
NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA

VÝROČNÁ SPRÁVA

2008



Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života v Nitre 
a v Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva a filantropie. Niekoľko-
krát do roka vyhlasuje grantové kolá, v rámci ktorých podporuje projekty  
z rôznych oblastí nášho života.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE 
V ROKU 2008

Daniela Gundová
Predsedkyňa Správnej rady
Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre

Emília Domanová
Majiteľka štúdia AKCENT

Mária Letkovičová (do 8. 10. 2008)
Predsedkyňa predstavenstva firmy ENVIRONMENT, a.s.

Ivan Gontko
Herec Starého divadla v Nitre

Ján Vančo
Podpredseda NSK, 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre

Oľga Csákayová
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre

Ivona Fraňová
Vedúca oddelenia médií UKF Nitra

Michal Ambrós
Pracovník Štátnej ochrany prírody v Nitre

Bronislav Tomka
CEO Proficonsulting

Jozef Weber
Lekár OLÚ TaRCH v Nitre

Ivan Juhás 
Lekár, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre

Marek Ďuran 
Advokát, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre

Ľubica Lachká 
Správkyňa nadácie

Adriana Petrová 
Finančná manažérka

Eva Vargová
Programová manažérka (do 17. 10. 2008)

Tomáš Cilling 
Programový manažér (od 2. 9. 2008)

Petra Hadžová 
PR manažérka

Lukáš Csicsola 
Asistent finančnej manažérky (od 1. 12. 2008)

Radmila Štelbašská
Asistentka PR manažérky (od 2. 12. 2008)

Grantová komisia:
Daniela Gundová 
Michal Ambrós 
Oľga Csákayová 
Ivona Fraňová 
Ivan Gontko

Investičná komisia:
Bronislav Tomka 
Milan Hošek

Marcela Dobešová 
Predsedkyňa Dozornej rady

Miloš Dovičovič 

Mariana Kováčová

Michal Ballasch 
Zuzana Blašková 
Jozef Čurlej 
Martin Ďurgut 
Lenka Fečíková 
Filip Fraňo 
Sandra Fraňová 
Katka Funtíková 
Ivanka Fúsková 
Martina Kolienková 
Lenka Maďarová 
Lucia Maková 
Kristína Sedláková 
Tomáš Solčáni 
Lea Vlčková

Členovia Správnej rady: Členovia komisií pri Správnej rade: Členovia Dozornej rady:

Dobrovoľníci v programe  
Mladí nitrianski filantropi:

Pracovníci nadácie:



 Vždy po ukončení „žatvy“ projektov, 
ktoré sme podporili v predchádzajúcom roku, 
nastáva pre mňa dôležitý moment „dožinkovej 
slávnosti“. Vo svojom vnútri ho prežívam zakaž-
dým. Ide o zmiešaný pocit radosti a nostalgie. 
Pozerám sa na tie krásne a originálne nápady 
ako aj  úžasných ľudí, bez ktorých by ich nebolo 
možné uskutočniť a snažím sa odhaliť princíp, na 
základe ktorého to všetko funguje. 
Mohli by ste získať dojem, že ide o jednoduchý 
proces poskytovania financií.  Ale nie je to také 
jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá. Posla-
ním Nitrianskej  komunitnej nadácie nie je totiž 
len dávať granty, ale aj kultivovať spoločnosť 
a vytvárať filantropické prostredie, prostredie 
vzájomnej dôvery. Táto naša úloha je ťažká, ale 
mimoriadne dôležitá. Do nadácie prichádzajú 
ľudia meniaci vlastnými silami svoje okolie k lep-

šiemu, ktorí nečakajú, že to urobí niekto za nich. 
Sú to nadšenci schopní  na základe malej pod-
pory realizovať veľké veci.  Nadácia sa pre nich 
nestáva len miestom, kde môžu získať financie, 
ale aj prostredím, kde nachádzajú hodnoty, kto-
rým veria. 
Tieto hodnoty sú rovnako dôležité pre našich 
obdarovaných, ako aj darcov a všetkých spolu-
pracovníkov. Som šťastná, že ľudí, ktorí sa nimi 
riadia je stále viac. Aj vďaka nim Nitrianska ko-
munitná nadácia mohla pokračovať vo svojich 
aktivitách.  Pri ich realizácii sa opierala o dôve-
ru stabilných donorov, s ktorými spolupracuje 
už niekoľko rokov, ako aj nových individuálnych  
a firemných darcov. Nesklamali ani predkladate-
lia projektov. Až 80 schválených projektov svedčí 
o tom, že aktívnych ľudí je medzi nami stále viac. 
Aktivity nadácie by nebolo možné realizovať bez 

podpory stabilných tímov jej dobrovoľníkov – čle-
nov Správnej rady NKN a Mladých nitrianskych  
filantropov, ktorí neľutujú svoj voľný čas a pravi-
delne ho darujú ostatným. Vďaka nim všetkým 
sme mohli priložiť pár nových tehličiek k „filantro-
pickému mostu“, ktorý sa snažíme v nitrianskej 
komunite postaviť. 
Malý zázrak budovania vzájomnej dôvery a spo-
ločných hodnôt môžete objaviť aj v tejto výročnej 
správe. Dúfam, že jej prostredníctvom lepšie 
spoznáte a pochopíte náš svet. Svet, v ktorom 
nie je človek človeku ľahostajný, jednoducho svet 
filantropie. 

