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 Myslím si, že v určitom období svojho života asi väčšina ľudí zistí, že úspech v práci a usporiadaná rodina s rých-
lo dorastajúcimi deťmi mu nestačí na uspokojenie svojich potrieb. A začne hľadať ...

Asi takto nejako som sa dostala ešte vtedy k Nitrianskemu komunitnému fondu ja. Pracovala som v grantovej 
komisii, neskôr som začala pomáhať pri organizovaní rôznych podujatí, stala som sa členkou správnej rady 
a v decembri 2003 ma zvolili za jej predsedu. Dlho som váhala, či to prijať, či to nie je veľké sústo pri mojej 
zaneprázdnenosti, ale pocit výzvy, veľká chuť pomôcť skvalitniť život v našom meste, trochu aj predstava ako 
pomôcť nadácii, hlavne vo fungovaní správnej rady a k tomu zároveň dôvera ostatných členov správnej rady 
ma presvedčili a súhlasila som.

Rok prešiel a ja píšem úvod k výročnej správe ...

Rok 2004 bol úspešný. Zistíte to všetci, keď dočítate výročnú správu dokonca. Podarilo sa nám podporiť ne-
smierne veľa pekných myšlienok v projektoch, ktoré sa stali skutočnosťou prostredníctvom ich realizátorov. 
Zorganizovali sme opäť úspešnú aukciu venovanú ľuďom, ktorí nedostali rovnocennú príležitosť so zdravými 
ľuďmi a majú chuť byť rovnocenní, vstúpili sme do partnerstva pri organizovaní nových iniciatív, pomáhame 
deťom, mládeži i dospelým, všetkým, ktorí prejavia čo i najmenší záujem pomôcť, zlepšiť, zmeniť život v našom 
meste a okolí a hľadáme fi nančné zdroje, darcov, nie pre seba, ale preto, aby sme mohli pomôcť iným. Všetci zo 
správnej rady to robíme radi, nezištne, popri svojej nemenej významnej práci, všetko vo svojom voľnom čase.

Myslím si, že v určitom období svojho života asi väčšina ľudí zistí, že úspech v práci a usporiadaná rodina s rých-
lo dorastajúcimi deťmi mu nestačí na uspokojenie svojich potrieb. A začne hľadať ...

       Mgr. Daniela Gundová
       predsedkyňa správnej rady

Úvod
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NAŠE AKTIVITY 2004 

Všeobecný grantový program (otvorené grantové kolá)
Všeobecný grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie patrí medzi jej najstaršie a prioritné aktivity. Je 
vyhlasovaný spravidla 3 krát do roka vo februári, v máji a v septembri. Predkladané projekty sa týkajú zlepšenia 
kvality života v meste Nitra v nasledovných oblastiach - život na sídliskách, voľný čas detí a mládeže, ochrana 
životného prostredia, ochrana a podpora zdravia, sociálna oblasť, kultúrne a vzdelávacie aktivity, rozvoj komu-
nitných iniciatív a mimovládnych organizácií. Projekty môžu byť podporené sumou do výšky 
15 000 Sk a predkladané neformálnymi skupinami občanov (najmenej 3 v jednej skupine) aj 
organizáciami. V roku 2004 nadácia podporila 27 takýchto projektov. Projekty schvaľovala 
správna rada nadácie podľa všeobecných kritérií: prospešnosť pre komunitu, podiel dobrovoľ-
nej práce, vlastné zdroje a nápaditosť. 

Klub darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii
Asociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla v r. 2003. Združuje 10 komunitných nadácií 
s cieľom reprezentovať komunitné nadácie ako celok a obhajovať ich záujmy, ako aj vytvárať 
bázu pre výmenu ich skúseností a realizáciu spoločných projektov. 
Klub darcov je prvým spoločným projektom Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Je no-
vou a jedinečnou iniciatívou, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať svojmu mestu 
a regiónu. Členom Klubu darcov  sa môže stať každý, kto venuje v rámci tohto projektu komu-
nitnej nadácii fi nančné prostriedky podľa svojich možností. Výhodou Klubu darcov je nielen 
dobrý pocit z podpory užitočnej veci, ale i viditeľný prínos darovaných prostriedkov pre svoje 
okolie. Darcovia v Klube darcov boli v minulom roku rozdelení do 3 kategórií:
SYMPATIZANT – daroval do 999 Sk
DARCA – daroval od 1 000 Sk do 4 999 Sk
FILANTROP – daroval viac ako 5000 Sk
Každý člen klubu, ktorý prispel sumou 1000 Sk a viac rozhodoval o podporených projek-
toch, ostatní členovia boli informovaní, ako sa fi nancie využili. Klub darcov pri Nitrian-
skej komunitnej nadácii vyzbieral sumu 52 900 Sk.

Do klubu darcov  2003-2004 prispeli: 
Ing. Daniela Ábelovská, Ing. Jaroslav Dóczy, Ing. Arch. Igor Feník, Mgr. Karol Gunda,
Marcela a Ján Hajtmánkovci, Ing. Ľudovít Hulek, JUDr. Jana Janošková, Anna Jašková,
Ing. M. Juhás, Mgr. Dušan Káčer, Margita Kovalčíková, Mgr. Ľubica Lachká, Ing. Mária Mojtová, 
Ľubica Pavková, Mgr. Adriana Petrová, Alena Petrová, Ing. Dušan Rabajda (Nitrianske 
komunálne služby), Mgr. Edita Ravingerová, Mgr. Eva Staneková, JUDr. Tomáš Stoklasa, 
Margita Švarcová (Regionálne vzdelávacie centrum), Mgr. Bronislav Tomka, Mgr. Viera 
Tomková, Ing. Arch J. Turányi, Ing. Jozef Vyskoč (EKOSTAVING) a Zuzana Vargová

V r. 2004 v Klube darcov platilo heslo: „Kto nám dáva, trikrát dáva“, pretože spoločnosť 
Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa ocenili ochotu každého človeka darovať svojej 
komunite, a preto ku každej venovanej sume pridali vždy rovnakú hodnotu. Príspevok 
každého jednotlivého darcu sa tak až strojnásobil. Obe fi rmy prispeli do
Klubu darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii v r. 2004 sumou po 50 000 Sk. 
Od októbra 2004 pokračuje Klub darcov svojim druhým ročníkom. Podmienky 
pre zapojenie sa do jeho aktivít, ako aj podpora zo strany oboch korporácií 
ostávajú nezmenené.



2
0

0
4

 V
Ý

R
O

Č
N

Á
 

S
P

R
Á

V
A

5

Mladí nitrianski fi lantropi
Cieľom tohto programu je získať mladých ľudí pre šírenie myšlienky dobrovoľnej práce a fi lantropie.  Program 
je určený pre mladých ľudí od 16 do 25 rokov - vysokoškolákov, stredoškolákov, členov neziskových organizácií 
pôsobiacich v Nitre a jej okolí.  Ponúka mladým ľuďom dve veľké príležitosti. Prvá z nich je možnosť byť priamo 

zapojený do prípravy a realizácie vlastného grantového programu a rozhodovať o projektoch. 
Druhá možnosť je zažiť na vlastnej koži, aký je to pocit dať vlastným nápadom formu projektu 
a urobiť niečo užitočné pre svoje okolie. Aktivity, ktoré v rámci programu mladí ľudia môžu
realizovať sa môžu týkať kultúrneho života, voľnočasových aktivít, ochrany životného prostredia, 
humanitárnych aktivít a všetkého ostatného, čo je treba zmeniť k lepšiemu.
Druhá príležitosť prináša aj možnosť získať na realizáciu takéhoto nápadu grant do výšky 
10 000 Sk. Prvý ročník programu Mladí nitrianski fi lantropi realizovala Nitrianska komunitná 
nadácia v roku 2004 v spolupráci s Rotaract Clubom Nitra. Práve mladí ľudia z Rotaract Clubu 
Nitra predstavovali prvú skupinu, ktorá využila možnosť pripraviť nový grantový program pre 
ďalších mladých ľudí z vlastnej komunity. V spolupráci s nadáciou pripravili pravidlá progra-
mu, zabezpečovali informovanie o programe a rozhodovali o podporených projektoch, na 
realizáciu ktorých získali fi nančné prostriedky vlastnými silami. V roku 2004 bolo vyhlásené 
jedno grantové kolo, v rámci ktorého bolo realizovaných 5 projektov. Mladí nitrianski fi lantropi 
boli fi nančne podporení z programu TRUST administrovaného konzorciom troch nadácií, 
Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Vzdelávacej nadácie Jána Husa
a Nadácie pre deti Slovenska. V októbri 2004 projekt Mladí fi lantropi pokračoval. Skupina mla-
dých z Rotaract Clubu Nitra bola posilnená o študentov Katedry sociálnej práce UKF Nitra. Prišli 
s novým entuziazmom a nápadmi, ako tento program ešte vylepšiť. Zvýšila sa informovanosť 
mladých ľudí o existencii programu. Program bol natoľko úspešný, že bol rozšírený do ďalších 
miest Slovenska. Začali ho realizovať aj ostatní členovia Asociácie komunitných nadácií, ktorí 

sa do programu zapojili. Asociácia komunitných nadácií získala na realizáciu programu 
fi nančnú podporu z Nadácie SPP a môže nadviazať na úspešný prvý ročník aj v r. 2005.

