizovaní 

v ţiadnej organizácii a trávia viac menej pasívne svoj voľný čas), vytvorili kritériá podľa 

ktorých budú posudzovať projekty. Sami si určili spôsob konzultovania projektov a 

informovania o programe. Budú rozhodovať o podporených projektoch. Sami ich budú 

monitorovať a evaluovať.  

Nitrianska komunitná nadácia vystupuje v pozícii „tútora“, ktorý priamo nezasahuje do 

prípravy a realizácie programu, ale je nápomocný svojimi skúsenosťami a radami.  RotarAct 

Club Nitra  vytvorí vlastný fond pri komunitnej nadácii, z ktorého bude podporovať vybrané 

projekty. 

Program Mladí nitrianski filantropi  je veľmi dôleţitý pre rozvoj filantropického  

prostredia  v Nitre a regióne. Program „vychováva“ novú generáciu filantropov, ktorí sú 

ochotní pomôcť svojej komunite. Program vytvára zároveň  podmienky pre rozvoj 

dobrovoľnej práce mladých ľudí. Je zameraný najmä na tých,  ktorí nemajú dostatok 

príleţitostí, trávia pasívne svoj voľný čas, prípadne sú sociálne vylúčení. Pridanou 

hodnotou programu je aj tá skutočnosť, ţe  prináša mladým ľuďom moţnosť  

pripravovať a  realizovať vlastné aktivity vo forme projektov ako aj to, ţe sa  rámci 

programu sa naučia  pracovať v tíme a byť zodpovedným voči svojmu okoliu.  

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY A UDALOSTI 
Rok 2003 bol  bohatý na udalosti.V januári  sa Nitrianska komunitná nadácia  stala jedným zo 

zakladajúcich členov  Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Je to stavovská organizácia, 

ktorej členom sa môţe stať kaţdá nadácia, ktorá spĺňa štandardy komunitnej nadácie (buduje 

nadačné imanie, poskytuje granty na podporu projektov prospešných pre komunitu, pôsobí 

v regionálne ohraničenom prostredí,   podporuje rozvoj filantropie a dobrovoľníctva 

v komunite ). Asociácia podporuje výmenu skúseností jednotlivých členov a  pripravuje 

podmienky na realizáciu spoločných projektov v rámci Slovenska.  Pripravuje spoločnú 

politiku v oblasti rozvoja miestnej filantropie.  Jej prvým úspešným výstupom je Klub darcov.  

Asociácia reprezentuje komunitné nadácie na zahraničných seminároch a workshopoch.  

Obhajuje záujmy členov  pri príprave novej legislatívy. 

 

Zástupcovia partnerského mesta Naperville navštívili Nitriansku komunitnú nadáciu 

v priebehu roka dva krát, v marci a júni.  Pani Bev Eigenberg zo St. Saviour Church a pán 

primátor mesta Naperville George Pradel darovali nadácii 550,- USD. 

 

Nitrianska komunitná nadácia začala v septembri poskytovať sluţby regionálneho pracoviska 

programu Mládeţ. Tento grantový program je zameraný na podporu mladých ľudí 

s nedostatkom príleţitostí.  Motivuje práve takýchto mladých ľudí v rámci  skupinovej 



mobility (Akcia 1 - Mládeţnícke výmeny), individuálnej mobility (Akcia 2 – Európska 

dobrovoľnícka sluţba) a realizácie vlastných projektov na úrovni národnej aj medzinárodnej 

(Akcia 3 – Mládeţnícke iniciatívy, Future Capital), aby rozvíjali  svoju osobnosť, získavali 

nové poznatky  a  vymieňali si skúsenosti s ostatnými mladými ľuďmi v rámci EÚ aj 

ostatných krajín. Nadácia získala  aj status  vysielajúcej a hostiteľskej organizácie v rámci 

Akcie 2 - Európskej dobrovoľníckej sluţby. 