Ľubica Lachká
Správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie

ÚVOD

„Človek, ktorý nedôveruje nikomu je  
odsúdený na to, aby sa stal človekom,  
ktorému  raz nikto nebude dôverovať...“ 

/Harvey Reginald MacMillan, kanadský podnikateľ a filantrop/



Uzávierka: 1. februára 2008
Počet predložených žiadostí o grant: 21
Počet schválených žiadostí o grant: 11
Najvyššia možná žiadaná suma: 995,81 € (30 000 Sk)
Prerozdelená suma celkom: 6 574,72 € (198 070 Sk)
Financovanie: 
2 425,14 € (73 060 Sk) – Mesto Nitra, 4 149,58 €  (125 010 Sk) – BRAMAC – strešné systé-
my, s.r.o.,  [2 987,06 € (89 988,10 Sk) – 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o, 
1 162,52 €  (35 021,90 Sk) – Wings Global Fund for Community Foundations]

1. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO

Kľúčovými partnermi najstaršieho programu na-
dácie sú Mesto Nitra a firma BRAMAC – strešné 
systémy, s.r.o. Mesto Nitra je spoluzakladateľom 
nadácie a každý rok prispieva formou dotácie na 
realizáciu otvorených grantových kôl. BRAMAC – 
strešné systémy, s.r.o. spolupracuje s nadáciou 
od roku 2003. Zástupcovia firmy si v rámci otvo-
reného grantového kola vyberajú sociálne zame-
rané projekty a projekty týkajúce sa voľného času 
detí a mládeže.
Do otvoreného grantového kola prijíma nadácia 
žiadosti o grant z rôznych oblastí života. Pro-
jekty zo života na sídliskách, voľného času detí  
a mládeže, kultúry a vzdelávacích aktivít, sociál-
nych programov, životného prostredia, ochrany  
a podpory zdravia, rozvoja a ochrany duchovných 
hodnôt, rozvoja komunitných iniciatív a mimo-
vládnych organizácií. Ich základným cieľom je 
prospešnosť pre ľudí. 

Keď prišli dvaja mladí chalani podpísať vo febru-
ári zmluvu o podporení ich projektu – Nitrianskej 
beachvolejbalovej ligy, prehnal sa nadáciou 
vietor. Nie hurikán, ale taký príjemný nadšený, 
milý, vtipný, plný očakávania, dobrosrdečný, od-

hodlaný a veľmi, veľmi priaznivý vánok. Svojím 
nadšením si zaslúžili našu pozornosť a neskôr 
pri návšteve projektu aj obdiv. Dvaja nerozluční 
kamaráti, športovci, filantropi a organizátori NBL 
- Michal Ivan a Rado Laco.

„NKN to bol prvý impulz, prví,  
ktorí ocenili, že ideme správ-
nym smerom, čosi ako panák 
na ráno.“

/Rado Laco/

Od priateľstva k fanatizmu



Turnajov NBL 2008 sa aktívne zúčastnilo 81 rôz-
nych hráčov a hráčok a pasívne omnoho viac. 
Návštevnosť internetovej stránky NBL atakovala 
hranicu 100 návštev denne už vo svojom prvom 
ročníku. Víťazi a ostatní hráči venovali Špeciálnej 
škole na Mudroňovej ulici dobrovoľne výťažok 
bezmála 18-tisíc korún. Záverečného turnaja 
sa zúčastnil osobne primátor Nitry Jozef Dvonč, 

Od 1. stretnutia po NBL

O projekte - Nitrianska beachvolejbalová liga

„Pamätám si ešte, že sme sa zoznámili pri vo-
lejbale v telocvični na Tulipánovej škole,“ zalovil 
v pamäti Rado. Odvtedy sa priatelia od seba 
nepohli. Ba čo viac, vrhli sa do náročného pro-