Šanca pre mladých uchádzačov o zamestnanie v Nitrianskom regióne
Tento projekt bol jeden z prvých, ktorý realizovala Nitrianska komunitná nadácia v rám-
ci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov EÚ. Nitrianska komunitná nadácia v ňom 
vystupovala ako partnerská organizácia. Nositeľom projektu bol Európsky vzdelávací 
inštitút n.o. Cieľom projektu bolo poskytnúť mladým nezamestnaným absolventom 
z Nitrianskeho regiónu šancu zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti a tak získať zamest-
nanie. Projekt pozostával z dvoch hlavných častí. Prvá bola zameraná na poskytnutie 
certifi kovaného vzdelávania v oblasti anglického jazyka a projektového manažmentu. 
Druhá časť bola orientovaná na zabezpečenie praxe v trvaní dva mesiace, ako aj reali-
záciu vlastných projektov mladých nezamestnaných. Popri certifi kovanom vzdelávaní
a praxi, projekt ponúkol mladým nezamestnaným možnosť zapojiť sa do programu Ak-
cie 2 (Európska dobrovoľnícka služba) programu Mládež, ktorý umožňuje práve mladým 
ľuďom s nedostatkom príležitostí, t.j. aj mladým nezamestnaným získať nové praktické 
zručnosti v zahraničí. Nitrianska komunitná nadácia koordinovala priebeh druhej časti. 
Zabezpečovala a monitorovala prax pre mladých nezamestnaných v 9 inštitúciách mes-
ta Nitra. Prax prebiehala pod dohľadom tútorov a mala za cieľ pomôcť uchádzačom o 

zamestnanie získať zamestnanie formou nadobudnutia nových zručností 
a kontaktov. Okrem samotnej praxe mali možnosť nezamestnaní absolventi 
v spolupráci s tútormi pripraviť vlastné projekty, ktoré predložili v rámci jesen-
ného grantového kola na podporu Nitrianskej komunitnej nadácii. Projekty 
sa realizovali v priebehu rokov 2004 - 2005. Do projektu „Šanca pre mladých 
uchádzačov o zamestnanie nitrianskeho regiónu“ sa zapojilo 30 mladých ne-
zamestnaných, z ktorých 25 si počas realizácie projektu našlo prácu a jedna sa 
zapojila do programu Mládež - Európska dobrovoľnícka služba.
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Aukcia výtvarných diel
Nitrianska komunitná nadácia organizovala 9. 11. 2004 v priestoroch nitrianskej synagógy už druhý ročník auk-
cie výtvarných diel. V roku 2004 do aukcie získala nadácia 60 krásnych diel. Svoje diela darovali známi slovenskí 
výtvarníci a inštitúcie: Peter Augustovič, Igor Benca, Róbert Bielik, Robert Brun, Jozef Dobiš, Orest Dubay ml., 
Jana Farmanová, Karol Felix, Marcel Haščič a tvorivá dielňa ORACULUM, Soňa Horňáková, František Horniak,
Peter Klúčik, Ria Kmeťová, Vojtech Kolenčík, Marián Komáček, Gabriel Kosmály, Marek Lukáč, Milan Lukáč, 
Milan Marciňa, malá galéria AKCENT, Stanislava Michalčeková, Soňa Mrázová, Igor Piačka, Katarína Vavrová, 
Dagmar Veliká, Ingrid Zámečníková, Mária Žilíková-Herodeková a Marián Žilík. Minuloročná aukcia bola oboha-
tená o 2 výtvarné diela známych kanadských výtvarníkov z mesta Winnipeg, a to diela Rogera Lafreniere a Teda
Mc Lachlan.
K úspešnému priebehu aukcie prispela zakúpením až 11 obrazov aj Donna Douglas, pracovníčka Komunitnej 
nadácie Erie, Pennsylvánia USA, ktorá spolu so svojou priateľkou z detstva Julie cestovala práve v čase konania 
aukcie po strednej Európe. Donna a Julie chceli vidieť Nitriansku komunitnú nadáciu a jej prácu na vlastné oči 
a využili tak možnosť zúčastniť sa aukcie. 
O jej hladký priebeh sa postaral Ivan Gontko, člen správnej rady a herec Starého divadla v Nitre, ktorý celú 
aukciu licitoval. Neoceniteľnú pomoc pri inštalácii poskytla Milka Domanová – členka správnej rady. Pomáhali 
aj viacerí mladí dobrovoľníci - Peter Rehák, Klaudia Demanková, Slávka Civáňová, Zuzka Koleníková, Janka 
Lomňančíková a Alenis Repárová. Kultúrnym programom bez nároku na honorár prispela skupina Somedy 
Seven z Vrábel.
Celkový výťažok aukcie bol v tomto roku 128 550 Sk. Z výťažku aukcie 
sa budú podporovať opäť projekty zamerané na podporu mentálne,
telesne postihnutých detí, detí týraných a zneužívaných a detí z detských 
domovov z Nitrianskeho regiónu. 

Štipendium
Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Klubom priateľov Napervil-
le administrovala v r. 2004  štipendium pre vysokoškoláka oboch  nitrian-
skych univerzít vo výške 500 USD. Získanie štipendia bolo podmienené 
vypracovaním projektu. Štipendium poskytla Slovak American Cultural 
Society of the Midwest, Naperville, Illinois, USA. Získala ho Mária Vargo-
vá, študentka Fakulty sociálnych vied UKF Nitra na projekt „The fi rst gar-
den party for SOCIA“. Študentka pracuje ako dobrovoľníčka v sociálnom 
centre SOCIA Nitra. Jej projekt bol zameraný na organizovanie benefi čnej 
aukcie  pre postihnuté deti z tohto centra.

Nitrianska komunitná nadácia a program Mládež
Nitrianska komunitná nadácia je zapojená do grantového program EÚ Mládež, Akcia 2 – Európska dobrovoľ-
nícka služba. Tento program umožňuje mladým ľuďom od 18 do 25 rokov vycestovať do zahraničia a pôsobiť 
na projekte podľa svojho výberu. Budúci dobrovoľník si môže vybrať spomedzi viac ako 30 krajín, zapojených 
do programu a viac ako 3000 projektov. Z grantu EÚ sú dobrovoľníkovi pokryté všetky výdavky (cestovné, víza, 
jazykový kurz, ubytovanie, strava, vreckové ...) 
Nitrianska komunitná nadácia má v rámci programu štatút vysielajúcej i hostiteľskej organizácie. V roku 2004 
vyslala na EDS projekty 6 dobrovoľníkov do Španielska, Talianska a Nemecka. V tom istom roku hosťovala po-
čas 6 mesiacov mladého dobrovoľníka z Walesu.
V čase od 25. – 29. 10. 2004 nadácia zorganizovala v Nitre medzinárodný kontaktný seminár „Join together“.
Zúčastnilo sa ho 19 mládežníckych organizácií zo Slovenska, Poľska, Česka, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, 
Srbska a Čiernej hory. Zámerom seminára bolo informovať prítomných o programe Mládež a vytvoriť priestor 
pre nadväzovanie nových kontaktov a tvorbu spoločných projektov. 
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PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV 2004

1. Špeciálne grantové kolo
Toto špeciálne grantové kolo bolo fi nancované z aukcie výtvarných diel, ktorá sa konala v roku 2003.
Nitrianska komunitná nadácia podporila 12 projektov v celkovej výške 141. 201,70 Sk. (reálne čerpaná suma: 
138. 957,20 Sk)