 

V októbri mala moţnosť nadácia hostiť v Nitre p. Richarda Frosta, výkonného riaditeľa 

Winnipeg Community Foudation z Kanady. Mal moţnosť  stretnúť aj ostatných zástupcov  

nadácie, vrátane členov správnej rady a zástupcov mesta Nitra. Jeho návšteva bola prínosom 

nielen pre našu komunitnú nadáciu, ale aj pre ostatných členov Asociácie KN, ktorí mali 

moţnosť na základe osobného stretnutia, prezentácie  a veľmi uţitočných materiálov obohatiť 

svoje poznatky v oblasti spolupráce s miestnymi individuálnymi darcami.  Winnipeg 

Community Foundation darovala nadácii 2003 CAD. Táto čiastka symbolizovala  rok 2003, 

v ktorom sa začala naša spolupráca formou stretnutí  na oboch kontinentoch a v oboch 

štátoch. Polovica z tejto čiastky bola vyuţitá na navýšenie fondu Manitoba pri Nitrianskej 

komunitnej nadácii. 

 

Správkyňa nadácie navštívila v novembri mesto Naperville pri príleţitosti 10. výročia 

spolupráce sesterských miest. Mala moţnosť sa stretnúť so zástupcami nadácie United Way 

v Naperville. Získala nové vedomosti a skúsenosti s realizáciou fundraisingových  kampaní, s 

oslovovaním  individuálnych darcov – zamestnancov firiem. Taktieţ bola dohodnutá ďalšia 

spolupráca oboch organizácií v rámci sesterských miest a návšteva výkonnej riaditeľky 

United Way p. Susan Fritz v Nitre. 

 

Nitrianska komunitná nadácia po prvý krát organizovala v decembri v priestoroch nitrianskej 

Ţidovskej synagógy aukciu výtvarných diel. K jej  úspešnej realizácii  prispelo dobrovoľnou 

prácou veľa významných osobností nitrianskeho kultúrneho ţivota – Akad. Maliar Karol 

Félix, herečka DAB Nitra Evka Pavlíková, p. Emília Domanová, Ladislav Réti a jeho 

Mixiband, deti speváckeho zboru Dúha pri ZUŠ v Nitre, p. Martin Štepánek, ako aj 

mladí divadelníci - Slávka Civáňová, Katka Pokorná, Henrieta Szalayová, Lucia 

Drobenová,  Alenis Repárová.   Aukcia sa skončila úspechom. Jej celkový výťaţok bol    

171 000,- Sk.  Podporia sa z neho projekty v rámci špeciálneho grantového kola zameraného 

zlepšenie kvality ţivota  mentálne, telesne postihnutých detí, detí týraných a zneuţívaných a 

detí z detských domovov z Nitrianskeho regiónu s uzávierkou vo februári 2004.  

 

Nitrianska komunitná nadácia získala veľa krásnych výtvarných diel, za ktoré ďakuje  

týmto výtvarníkom a inštitúcií: 

Peter Augustovič, Marta Baláţiková, Igor 

Benca, Daniel Bidelnica, Viťo Bojňanský, 

Robert Brun, Jozef Dobiš, Orest Dubay ml., 

Karol Felix, Marcel Haščič, František 

Horniak, Robert  Jančovič, Dušan Kállay, 

Peter Klúčik, Vojtech Kolenčík, Marián 

Komáček, Milan Lukáč, Soňa Mrázová, 

Karol Ondreička, Igor Piačka,  Kamila 

Štanclová, Jana Farmanová – Šabíková, 

Katarína Vavrová, Dagmar Veliká, Mária 

Ţilíková-Herodeková, Marián Ţilík,         

Malá galéria štúdia AKCENT. 



BUDOVANIE VNÚTORNEJ KAPACITY ORGANIZÁCIE 
 

Transformácia fondu na nadáciu priniesla potrebu ďalšieho  rozvoja stability organizácie. Bez 

neustáleho vzdelávania pracovníkov a posiľňovania vnútornej kapacity organizácie nie je 

moţné budovať jej trvalú udrţateľnosť. 

Organizácia začala v apríli  spracovávať svoj strategický plán na najbliţšie tri roky. Do tvorby 

strategického plánu bola zapojená správna rada nadácie ako aj jej pracovníci. Strategický plán  

prebiehal formou diskusie facilitovanej nezávislou konzultantkou p. D. Líškovou.  Výsledkom 

bolo vytvorenie stratégie na najbliţšie 3 roky a výhľadovo aţ do r. 2007. Strategický plán 

určil ciele  nadácie v nasledovných troch oblastiach: 

A/ Zvýšenie trvalej udrţateľnosti organizácie formou budovania nadačného imania  

B/ Zlepšenie kvality grantových programov poskytovaných v meste Nitra 

C/ Perspektíva rozširovania pôsobnosti nadácie na región  

 

Strategický plán pomohol dokončiť aj zlepšenie fungovania správnej rady, ktoré začalo 

v predchádzajúcom roku. Od apríla začala správna rada pracovať v komisiách, čo pomohlo 

zlepšiť efektivitu jej práce v nadácii. 

Nadácia  sa stabilizovala po personálnej stránke.  Nová administrátorka nadácie                     

sl. E. Staneková posilnila exekutívu nadácie po odchode sl. S. Boreckej.  Prechod na podvojné 

účtovníctvo, nové právne a ekonomické predpisy si vyţiadali, aby sa ekonómka nadácie 

zapojila do vzdelávacieho programu 1. SCNS realizovaného z podpory v rámci TRUST 

programu NOS-OSF, VNJH a NDS. 

 

Nadácia Ekopolis pripravila pre Asociáciu nadácií Slovenska pracovnú cestu do  Poľska. 

Správkyňa a ekonómka nadácie mali moţnosť navštíviť tri poľské komunitné nadácie 

v Nidzici, Sokolke a Elblangu.  Okrem osobných kontaktov získali najmä nové skúsenosti zo 

zakladania a  administrovania štipendijných fondov pre stredoškolákov a vysokoškolákov.  

Na celoeurópskej konferencii  komunitných nadácií v Lisabone zastupovali nadáciu Dr. Ivona 

Fraňová – členka správnej rady  a správkyňa nadácie. Konferencia priniesla veľa nových 

podnetov pre prácu exekutívy aj členov správnej rady nadácie. Pomohla lepšie pochopiť 

model fungovania komunitných nadácií v Európe  v porovnaní s  komunitnými nadáciami 

v USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANČNÁ SPRÁVA 
NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE 

ZA ROK 2003 
 

SÚVAHA k 31. 12. 2003                                                                   v Sk                                                   

AKTÍVA                                                                       k 31. 12. 2003 

 Finančný majetok - pokladňa                               5 522,00 

 Finančný majetok - bankové účty                    609 636,93 

 Terminovaný vklad                                            210 000,00 

 Pohľadávky                                                         485 000,00 

 Príjmy budúcich období                                      10 822,60 
 

AKTÍVA SPOLU                                  1 320 981,53 
 

 

                           PASIVA                                                                 k 31. 12. 2003 

 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obeţných aktív 

 Nadačné imanie                                                       210 000,00 

 Fond k základnine (Fond Manitoba)             66 215,56 

 Nadačný fond Bramac                                      7 200,00 

 Nadačný fond Klub darcov                                         5 200,00 

 Fond Kataríny Remiarovej                                          3 000,00     

 Hospodársky výsledok                                                1 348,70 

 Nerozdelený zisk minulých rokov                            20 386,65 

 

B. Cudzie zdroje 

 Krátkodobé záväzky                                          22 378,92 

 Výnosy budúcich období                                 939 849,60 

 Výdaje budúcich období                                    45 402,10 
 

 

PASÍVA SPOLU                                      1 320 981,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FINANČNÁ SPRÁVA 
NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE 

ZA ROK 2003 
 

Výkaz ziskov a strát  k 31. 12. 2003                                                        v Sk       

 

  Poskytnuté nadačné príspevky 

 