„Nebo plače kyslé slzy na trávu zelenú, vravím že ma to mrzí, že som ťa tam nechal zranenú. Dávam ti seba, 
celého seba, tú najlepšiu náhradu, akú mám. Dávam ti kus teplého chleba, aj keď potom zostanem hladný 
sám. Mám ťa rád viac než života svojho lode, ty to predsa vieš. Tancujem nahý v mútnej vode, čo ešte chceš?... 
(úryvok z knihy: Deti deťom)

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Spolok svätého Vincenta de Paul na 
Slovensku

Boj proti hladu
Podpora detí zo sociálne slabých rodín 

7 712

Rodičovské združenie pri ZŠ Topoľová, 
Sekcia TPŽ

Stolný tenis a šach telesne postihnutých žiakov ZŠ Topoľová 
Vybavenie stolnotenisového a šachového krúžku na ZŠ Topoľová

15 000

ZŠ Výčapy - Opatovce, špeciálna trieda Tvorivosť žiakov špeciálnej triedy ZŠ Výčapy - Opatovce
Rozvoj zručností mentálne postihnutých žiakov prostredníctvom 
vybraných pomôcok 

15 000

Športový klub nevidiacich a slabozrakých 
SCORPIONI Nitra

Turnaj k MDD pre postihnuté deti 
Kolkársky turnaj pre deti s poruchami zraku

4 500

Gašpar Poláček, Žaneta Guzmická,
Ivan Chňapek

Deň diabetikov. Detský diabetický deň
Stretnutie diabetických detí a ich rodičov, spojené s odborným 
lekárskym a právnym poradenstvom

8 000

Profesionálno-amatérske divadelné 
spoločenstvo „Le Mon“

Deti deťom 
Podpora ŠZŠI na Červeňovej ul. prostredníctvom výťažku z predaja 
knihy, ktorej autormi sú deti ZUŠ J. Rosinského v Nitre

11 024,70

Ing. S. Zorádová, Ing. Anna Ondrášková, 
Ing. A.  Zorád

Hipoterapia pre deti 
Zakúpenie výstroje pre hipoterapiu telesne postihnutých detí 

15 000

Mgr. Ľ. Balážová, Mgr. A. Jamrichová, 
PaedDr. M. Juríková,

Kto je autista 
Osvetová kampaň o živote autistických detí 

12 880

Krajské osvetové stredisko Slniečka pre deti - k Medzinárodnému dňu detí 
Séria podujatí pre autistické, telesne a mentálne postihnuté deti pri 
príležitosti MDD

12 000

Jaroslav Bihary, Dušan Bihary, Roman Stojka Pohybom ku zdraviu 
Súťažno - športové popoludnie pre rómske deti k MDD 

10 870

„Arabeska“ Slovenská spoločnosť pre rozvoj 
špeciálnej gymnastiky, športu a tanca 
mentálne postihnutých

I. Medzinárodná gymnastická súťaž zdravotne postihnutých 
Prezentácia športových zručností mentálne postihnutých športovcov 

14 775

Martin Havran, Kristína Grácová, Katarína 
Havranová

DOTYKY
Výstava fotografi í zo života nevidiacich detí

14 440
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1.  otvorené grantové kolo
V tomto kole bolo schválených 16  projektov v celkovej výške 
207. 500 Sk. (reálne čerpaná suma: 205. 661 Sk)

„Nitrianske skautské dni sú akciou určenou nielen pre skautov, 
ale i širokú verejnosť. Jednoducho povedané, dvere boli otvore-
né pre všetkých. A za dverami bol prichystaný bohatý program. 
Ten rozbehla hra pre deti na táborovej lúke a skautská hra 
v centre mesta. Poobede čakali účastníkov športové turnaje
v tradičných i menej tradičných športoch. Pripravené boli i tvo-
rivé workshopy (kreslenie na telo, výroba sadrových odliatkov, 
stavanie viazaných táborových stavieb). Oddych čakal návštev-
níkov v čajovni Pod starým egrešom“ ...
(K. Šeff er o projekte: Nitrianske skautské dni)
níkov v čajovni Pod starým egrešom“ ...
(K. Šeff er o projekte: Nitrianske skautské dni)
níkov v čajovni Pod starým egrešom“ ...

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Mgr. Ing. Moravčíková, 
Ing. Fuska, Ing. Balážová

Poznávanie lokálnych tradícií – hľadanie strechy nad hlavou
Študentská súťaž zameraná na spoznávanie histórie a tradícií mestkej švrte Párovce
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

14 500

CVČ Domino Nitra VII. ročník súťaže Kľúče od pevnosti Zobor
Dobrodružno - športová súťaž pre deti základných škôl v Nitre
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000

ANIMARTIS – Asociácia 
intermediálneho umenia
na periférii 2-tisíc

Hermovo ucho v Nitre
Séria koncertných podujatí súčasnej progresívnej hudby

12 598

Futbalový klub FC Nitra Memoriál Balážov
25. ročník medzinárodného futbalového turnaja L. Baláža v Nitre
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000

Mesto Nitra – Mestská polícia Bezpečne s mestskou políciou Nitra
Informačná kampaň MsP Nitra pre žiakov základných škôl v Nitre, o prevencii krízových 
situácií a ich riešeniach

15 000

J. Tokoly, A. Tokolyová, 
P. Novák

Spoznávanie ľudových tradícií – Folklórny deň obce Jarok
Prezentácia folklórneho dedičstva obce Jarok
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

10 000

Centrum pre rodinu, Nitra Spoznávame svet prostredníctvom internetu
Zavedenie internetu pre počítačový krúžok v Pastoračnom centre na sídlisku Klokočina

13 200

Bežecký spolok Nitra Bežecká liga – Nitra 2004
Celoročná bežecká súťaž pre širokú verejnosť

15 000

Ing. Ľ. Vinco, P. Miko, 
J. Tokárová

Lukostrelecká súťaž pre deti od 8 -12 rokov
Súťažno - športové podujatie pre deti na sídlisku Klokočina

15 000

44. zbor egrešov Nitrianske skautské dni 2004 
Predstavenie života skautov verejnosti s množstvom zaujímavých aktivít pre občanov

13 000

OZ STORM pri UKF Amores
Informačná kampaň o HIV / AIDS a iných pohlavne prenosných chorobách

14 602

Občianska poradňa v Nitre Zvýšenie informovanosti občanov Nitry o službách Občianskej poradne Nitra
Vydanie informačnej brožúry o sociálno – právnej pomocii

13 000

Občania v akcii NITRAKE ROM (Nitrianski Rómovia)
Vydanie 1. rómskych novín o živote Rómov v Nitre

12 200

Materské centrum Klokanček Voľnočasové aktivity pre deti a príprava na Veľkú noc
Spoločné aktivity mamičiek s deťmi v materskom centre Klokanček

9 600

Fitness – Aerobic Fanatik 
Club TJ Lokomotíva Bánov 
a gymnastický klub Nitra

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku
Medzinárodná aerobicová súťaž 
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

3 000

Mgr. Marta Bradáčová, Jana 
Levčíková, Jarmila Podhradská

Vydanie zbierky básní Lenky Podhradskej
Podpora poetickej tvorby telesne a mentálne postihnutého dievčaťa

15 000
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2.  otvorené grantové kolo
V tomto kole bolo schválených a podporených11 projektov v celkovej výške 151. 350 Sk
(reálne čerpaná suma: 151. 350 Sk)
„Pri kočíkovaní svojho syna som si uvedomil, v akom zanedbanom stave je ihrisko. Žije tu veľa detí a tak som 
sa rozhodol s tým niečo urobiť. Neskôr som sa dozvedel o fi nancovaní cez Nitriansku komunitnú nadáciu, zis-
til som podrobnosti a detaily. Pri rekonštrukcii pomáhalo mnoho susedov a svojou prácou prispeli i samotné 
deti. Niektoré veci sa nám podarilo získať bezplatne od sponzorov, mesto Nitra darovalo hojdačku a šmýkalu, 
Mestské služby zabezpečili asfalt. Dnes už toto ihrisko zdobia nové lavičky, pieskovisko, hojdačka a šmýkala sa 
naplno využíva ...“ 
(Ing. P. Peťovský o projekte: Rekonštrukcia detského ihriska)

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Ing. P. Peťovský, A. Peťovská, 
Ing. R. Hulinek

Rekonštrukcia detského ihriska
Skrášlenie a sfunkčnenie chátrajúceho detského ihriska na Mostnej ul. č. 5

14 500

Krajské osvetové stredisko Šachový klub
Zriadenie šachového krúžku pre malých i veľkých

13 600

E. Ďurečková, M. Kontárová, 
A. Rusňáková

Rekonštrukcia detského ihriska na Hviezdnej ulici
Oživenie a zveľadenie detského ihriska

15 000

M. Nemeček, V. Dujíček, 
J. Kevely

Výstavba detského ihriska
Vybudovanie detského ihriska na Štúrovej ul. č. 17 - 21

14 950

Mgr. M. Hlavatý, M. Lalinský, 
M. Galgóci

Prišli Furmani
Zhotovenie krojov pre nový folklórny súbor „Furmani“

15 000

Asociácia divadelná Nitra CESTA – pouličné podujatia
Séria zaujímavých pouličných podujatí pre širokú verejnosť pri príležitosti 13. ročníka 
Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra (podporené sumou 5. 000 Sk 
z prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.,  grant NKN: 10. 000 Sk)

15 000

Fakulta sociálnych vied UKF 
v Nitre

Súčasná rodina na príklade rodiny vytipovaného regiónu v medzinárodnom 
porovnávaní
Vedecký výskum spôsobu života súčasnej slovenskej rodiny

15 000

Centrum komunitného 
organizovania

Rómske šperky, ozdoby a doplnky
Podpora a prezentácia výtvarnej tvorby rómskych detí

13 300

ZŠ Výčapy-Opatovce Bambuľky a somebody
Podpora tanečného krúžku na ZŠ Výčapy – Opatovce
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

15 000

Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
ZO 25

Ozvučenie
Zakúpenie reprosústavy so zosilovačom pre kultúrne a spoločenské podujatia nevidiacich 
a slabozrakých
(Projekt bol podporený z fi nančných prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.)

5 000

Literárny klub Janka 
Jesenského

Autorské literárne večery
Cyklus besied so slovenskými spisovateľmi

15 000
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Mladí nitrianski fi lantropi
V rámci programu „Mladí nitrianski fi lantropi“ bolo schválených 7 projektov v celkovej výške 58. 335 Sk.
(zrealizovaných bolo 5 projektov. Reálna čerpaná suma predstavuje 40. 999 Sk. Projekty „Bridžový krúžok“
a „Pramene divadelných premien“, ktoré boli schválené, neboli zrealizované z dôvodov odstúpenia predklada-
teľov od realizácie projektu.)

„Pred dvoma rokmi som robil maskota na jednej letnej akcii v parku. Vtedy som dostal nápad takúto akciu zo-
pakovať a chcel som ju aj moderovať. Tak som pozbieral pár kamarátov a povedal som im môj plán. Bola to naša 
prvá spoločná aktivita. Počas akcií sme mali v parku pódium a stanoviská s rôznymi hrami (športové, vedomostné). 
Deťom sa akcie páčili a dobre sa zabavili. Boli sme spokojní, že sme urobili niečo zaujímavé a prospešné pre nie-
koho iného. (T. Solčáni o projekte: Hurá leto - konečne prázdniny)

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

T. Solčáni, A. Dudová, P. Solčáni Hurá leto – konečne prázdniny
Súťažno-športové popoludnie pre deti na začiatku a konci letných prázdnin

10 000

M. Filinová, H. Szalayová, A. Repárová SeN OX
Divadelné predstavenie SeN OX

10 000

Z. Šranková, M. Kočnerová., T. Filipejová Prevencia civilizačných chorôb
Informačná kampaň pre mladých o zdravom životnom štýle 

9 871

I. Rjabinin, M. Šimko Ravena
Pouličná výstava poetickej tvorby mladých autorov

8 428

Študentský parlament gymnázia Nitra, 
Párovská ul. 

Študentský časopis a oslava Dňa študentstva
Podpora stredoškolského študentského časopisu Nezmar

2 700
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Klub darcov
V programe Klub darcov bolo schválených 11 projektov, ktoré boli podporené sumou 135. 000 Sk.
(realizácia projektov bude ukončená v r. 2005)

„Keď prídeme na Nitriansky hrad, dajú nám hrable, lopaty, metly, vrecia a deti upratujú lístie, alebo zbierajú 
odpadky. Deti sa učia nielen manuálne pracovať, ale viac si všímajú okolie, spoznávajú historické budovy. Výle-
ty spájame aj rozhovormi s odborníkmi, ktorí sa o hrady starajú. Deti sa tak naučili rozoznávať stavebný sloh, 
pomenovať jednotlivé časti hradu. Zároveň tak netradične absolvujeme hodiny dejepisu, zemepisu, prírodopisu, 
pracovnej výchovy alebo ekológie. Od októbra sme niekoľkokrát boli na nitrianskom Hrade, Gýmeši, Hrušove 
a Uhrovci.“ (PhDr. J. Blaho o projekte: Začarované hrady)

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Za vzájomné spolunažívanie Študenti s deťmi
Vzdelávanie rómskych detí prostredníctvom mimoškolskej (krúžkovej) 
činnosti

12 230

Z. Siklienková, K. Štetková, I. Oravcová Cesta za zdravím
Vytvorenie zdravého prostredia zakúpením čističiek vzduchu pre deti MŠ 
v Topoľčanoch
(Suma grantu bola navýšená o 5 000 Sk z Generali Poisťovňa, a.s.)

20 000

EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského Osobnostný rozvoj sluchovo postihnutých detí predškolského 
a školského veku prostredníctvom dramatickej výchovy
Rozvoj komunikačných schopností sluchovo postihnutých detí 
prostredníctvom dramatickej výchovy

15 000

PhDr. J. Blaho, Mgr. S. Blahová, 
Mgr. M. Miháliková

Začarované hrady
Spoznávanie a ochrana hradov nitrianskeho regiónu žiakmi ZŠ Janíkovce 
– netradičná výučba dejepisu

15 000

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Boj proti morálnemu hladu
Pomoc chudobným deťom prostredníctvom vlastnoručnej výroby 
pohľadníc

7 043

Mgr. M. Chudíková, Mgr. E. Nittnausová, 
Ing. Arch. Turányi

Vianočné obrázky
Tvorivé aktivity s vianočnou tematikou pre deti predškolského a školského 
veku

9 200

Miroslav Nemeček, Vladimír Dujíček, Július 
Kevely 

Výstavba detského ihriska – 2. etapa – zaobstaranie náradia
pre detské ihrisko
Vybavenie detského ihriska potrebným náradím

7 027

Rodičovské združenie pri MŠ Wilsonovo 
nábrežie 

Mamka, ocko, brat – poď sa s nami hrať
Tvorivé dielne pre deti predškolského veku a ich rodičov

14 500

Rodičovské združenie pri CVČ Domino, 
Nitra

„5D – Daruj darček deťom detského domova“
Stretnutie detí z Detských domovov pri príležitosti Vianoc

15 000

Ing. A. Sitkey, PaedDr. J. Ferenczyová, 
Mgr. H. Babušíková

Bezpečná cesta do školy
Dopravná výchova pre deti ZŠ
(Suma grantu bola navýšená o 5 000 Sk z Generali Poisťovňa, a.s.)