                                                                 Granty (počet)                         Spolu 

GRANTY – GENERALI                           3                                            20 954,- 

GRANTY ZŠ                                              9                                            73 700,- 

 

Podpora činnosti organizácií                                                                108 000,- 

                                        

 Spotreba materiálu                                               15 155,40                               

 Kancelárske potreby                                             27 479,80 

 Občerstvenie                                                            3 437,90 

 Cestovné domáce                                                   13 206,00 

 Cestovné zahraničie                                              97 800,60                    

 Reprezentácia                                                        12 771,50 

 Ostatné sluţby                                                       49 087,30 

 Kopírovanie, viazanie                                                929,00 

 Telefón                                                                   24 592,00   

 Internet                     31 320,00 

 Poštovné                                                                   5 911,00 

 Nájomné kancelária                                             54 971,90 

 Prenájom – aukcia                                                 1 200,00 

 Školenia, semináre                                                 1 300,00 

 Správca NKN                                                      191 500,00 

 Administrátor                                                       71 000,00 

 Projektový manaţér, ekonóm                           160 000,00 

 Fotodokumentácia                                                 1 066,90 

 Odborná literatúra                                                4 074,80 

 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám          166 508,80 

 Bankové poplatky                                                   3 281,00 

 Daň z úrokov                                                              585,00 

 

Náklady spolu                                                                                   1 139 832,90 

Hospodársky  výsledok                                                                           1 348,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÝNOSY 

 Prijaté príspevky od iných organizácií  

Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP                                                                     476 306,10  

(Program Tvoja zem) 

Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP (Cestovný grant)                                           50 312,00 

Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation                                100 000,00 

(Komunitný program) 

Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation (Cestovný grant)      33 080,00  

Grant ekonomickej podpory                                                                                      10 000,00 

Nitriansky komunitný fond                                                                                      108 000,00 

 

Winnipeg Community Foundation  a Thomas Sill Foundation                             26 553,77                                                                     

Poisťovňa Generali                                                                                                   102 746,00  

IUVENTA – NAFYM                                                                                                 15 910,10    

 

 

 Prijaté príspevky od fyzických osôb   

George Pradel                                                                                                            19 525,00 

Aukcia                                                                                                                       171 000,00 

 Úroky                                                                                   2 045,04 

 Ostatné výnosy                                                                 25 703,59 

 

VÝNOSY SPOLU                                                                                                   1 141 181,60         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍJMY v roku 2003 
 

 Tuzemské dary 

NADÁCIE 

Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP (Program Tvoja zem)                                 660 000,00 

Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP (Cestovný grant)                                          50 312,00 

Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation                               100 000,00 

(Komunitný program) 

Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society Foundation (Cestovný grant)      33 080,00 

Nitriansky komunitný fond                                                                                      108 000,00 

 

 Dary zo zahraničia 

Winnipeg Community Foundation  a Thomas Sill Foundation                            26 553,77                                                                     

George Pradel                                                                                                            19 525,00 

 

 Firmy a inštitúcie 

Poisťovňa Generali                                                                                                  242 700,00 

IUVENTA – NAFYM                                                                                                  5 910,10    

 

 FONDY pri Nitrianskej komunitnej nadácii 

BRAMAC                                                                                                                  50 000,00 

MANITOBA            66 215,56 

KLUB DARCOV                                                                                                        5 200,00 

Fond Kataríny Remiarovej                                                                                       3 000,00 

 

 JEDNOTLIVCI         171 000,00 

 

Úroky                                                                                                                           2 045,04 

Výnosy z nadačného imania           3 632,69 

Ostatné                                                                                                                      22 378,92  

 

 

PRÍJMY CELKOM                          1 569 553,08 Sk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝDAVKY v roku 2003 

                                                                 Granty (počet)                         Spolu 

 

GRANTY – Nadačný fond BRAMAC     7                                            42 800,- 

GRANTY – GENERALI                           3                                            20 954,- 

GRANTY ZŠ                                              9                                            73 700,- 

Celkove                                                      19                                        137 454,- 

 