20 000

Poradňa Pomoc obetiam násilia, Nitra, o. z. PON – pomoc pre všetkých
Vydanie informačných letákov o službách poradne „Pomoc obetiam 
násilia“

10 000

Projekt podporený UniBankou, a.s. fi liálka Nitra

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Klub rodičov 
autistických detí

Tvorivé dielne
(UniBanka, a.s. prispela 11 640 Sk
a NKN 1920 Sk)

13 560
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Jesenné grantové kolo
Nitrianska komunitná nadácia schválila v rámci jesenného kola 6 projektov v celkovej výške 95. 000 Sk. 
(realizácia projektov bude ukončená v r. 2005)

„Prostredníctvom grantu, ktorý bol poskytnutý Nitrianskou komunitnou nadáciou sme úspešne zrealizovali 
projekt „Pexeso“. Touto deťom veľmi dobre známou hrou sa nám podarilo naplniť hlavný cieľ programu – zvý-
šiť informovanosť detí o existencii Detskej linky záchrany (na zadnej strane pexesa sme uviedli jej telefónne 
číslo). Pexesom sme oslovili žiakov 1. až 4. ročníka 78 ZŠ v Nitre a blízkom okolí, do každej školy sme zaslali
šiť informovanosť detí o existencii Detskej linky záchrany (na zadnej strane pexesa sme uviedli jej telefónne 
číslo). Pexesom sme oslovili žiakov 1. až 4. ročníka 78 ZŠ v Nitre a blízkom okolí, do každej školy sme zaslali
šiť informovanosť detí o existencii Detskej linky záchrany (na zadnej strane pexesa sme uviedli jej telefónne 

5 kusov. Na ZŠ Hrnčiarovce sme urobili hravou formou prezentáciu rôznych foriem násilia. Pexesom i samotnou 
číslo). Pexesom sme oslovili žiakov 1. až 4. ročníka 78 ZŠ v Nitre a blízkom okolí, do každej školy sme zaslali
5 kusov. Na ZŠ Hrnčiarovce sme urobili hravou formou prezentáciu rôznych foriem násilia. Pexesom i samotnou 
číslo). Pexesom sme oslovili žiakov 1. až 4. ročníka 78 ZŠ v Nitre a blízkom okolí, do každej školy sme zaslali

prezentáciou sme chceli deťom pripomenúť, že majú svoje práva a nikto ich nesmie porušovať“.
(I. Beláková o projekte: Pexeso)

Predkladateľ Názov a popis projektu Udelený 
grant

Bc. M. Pavelka, Ing. M. Karnasová, 
Ing. R. Siklienka

CHKO Ponitrie – propagačný materiál
Vydanie informačno-propagačného materiálu o chránenej krajinnej oblasti 
Ponitrie

15 000

Mgr. P. Rehák, Mgr. Z. Vlasáková, 
PaedDr. A. Mesková

ProZa ART – Mladí umelci ilustrujú poviedky mladých literátov
Podpora mladých literárnych a výtvarných talentov
(z prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. bol projekt podporený 
sumou 5. 000 Sk)

15 000

Ing. J. Kartous, 
Mgr. K. Langheiterová, 
PhDr. A. Kasanová

Potravinová banka a Maják
Informačná kampaň občianskeho združenia Faros o Potravinovej banke 
a Majáku ako formách sociálnej pomoci ľuďom v hmotnej núdzi
(z prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC  – strešné systémy, s.r.o. bol projekt podporený 
sumou 15. 000 Sk)

15 000

Mgr. L. Kislíková, Mgr. S. Nádaská, 
Mgr. M. Záturová

Od Ondreja do Troch kráľov – Slovenské Vianoce
Vydanie brožúry o vianočných zvykoch a tradíciách v nitrianskom regióne
(z prostriedkov 2% fi rmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. bol projekt podporený 
sumou 5. 000 Sk)

15 000

I. Beláková, M. Tkáčová, Z. Tatárová Pexeso
Preventívno-informačná kampaň pre deti základných škôl o existencii Detskej 
linky záchrany

15 000

Slovenský zväz ochrancov prírody 
a krajiny, zákl. org. TRÍBEČ

Rosalia
Odborný ekologický časopis informujúci o prírodných krásach chránenej 
krajinnej oblasti Ponitrie.

20 000
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NAŠI DARCOVIA 2004

Cieľom Nitrianskej komunitnej nadácie je rozvíjať miestnu fi lantropiu. Nadácia sa stala akýmsi mostom medzi 
tými, ktorí chcú investovať do rozvoja komunity a tými, ktorí podporu potrebujú, aby mohli realizovať svoje 
nápady užitočné pre nás všetkých. Nadácia rozvíja spoluprácu s miestnymi aj zahraničnými darcami na základe 
partnerstva na princípoch budovania vzájomnej dôvery. Darcami komunitnej nadácie je samospráva, korporá-
cie, domáce a zahraničné nadácie, ako aj jednotlivci. 

Miestni korporatívni darcovia 

BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
Firma BRAMAC- strešné systémy, s.r.o. si založila svoj fond pri Nitrianskej komunitnej nadácii vo februári 
2003. Ide o fond darcovho záujmu, ktorý má formu bežného fondu. Je určený na podporu voľného času detí 
a mládeže, sociálnych programov a rozvoja života na sídliskách. V roku 2004 podporil BRAMAC 6 projektov cel-
kovou sumou 57 500 Sk. Spolupráca v roku 2004 prebiehala aj na báze asignácie 2%. Firma asignovala nadácii 
v r. 2004 sumu 553 066 Sk. Táto bola čiastočne využitá na podporu malých projektov (max. 15 000 Sk/1 projekt) 
v rámci otvoreného grantového programu, ako aj na podporu veľkých projektov (max. 100 000 Sk/ 1 projekt) 
v rámci špeciálneho grantového kola, ktoré sa budú realizovať v r. 2005. 

Mesto Nitra
Mesto Nitra je spoluzakladateľom nadácie. Má svojich zástupcov v správnej rade nadácie. V r. 2004 mesto po-
skytlo nadácii dotáciu vo výške 300 000 Sk na podporu projektov realizovaných občanmi mesta v rámci otvo-
reného grantového kola. Primátor Mesta Nitra, Mgr. F. Vítek pomohol nadácii pri oslovovaní v rámci asignácie 
2%. Takouto formou nadáciu podporili fi rmy aj jednotlivci sumou 370 329 Sk.
Suma 340 700 Sk bude využitá na podporu výstavby baseballového ihriska na sídlisku Klokočina - Hôrka 
v r. 2005.

Generali Poisťovňa, a.s. – regionálne zastúpenie Nitra
Generali Poisťovňa, a.s. regionálne zastúpenie Nitra začala spolupracovať s  Nitrianskym komunitným fondom 
v r. 2001. Spolupráca pokračovala aj v r. 2003 po transformácii fondu na nadáciu. V roku 2004 podpora zo stra-
ny Generali pokračovala. Prispela na dva projekty podporené v rámci Klubu darcov po 5 000 Sk. Išlo o projekty 
„Bezpečná cesta do školy“ a  „Cesta za zdravím“. V roku 2004 poisťovňa prispela sumou 50 000 Sk do Vzdeláva-
cieho fondu, ktorý bol založený na základe rozhodnutia správnej rady NKN.

Heineken Slovensko, a.s.
Firma Heineken Slovensko, a.s. si založila pri Nitrianskej komunitnej nadácii svoj fond s názvom „Corgoň konto“. 
Nadačný fond bol vytvorený za účelom podpory projektov realizovaných v rámci Nitrianskeho regiónu
v rôznych oblastiach, pričom pôjde najmä o športovú, kultúrnu a sociálnu oblasť. V spolupráci s Nitrianskou 
komunitnou nadáciou, Hypermarketom TESCO a mestom Nitra, Heineken Slovensko, a.s. vyhlásil v r. 2004
súťaž „Na Nitru!“ Do súťaže boli vybrané 3 projekty prospešné pre občanov Nitry:
1. Vybudovanie cyklistických trás na Zobore 
2. Vybudovanie turistického chodníka na Zobore 
3. Vybudovanie stojísk na odpadové kontajnery na sídlisku Klokočina.
Občania na základe hlasovacích lístkov umiestnených v predajniach TESCO sami mohli rozhodnúť o tom, ktorý 
projekt sa stane víťazoma získa podporu z Corgoň konta. Záver súťaže sa plánuje na 31. 3. 2005.

UniBanka, a.s. fi liálka Nitra
UniBanka, a.s. fi liálka Nitra využila formu spolupráce priamej podpory projektu. V r. 2004 si vybrala projekt 
„Tvorivé dielne“. Tento projekt predkladali rodičia autistických detí. Jeho zámerom bolo získať fi nančné 
prostriedky na výrobu vianočných darčekov. Z výnosu z predaja vianočných darčekov bola zabezpečená čin-
nosť Klubu rodičov autistických detí. UniBanka, a.s. fi liálka Nitra oslovila svojich zamestnancov, aby prispeli 
k jeho realizácii. Títo vyzberali polovičnú sumu na realizáciu projektu. Druhú polovicu darovala nadácia banky 
Unidea Fondazione Unicredito Italiano.
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Miestni individuálni darcovia
Na Slovensku je tradícia individuálneho darcovstva ešte vo svojich začiatkoch. Preto si vážime každého dar-
cu, ktorý sa rozhodol darovať fi nancie nadácii. Individuálni darcovia majú pri Nitrianskej komunitnej nadácii 
svoje fondy. V roku 2004 bol založený pánom Ing. Jaroslavom Dóczym Fond Jozefa Dóczyho, zameraný na
podporu talentov v oblasti umenia, podporu vzdelávania mládeže a dospelých v oblasti umenia, podporu kul-
túrnych aktivít a podporu voľného času detí a mládeže. Koncom roka 2004 bol založený fond Bona Via, ktorý 
založil Ing. A. Sitkey. Fond je určený na podporu dopravnej výchovy u detí a zvýšenie bezpečnosti dopravy 
v našom meste. Ďalším fondom individuálneho darcu je Fond Deti, založený Martou Bradáčovou. Nadačný 
fond je vytvorený za účelom podpory projektov realizovaných v rámci Nitry pre deti s viacnásobným postih-
nutím.

Zahraniční darcovia a zahraničné grantové programy
Komunitné nadácie prišli do Európy zo severoamerického kontinentu, kde fungujú tieto organizácie už veľmi 
dlho (prvá komunitná nadácia bola založená v Clevelande v r. 1914). Preto aj rozvoj komunitných nadácií na 
Slovensku bol od začiatku podporovaný zahraničnými zdrojmi, najmä súkromnými americkými nadáciami. 
Snahou Nitrianskej komunitnej nadácie je získavať pre spoluprácu najmä miestnych darcov, pretože jej akti-
vity sú zameraná na miestny rozvoj kvality života a poskytuje granty pre občanov  mesta Nitra a  nitrianskeho
regiónu. Avšak pojem komunitná nadácia je ešte stále nový v našom slovníku (Nitrianska komunitná nadácia 
bola založená v r. 2002 a napr. Winnipeg Foundation v r. 1921) a preto nadácia čerpala aj v r. 2004 podporu 
(nielen fi nančnú ale aj know how) zo zahraničia, kde majú komunitné nadácie oveľa dlhšiu tradíciu.

The Winnipeg Foundation, Kanada 
Je najstaršou a druhou najväčšou komunitnou nadáciou v Kanade. Pôsobí v štáte Manitoba. Nadácia sa stala 
partnerskou organizáciou, akýmsi „tútorom“ Nitrianskej komunitnej nadácie. Za najväčší prínos vzájomnej 
spolupráce možno považovať získanie know - how o fungovaní komunitných nadácií formou zakladania fon-
dov pre budúcnosť (endowment funds). Financie z týchto fondov sa nevyužívajú priebežne. Fondy sa inves-
tujú a využívajú sa z nich len ich výnosy. Takýto systém umožňuje komunitným nadáciám budovať nadačné 
imanie, ktoré im zabezpečuje nezávislosť a možnosť podporovať široké spektrum aktivít, užitočných pre celú
komunitu. The Winnipeg Foundation pomohla Nitrianskej komunitnej nadácii založiť prvý takýto fond, do 
ktorého darovali jednotlivci, zástupcovia komunitných nadácií Manitoby 1550 CAD. Fond mal názov Manito-
ba. V roku 2003 bol fond navýšený darmi z Winnipeg Foundation 2003 CAD v roku 2003 a v roku 2004 darom 
5 100 CAD. Fond Manitoba sa spojil v r. 2004 so Vzdelávacím nadačným fondom na základe rozhodnutia správ-
nej rady a súhlasu kanadských darcov. V budúcnosti sa tento fond bude využívať na poskytovanie štipendií na 
štúdium v Naperville a Winnipegu.

Program Filantropia administrovaný konzorciom Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko
Komunitný program administrovaný  Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

V r. 2004 Nitrianska komunitná nadácia dokončovala realizáciu projektov z grantových programov podpore-
ných zo súkromných amerických nadačných zdrojov. Tieto programy sú administrované slovenskými nadácia-
mi. Nitrianska komunitná nadácia čerpala v r. 2004 dvojročný grant z programu Filantropia administrovaného 
konzorciom nadácie Ekopolis a ETP Slovensko zameraný na podporu jej trvalej udržateľnosti. Taktiež čerpala 
fi nancie z Komunitného programu administrovaného NOS – OSF, zameraného na inštitucionálne posilnenie 
nadácie a jej trvalú udržateľnosť.
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KALENDÁR NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE 2004

Ø udelenie 62 grantov vo výške 771 050,70 Sk v rámci dvoch otvorených a štyroch špeciálnych grantových kôl 
(v roku 2004 sa reálne čerpalo 726 452,20 Sk)

Ø udelenie 1 štipendia pre študentku VŠ vo výške 500 USD v spolupráci s Klubom priateľov mesta Naperville 

Ø poskytnutie daru vo výške 9 000 Sk pre Gymnázium Párovská ul.

Ø úspešný 1. ročník programu Mladí nitrianski fi lantropi (2003 - 2004) 

Ø 2. ročník programu Mladí nitrianski fi lantropi (2004 - 2005) realizovaného v rámci Asociácie komunitných 
nadácii Slovenska

Ø úspešný 1. ročník programu Klub darcov (2003 - 2004) a 2. ročník Klubu darcov (2004 - 2005) realizovaný 
v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska

Ø realizácia projektu „Šanca pre mladých uchádzačov o zamestnanie v Nitrianskom regióne“ v rámci Granto-
vej schémy rozvoja ľudských zdrojov v partnerstve s Európskym vzdelávacím inštitútom n.o. 

Ø polročné hosťovanie dobrovoľníka z Walesu v rámci Európskej dobrovoľníckej služby

Ø vyslanie 6 mladých Slovákov do zahraničia (Talianska, Španielska a Nemecka) v rámci Európskej dobrovoľ-
níckej služby na 1⁄2 rok alebo 1 rok

Ø zorganizovanie 4-dňového kontaktného seminára „Join together“ v Nitre pre 21 účastníkov a hostí zo Slo-
venska, Čiech, Poľska, Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny

Ø 2. benefi čná aukcia výtvarných diel

Ø úspešná kampaň k 2% z dane 

Ø založenie základninového Vzdelávacieho nadačného fondu

Ø Nové nadačné fondy Jozefa Dóczyho, Bona Via a Deti

Ø Nadačný fond Heinekenu Corgoň konto a nový spoločný grantový program „Na Nitru!“ 

Ø vzájomná spolupráca s Winnipeg Foundation z Kanady

Ø návšteva Cathy Auld z Winnipeg Foundation na Slovensku

Ø pracovná návšteva A. Petrovej a E.Stanekovej vo Winnipeg Foundation v Kanade

Ø pracovná návšteva predsedkyne správnej rady D. Gundovej v nemeckých komunitných nadáciách

Ø pracovná stáž Ľ. Lachkej v Erie Community Foundation v USA 

Ø pracovná stáž A. Petrovej v rámci programu YouthBank, Severné Írsko

Ø spolupráca a aktívna činnosť v rámci Asociácie komunitných nadácii Slovenska
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AKÚ SPOLUPRÁCU PONÚKA NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA

MIESTNYM DARCOM ?

Nitrianska komunitná nadácia pomáha rozvoju miestneho darcovstva. Rozvíja darcovstvo jednotlivcov aj
fi riem. Existuje niekoľko spôsobov, akými môžu naši darcovia podporiť cez Nitriansku komunitnú nadáciu
zlepšenie kvality života v meste Nitra. 

1/ DARCOVSKÉ FONDY

Darca si môže pri nadácii otvoriť svoj fond na základe podpisu zmluvy o vytvorení fondu. Názov fondu určuje 
darca. Fond môže niesť jeho meno alebo meno ním vybrané. Darcom môže byť právnická aj fyzická osoba. 

Výhody zakladania fondov pre darcu
1. Darca je odbremenený od administratívnych úkonov spojených s darcovstvom. Komunikácia so žiadate-

ľom ako aj kontrola využitia fi nancií prechádzajú na nadáciu.
2. Darca má možnosť vyberať si z kvalitných nápadov, ktoré majú formu projektov a sú prospešné pre ostat-

ných občanov.
3. Darca efektívne investuje, pretože Nitrianska komunitná nadácia má skúsenosti s poskytovaním grantov, 

získava prostriedky z viacerých zdrojov a tým zabezpečuje, že darcom investované fi nancie sa znásobujú 
inými zdrojmi. 

4. Nadácia informuje pravidelne každého darcu o využití fi nancií z jeho fondu.
5. Darca má zabezpečenú mediálnu podporu, ktorá prebieha viacerými formami (na www stránke nadácie,

v lokálnych médiách, počas benefi čných akcií, vo výročnej správe ...)