Podpora činnosti organizácií                                                                108 000,- 

 

VÝDAVKY                                              Výdavky na správu                              Výdavky na                          

                                                                                                                 programy nadácie      

 

Zmluvné sluţby –  Správca                          191 500,00             

Zmluvné sluţby – Administrátor                  64 500,00 

Zmluvné sluţby - Projektový manaţér,     147 000,00     

                               ekonóm 

Nájomné kancelária                                       54 971,90 

Prenájom                                                                                                                        1 200,00 

Kancelárske potreby                                      27 479,80 

Spotrebný materiál                                             845,40                                             14 310,00     

Telefón                                                             22 748,70          

Internet, e-mail                                               31 320,00 

Poštovné                                                             5 911,00 

Kopírovanie, viazanie                                          929,00            

Náklady na reprezentáciu                              11 173,50 

Občerstvenie                                                      3 437,90 

Cestovné náklady – domáce                            13 206,00 

Cestovné náklady – zahraničné                                                                                 97 800,60 

Školenie                                                               1 300,00 

Odborná literatúra (knihy a časopisy)            4 074,80  

Propagačné, informačné materiály                 1 598,00 

Poplatky                                                              1 560,00  

Audítorské sluţby                                              2 000,00 

Ostatné sluţby                                                    8 000,00                                           17 527,30 

Ostatné náklady                                                                                                        162 450,00  

Bankové poplatky                                              3 281,00 

Daň z  úrokov                                                        585,00 

 

NÁKLADY  na administratívu a programy                    891 776,80 

Poskytnuté nadačné príspevky – granty                                                     245 454,00 

VÝDAVKY CELKOM       1 137  230,80 Sk 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NADÁCIE 
 
ČLENOVIA SPRÁVNEJ  RADY 
 

Ing. Róbert Plevka – predseda do 15. 12. 2003 

Michal Ambrós 

Peter Čekme do 15. 12. 2003 

Ing. Jozef Čuboň od 24. 4. 2003 

Oľga Csákayová od 22. 5. 2003 

Ing. Jaroslav Dóczy 

Emília Domanová od 15. 12. 2003  

Dr. Ivona Fraňová 

Ivan Gontko 

Daniela Gundová – predseda od 15. 12. 2003  

Ing. Miroslav Klačko do 24. 4. 2003 

František Kolář do 24. 4. 2003 

Viola Šafárová do 22. 5. 2003 

Margita Švarcová 

Mgr. Bronislav Tomka 

PaedDr. Ján Vančo od 24. 4. 2003 

MUDr. Jozef Weber  

 
 
 
ČLENOVIA DOZORNEJ RADY 

JUDr. Helena Spišiaková – predseda 

Ing. Miloš Dovičovič 

Mgr. Mariana Kováčová  

 
 
MANAGEMENT NADÁCIE 
 

správkyňa 

Mgr. Ľubica Lachká 

 

administrátor 

Ing. Slavomíra Borecká do 30. 6. 2003 

Eva Staneková od 1. 7. 2003 

 

projektový manaţér, ekonóm 

 Mgr. Adriana Petrová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ĎAKUJEME 

darcom a podporovateľom  
Nitrianskej komunitnej nadácie  

v roku 2003 
Za finančnú podporu 
 

NADÁCIÁM 

Konzorcium nadácií Ekopolis a ETP Slovensko (program Tvoja Zem) 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

 

Winnipeg Community Foundation, Kanada 

Thomas Sill Foundation, Kanada 

 

FIRMÁM 

Poisťovňa Generali a.s. 

Bramac – strešné systémy s.r.o. 

 

JEDNOTLIVCOM 

George Pradel – primátor mesta Naperville 

Beverly Eigenberg, Sister City Commision, Naperville 

Mgr. Dušan Káčer 

K. Remiarová 

 

 

 

DOBROVOĽNÍKOM 

 

 

MEDIÁLNYM PARTNEROM 

N-RADIO, Realitné noviny, mesačník Nitra,  TV Zobor 

 

 