Darca si môže vybrať z viacerých typov fondov:
A všeobecný fond – darca neurčuje oblasť podpory do ktorej chce investovať.
B fond darcovho záujmu – darca určuje oblasť podpory (napr. životné prostredie, kultúra, šport, mladí ľudia, 

socálne programy ...)
C fond partnerstva – fond pre ľudí v núdzi. Darca určí konkrétny cieľ daru (napr. operácia). Po získaní sumy 

nadácia odovzdá fi nancie na daný účel.
D štipendijný fond – darca môže určiť cieľovú skupinu (stredné školy, vysoké školy ...) ako aj oblasti, pre ktoré 

je určený štipendijný fond. 
E memoriál fond – darca určí meno koho bude fond pripomínať.
F predurčený fond – darca si vyberie verejnoprospešnú inštitúciu (napr. nemocnicu, školu….), ktorej chce 

darovať peniaze. Z výnosov fondu je vybraná inštitúcia každoročne podporovaná, pričom nadácia monito-
ruje, či darcove fi nancie sú využité v súlade s jeho zámerom.

Darcov fond môže mať nasledovné základné formy:
A BEŽNÝ FOND

Fond sa míňa priebežne na oblasť (projekty), ktoré si darca vyberá. Darca je priebežne informovaný o tom 
ako a do čoho boli jeho fi nancie investované a aký je aktuálny zostatok v jeho fonde. Je na rozhodnutí dar-
cu, akou sumou fond podporí a ako rýchlo fond minie.

B FOND PRE BUDÚCNOSŤ
Tento fond sa nemíňa priebežne, je investovaný „navždy“, len pravidelné výnosy sú určené na dlhodobú 
podporu darcom zvolenej oblasti. Aj keď výnosy môžu byť spočiatku malé, darca určuje na základe typu 
fondu kam ich investuje a darcovo meno je zviditeľnené. Komunitná nadácia darcu priebežne informuje 
o výnosoch a dohliada, aby výnosy boli investované v súlade s darcovým zámerom.

C KOMBINOVANÝ FOND
Tento fond je kombináciou predchádzajúcich dvoch foriem. Čiastočne podporuje projekty a aktivity z vý-
nosov a čiastočne z priebežne darovaných fi nancií.
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2/ 2% DANE Z PRÍJMU

V roku 2004 získala Nitrianska komunitná nadácia z 2% sumu 1 253 410 Sk. Tento úspech umožnil nadácii zlep-
šiť jej činnosť a rozšíriť jej aktivity v rámci grantových programov. Finančné prostriedky z 2% sa začali čerpať 
v r. 2004. Nadácia z  nich podporila aktivity občanov mesta a regiónu formou malých grantov. Prostriedky z 2% 
budú využité do konca roka 2005. Budú z nich podporené projekty väčšieho charakteru, napr. vybudovanie 
baseballového ihriska pre deti v Nitre na sídlisku Klokočina - Hôrka ako aj realizácia špeciálneho grantového 
kola BRAMAC s možnosťou získať až 100 000 Sk na jeden projekt. Aj v r. 2005 sa podporia z 2% dobré a užitoč-
né nápady občanov Nitry formou malých grantov v rámci otvorených grantových kôl ako aj v rámci programu 
Mladí fi lantropi.
Poukázať 2% z daní môže Nitrianskej komunitnej nadácii rovnako fyzická aj právnická osoba formou vyplne-
nia daňového priznania alebo zamestnanec formou vyplnenia dvoch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie). 2% sú 
jednou z foriem, ako každý občan môže podporiť zlepšenie kvality života v našom meste, aby bolo krajšie, 
bezpečnejšie, veselšie, aby sme sa v ňom cítili lepšie. 

Prečo BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. daruje svoje 2% Nitrianskej komunitnej nadácii?

Nitrianska komunitná nadácia je našim partnerom už dlhší čas. V spolupráci s ňou získavame vždy dostatok 
dobrých užitočných nápadov, ktoré sa oplatí podporiť. Naše fi nancie sú cez nadáciu investované efektívne a vždy 
transparentne …

Ing. Alena Fusková, prokuristka BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

3/ INÉ FORMY SPOLUPRÁCE 

Darca si môže vybrať aj z ďalších foriem spolupráce:
A Môže podporiť konkrétny projekt, ktorý je predložený na schválenie v rámci grantových kôl. 
B Môže darovať nadácii fi nančné prostriedky darovacou listinou na ľubovoľný účel, ktorý je v súlade s posla-

ním Nitrianskej komunitnej nadácie a súvisí s rozvojom mesta Nitra a nitrianskeho regiónu.
C Darca môže podporiť nadáciu cez realizované programy. Darca sa môže zapojiť do Klubu darcov a rozhodo-

vať o projektoch, ktoré chce podporiť (ak daruje sumu vyššiu ako 1000 Sk).
D Darca môže podporiť nadáciu zakúpením výtvarného diela na aukcii výtvarných diel.
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FINANČNÁ SPRÁVA NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE ZA ROK 2004

SÚVAHA k 31. 12. 2004 v tis. Sk

AKTÍVA   k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003

Dlhodobý majetok  Dlhodobý majetok  Dlhodobý majetok  40 0
Odpisy  -10 0
Finančný majetok – hotovosť   6 5 
Finančný majetok – bankové účty  1 147 820
Krátkodobé fi nančné investície  804 0
Pohľadávky  414 485
Príjmy budúcich období  Príjmy budúcich období  Príjmy budúcich období 13 11
AKTÍVA CELKOM   2 414  1 321

PASÍVA   k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003

Základné imanie  210 210
Nadačné fondy  391  82
Fond nadácie  30 0
Výsledok hospodárenia  3 1
Nerozdelený zisk minulých rokov  20 20
Krátkodobé záväzky  81 0
Prijaté krátkodobé fi nančné výpomoci  0  22
Výdavky budúcich období  Výdavky budúcich období  Výdavky budúcich období 26  46
Výnosy budúcich období  Výnosy budúcich období  Výnosy budúcich období 1 653  940
PASÍVA CELKOM   2 414 1 321

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31. 12. 2004 v tis. Sk

NÁKLADY   k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003
Spotreba materiálu  53 46
Opravy a udržiavanie  1 0
Cestovné  145 111
Náklady na reprezentáciu  20 13
Ostatné služby  1 077 597
Mzdové náklady  60 0
Zákonné sociálne poistenie   1 0
Ostatné dane a poplatky  6 0
Kurzové straty  17 0
Iné ostatné náklady  10 3
Odpisy DM  10 0
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 476 203
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  305 166
Daň z príjmov  2 1
NÁKLADY SPOLU   2 183  1 140

VÝNOSY   k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2003
Úroky  8 2
Iné ostatné výnosy  185 0
Prijaté príspevky od iných organizácii  1 285 927
Prijaté príspevky od fyzických osôb  155  212
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)  248 0
Dotácie  303 0
VÝNOSY SPOLU  2 184 1 141
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NÁKLADY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2004

Poskytnuté granty 780 708.40

Členské 500.00

Spotreba materiálu 13 833.50

Kancelárske potreby 32 094.00

Nákup DHM 6 789.00

Opravy a udržiavanie 428.40

Cestovné domáce 554.00

Cestovné, stravné, vreckové – hosťovanie dobrovoľníka 68 357.50

Cestovné domáce – dobrovoľníci EDS 3 631.00

Cestovné zahraničie 5 793.00

Cestovné zahraničie - dobrovoľníci EDS 66 408.70

Náklady na reprezentáciu 20 182.50

Zmluvné služby 473 058.00

Zmluvné služby – cestovné náklady 35 591.50

Mzdové náklady 60 192.00

Zákonné sociálne poistenie 1 149.00

Propagačné a reklamné služby 116 640.50

Kopírovanie, viazanie 5 141.00

Telefón 35 181.50

Internet 30 940.00

Poštovné 11 212.50

Nájomné kancelária 47 966.10

Prenájom – akcie 14 832.00

Školenia, semináre 11 459.30

Fotodokumentácia 1 646.00

Odborná literatúra 8 255.00

Odborná literatúra – dobrovoľníci EDS 11 740.00

Ostatné služby – hosťovanie dobrovoľníka EDS 16 500.00

Ostatné služby – dobrovoľníci EDS 13 728.50

Ostatné služby – aukcia 16 018.50

Ostatné služby - kontaktný seminár 113 778.90

Kontaktný seminár – cestovné náklady 42 379.01

Softvér 24 161.00

Audit 20 000.00

Ostatné služby 23 587.05

Notárske poplatky 3 140.00

Ostatné poplatky, kolky 6 257.00

Bankové poplatky 10 363.61

Daň z príjmov 1 678.00

Kurzové straty 16 588.58

Odpisy IM 9 989.00

NÁKLADY SPOLU 2 182 453.55
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VÝNOSY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2004

Príspevky od iných organizácii - Nadácie   532 683.40

Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP   203 733.40
Nadácia Ekopolis (Cestovný grant)    14 750.00
Nadácia pre deti Slovenska (Mladí fi lantropi)   190 000.00
Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society   95 000.00
Trust program konzorcia nadácii -   29 200.00
Nadácia Otvorenej spoločnosti, Vzdelávacia nadácia Jána Husa a Nadácia pre deti Slovenska

Príspevky od iných organizácii – Firmy a inštitúcie   1 092 794.07

Mesto Nitra   300 000.00
Bramac – strešné systémy, s.r.o.   57 500.00
Generali Poisťovňa, a.s.   84 999.00
Unibanka, a.s. fi liálka Nitra   6 000.00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska   9 549.00
IUVENTA – NAFYM, program Mládež   30 000.00
IUVENTA – NAFYM, vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov   358 005.47
IUVENTA – NAFYM, kontaktný seminár Join together  244 052.60
Dotácia – VÚŠR a ESF    2 688.00

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)    247 530.21

NADAČNÉ FONDY NKN   115 100.00

Klub darcov   107 900.00
BRAMAC   7 200.00

Jednotlivci   182 616.70

Aukcia r. 2003   141 201.70
Aukcia r. 2004    25 815.00
Klub priateľov Napervillu   15 600.00

Vlastné výnosy   13 044.48

Úroky   2 408.11
Výnos z nadačného imania   5 681.68
Kurzový zisk   Kurzový zisk   Kurzový zisk 473.92
Iné ostatné výnosy   4 480.77
VÝNOSY SPOLU    2 183 768 .86

PRÍJMY v roku 2004

Nadácie   364 250.00

Nadácia Ekopolis (Cestovný grant)    13 250.00
Nadácia pre deti Slovenska (Mladí fi lantropi)   171 000.00
Nadácia Otvorenej Spoločnosti – Open Society   170 000.00
Trust program konzorcia nadácii -   10 000.00
Nadácie Otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jána Husa a Nadácie pre deti Slovenska
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NÁZOV FONDU Stav k 1. 1. 2004 Navýšenie v roku Čerpanie v roku 2004 Stav k 31. 12. 2004

BRAMAC 7 200 - 7 200 0

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

KLUB DARCOV 5 200 147 700 107 900  45 000

VZDELÁVACÍ FOND* 0 323 205,18 - 323 205,18

Fond KATARÍNY REMIAROVEJ 3 000 - - 3 000

Fond JOZEFA DÓCZYHO 0 5 000 - 5 000

BONA VIA 0 15 000 - 15 000

SPOLU 81 615,56 490 905,18 181 315,56 391 205,18

Firmy a inštitúcie   1 280 500.29

Mesto Nitra   300 000.00
Bramac – strešné systémy, s.r.o.   57 500.00
Unibanka, a.s. fi liálka Nitra   6 000.00

Asociácia komunitných nadácií Slovenska   280 000.00
IUVENTA – NAFYM, program Mládež   10 000.00
IUVENTA – NAFYM, vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov   309 247.65
IUVENTA – NAFYM, kontaktný seminár Join together  317 063.64
Dotácia – VÚŠR a ESF   689.00

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)    1 253 410.00

NADAČNÉ FONDY NKN    490 905.18

Klub darcov   147 700.00
Fond Jozefa Dóczyho   5 000.00
Vzdelávací fond   323 205.18
(z toho dar Winnipeg foundation    129 412,50)
Fond Bona Via   15 000.00

JEDNOTLIVCI   144 150.00

Aukcia    29 710.00
Dary maliari    98 840.00
Klub priateľov Naperville    15 600.00

OSTATNÉ PRÍJMY   12 512.39

Úroky   2 408.11
Úroky z (nadačné imanie)   6 504.28
Iné   3 600.00

PRÍJMY CELKOM   3 545 727.86  

FONDY PRI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII

* Fond Manitoba sa zlúčil so Vzdelávacím fondom.
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NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA ĎAKUJE VŠETKÝM DARCOM

A PODPOROVATEĽOM ZA PREJAVENÚ DÔVERU A PODPORU,

KTORÚ JEJ POČAS ROKU 2004 POSKYTOVALI.

Nadácia ďakuje nasledovným inštitúciám a korporáciám, ktoré ju podporili: 

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje fi rmám, ktoré poukázali 2% z dane a tak podporili jej aktivity:
TTC, s.r.o., METRO, a.s., PEMAS plus, s.r.o., Nitrianske komunálne služby, East Trading Company, s.r.o. 
NITRACONT, a.s., Agrokomplex- výstavníctvo, a.s., Nitrianska teplárenská spoločnosť

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje všetkým individuálnym darcom, nemenej dôležitým pre nadáciu, 
ktorí poukázali svoje 2% z dane a tak podporili jej aktivity.

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje individuálnym darcom:
Zakladateľovi fondu : Ing. Jaroslavovi Dózcymu
Členom Klubu darcov 2003 - 2004: 

Ing. Jaroslavovi Dózcymu
Členom Klubu darcov 2003 - 2004: 

Ing. Jaroslavovi Dózcymu
Ing. Daniele Ábelovskej, Ing. Jaroslavovi Dóczymu, Ing. Arch. Igorovi 

Feníkovi, Mgr. Karolovi Gundovi, Marcele a Jánovi Hajtmánkovcom, Ing. Ľudovítovi Hulekovi, JUDr. Jane
Janoškovej, Anne Jaškovej, Ing. M. Juhásovi, Mgr. Dušanovi Káčerovi, Margite Kovalčíkovej, Mgr. Ľubici Lachkej, 
Ing. Márii Mojtovej, Ľubici Pavkovej, Mgr. Adriane Petrovej, Alene Petrovej, Ing. Dušanovi Rabajdovi (Nitrianske 
komunálne služby), Mgr. Edite Ravingerovej, Mgr. Eve Stanekovej, JUDr. Tomášovi Stoklasovi, Margite Švarco-
vej (Regionálne vzdelávacie centrum), Mgr. Bronislavovi Tomkovi, Mgr. Viere Tomkovej, Ing. Arch J. Turányimu, 
Ing. Jozefovi Vyskočovi (EKOSTAVING) a Zuzane Vargovej

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje nasledovným slovenským výtvarníkom za darovanie výtvarných 
diel: Peter Augustovič, Igor Benca, Róbert Bielik, Robert Brun, Jozef Dobiš, Orest Dubay ml., Jana Farmanová, 
Karol Felix, Marcel Haščič a tvorivá dielňa ORACULUM, Soňa Horňáková, František Horniak, Peter Klúčik, Ria 
Kmeťová, Vojtech Kolenčík, Marián Komáček, Gabriel Kosmály, Marek Lukáč, Milan Lukáč, Milan Marciňa, malá 
galéria AKCENT, Stanislava Michalčeková, Soňa Mrázová, Igor Piačka, Katarína Vavrová, Dagmar Veliká, Ingrid 
Zámečníková, Mária Žilíková-Herodeková a Marián Žilík, ako aj kanadským výtvarníkom Rogerovi Lafreniere 
a Tedovi Mc Lachlan

Ďakuje spolupracovníkom a dobrovoľníkom za pomoc pri realizovaní aukcie: Ivanovi Gontkovi,
M. Domanovej, D. Gundovej, Akad. Mal. K. Felixovi, P. Rehákovi, K. Demankovej, S. Civáňovej, Z. Koleníkovej, 
J. Lomňančíkovej, A. Repárovej, M. Záturovej, Akad. Mal. J. Dobišovi a hudobnej skupine Somebody Seven z Vrábel

Nadácia ďakuje za stálu mediálnu podporu: 

Nitra, kultúrno spoločenský mesačník



Nitrianska komunitná nadácia
Farská 5

949 01 Nitra
Slovenská republika

tel./fax: +421 37 741 43 45
e-mail: nkf@fondnr.sk

www.fondnr.sk