jektu. Svoju záľubu v plážovom volejbale najprv 
spečatili registráciou občianskeho združenia  
1. ABC Nitra, ktorý bol súčasne prvým amatér-
skym klubom plážového volejbalu v Nitre. V roku 
2008 im v hlave skrsol nápad niečoho väčšieho. 
„V januári 2008 sme sedeli ja, Mišo a Biba (Mišo-
va priateľka) na kofole a ten rozhovor už mal zmy-
sel a dal pevné základy NBL-ke,“ povedal Rado. 
Treba pripomenúť, že chlapci sa od svojho prvého 
stretnutia stali naozajstnými fanatikmi do plážo-
vého volejbalu. Ich priateľstvo sa pri príprave 
projektu ešte viac utužilo. Začiatky však boli dosť 
hektické. Radovi sa narodila dcéra, v tom období 
sa sťahovali s priateľkou do nového bytu. Michal 
zmenil prácu. Organizátori NBL svorne tvrdia, že 
na telefóne strávili aj niekoľko hodín denne a účty 

zaň sa šplhali do neuveriteľných výšok. „Môžem 
povedať, že ani jedno so stretnutí a ani jeden 
telefón nebol negatívny. Každý sa nám nejakým 
spôsobom, v rámci svojich možností, snažil po-

môcť. Začali sme projektom  
a bez pomoci NKN, Mesta Nitra 
a ďalších partnerov by NBL ne-
bola,“ dodal amatérsky špor-
tovec Rado. „V prvom rade, 

čo je najdôležitejšie, najcennejšie, a bez čoho 
by NBL nemohla fungovať, tak ako fungovala, je 
zabezpečiť projekt personálne. Väčšinu z funkcií: 
fotograf, kameraman, zapisovateľ, podávači lôpt, 
organizátor, DJ, zdravotník zabezpečujú dobro-
voľníci. Obdivujem Rada, že 
väčšinu týchto ľudí dokázal 
na dobrovoľníckej báze zabez-
pečiť,“ chváli svojho kolegu 
Michal. Prípravu prvého ročníka beachvolebalo-
vých turnajov, ktoré sa konali počas celého leta 
na mestskom kúpalisku v Nitre, hodnotia obaja 
športovci kladne. „1. ročník vypálil nad očakáva-
nie dobre. Stretávam ľudí, ktorí sa už v zimných 
mesiacoch nevedia dočkať leta a NBL-ky – čo 
viac môžeme chcieť? Mňa to neuspokojuje, ale 

ženie k ďalšiemu zdokonaľovaniu,“ tvrdí organi-
zátor Mišo. NBL nebola len o dobrých športových 
výkonoch, priateľoch, zábave, ale aj o charite. 
Prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadá-
cie sa beachisti dozvedeli o Špeciálnej spojenej 
škole Mudroňova 1, ktorú nadácia podporuje už 
niekoľko rokov. O tom, že športovci majú dobré 
srdce, svedčí aj fakt, že darovali znevýhodneným 
deťom z tejto školy celkom 573,46 € (17 276 
Sk). Aj samotní víťazi NBL – Miriam Trenčianska 
a Martin Kapusta sa pripojili k darcovstvu. „Už 
viackrát som spomínal, že liga bola fantastická, 
ešte som niečo tak príjemné nezažil. Peniaze sme 
tu určite zarábať nechceli, aj preto bola naša re-

akcia automatická. Výhru sme posunuli deťom, 
ktorým určite pomôže,“ vyjadril sa Martin, jeden 
z dvojice víťazov. V duchu filantropie chcú orga-
nizátori i hráči pokračovať aj v nasledujúcich roč-
níkoch. A ako by Michal a Rado zhodnotili jednou 
vetou svoj úspešný projekt? „Radšej raz zažiť, ako 
dvakrát počuť!“

ukončenia beachvolejbalovej sezóny zase pred-
nosta MsÚ Ľubomír Martinka a riaditeľ Správy 
športových a rekreačných zariadení Mesta Nitra 
Miloš Dovičovič. Všetci menovaní NBL podporu-
jú. Organizátori aktívne spolupracujú so všetkými 
nitrianskymi volejbalovými klubmi.

„Rado je pre mňa jeden z mála ľudí, na ktorých sa 
môžem naozaj spoľahnúť. V čomkoľvek.“ /Michal Ivan/

„Mišo je ambiciózny mladý chalan, ktorého si vážim 
hlavne preto, že doťahuje veci dokonca, čo je u mňa 
niekedy problém.“ /Rado Laco/



Uzávierka: 15. februára
Počet predložených žiadostí o grant: 19
Počet schválených žiadostí o grant: 9
Najvyššia možná žiadaná suma: 331,93 € (10 000 Sk)
Prerozdelená suma: 2 157,60 € (65 000 Sk)
Financovanie: 1 825,66 € (55 000 Sk) – Nadácia SPP, 165,97 € (5 000 Sk) – 2% firmy 
BRAMAC, strešné systémy, s.r.o., 165,97 €  (5 000 Sk) – firma Visteon Slovakia s.r.o.

MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI

Mladí nitrianski filantropi motivujú mladých ľudí 
od 15 do 26 rokov k dobrovoľníctvu. Už šiesty 
rok podporujú svojich rovesníkov formou gran-
tov, ktoré môžu použiť na verejnoprospešné cie-
le. Mladí filantropi majú viacero aktivít. Sami si 
organizujú program, konzultujú, vyberajú a mo-
nitorujú projekty, organizujú Burzu podporených 
projektov a venujú sa rôznym iným filantropickým 
činnostiam. Majú vlastnú internetovú stránku 
www.filantropi.nkn.sk. Tento program funguje na 
celoslovenskej úrovni v rámci Asociácie komunit-
ných nadácií a podporuje ich Nadácia SPP.

V októbri zorganizovali nitrianski filantropi pod-
ujatie, na ktorom sa predstavili mladí ľudia so 
svojimi projektmi. Návštevníkom sa predviedli 
krátkymi ukážkami a milým programom. Tak obo-
hatili večer nielen o slovo, ale aj o divadelné, spe-
vácke a audiovizuálne ukážky. Galavečer vyvrcho-
lil hlasovaním hostí za najlepší projekt. Najväčší 
počet hlasov získali Kostolné myši, spevácky zbor  
z Nitry.

Mladí nitrianski filantropi sa v roku 2008 stre-
távali aj so znevýhodnenými skupinami mla-
dých ľudí, ktorých poučili o predkladaní žiadostí  
o grant, pomohli im s prípravou a venovali sa 
im na niekoľkých školeniach. Pracovali s dvoma 
skupinami znevýhodnených detí – nepočujúcimi 
a nevidiacimi. Napokon vybrali 2 projekty, ktoré 
si vyslúžili sumu 630,68 € (19 000 Sk). Program 
Spolu prekonávame bariéry bol podporený z Na-
dačného fondu Slovak Telekom.

Tento rok zavítali do Nitrianskej komunitnej na-
dácie aj dve dobrovoľníčky 20-ročná Kathleen 
Quigley zo Severného Írska a 27-ročná Marina 
Garcia Sanchez zo Španielska. Obe dievčatá sú 
súčasťou komunitárneho programu EÚ – Európ-
ska dobrovoľnícka služba. Na Slovensko prišli so 
zámerom pomáhať a zveľaďovať jeden z progra-
mov nadácie, konkrétne –  Mladí nitrianski filan-
tropi.

Burza podporených projektov

Spolu prekonávame bariéry EDS – Európska dobrovoľnícka 
služba



Sú ľudia, ktorí aj napriek svojmu hendikepu žijú 
úplne normálny, plnohodnotný život. Taký je aj 
príbeh mladých ľudí z Effety.

Tomáš Chňapek
Volám sa Tomáš. Mám 
23 rokov. Som z Nitry. 
Taký obyčajný normálny 
chalan. Od detstva som 
nepočujúci. Preto si ani 
neviem predstaviť, aké je 
to byť počujúcim. Vyplýva-
jú z toho rôzne problémy, 
ale aj výhody. Ťažké je dorozumieť sa napríklad 
na polícii, u lekára, v škole či v práci. Mám skve-
lých rodičov. I keď pri dorozumievaní často bý-
vajú problémy, ale zvykli sme si. Posunkovú reč 

som sa naučil počas strednej školy. Momentálne 
študujem na UKF v Nitre – aplikovanú informa-
tiku. Mám množstvo záujmov. Veľa času trávim 

pri počítači, pozerávam hokej, 
chodím na turistiku. S priateľ-
mi zvykneme chodievať hrať  
biliard, bowling, ping-pong. 
Podali sme si projekt v rámci 
programu Mladých nitrianskych 
filantropov – Spolu prekonáva-
me bariéry. Niekoľko týždňov 
nám boli poskytované konzultá-
cie a rady k napísaniu projektu. 

Napokon si filantropi vybrali práve náš projekt.  
A túto spoluprácu hodnotím takto: 1000000000
000000000000*********************!

Som nepočujúci

„Hoci som slobodný voči všetkým, stal 
som sa sluhom všetkým, aby som čím 

viacerých získal. Pre slabých som sa 
stal slabým, aby som získal slabých. 

Pre všetkých som sa stal všetkým, aby 
som zachránil aspoň niektorých. A 

všetko robím pre evanjelium, aby som 
mal na ňom podiel.“

EFFETA – Stredisko svätého Františka Sales-
kého je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť 
sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti  
a pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoloč-
nosti. EFFETA svojou činnosťou poskytuje slu-
chovo postihnutým ľuďom pomoc pri riešení 
problémov spojených s ich postihnutím v kolo-
behu každodenného života. V EFFETE sa necítia 
byť handikepovaní, ale v plnej miere akceptovaní  

O projekte - Posunkový jazyk Face to Face

a rešpektovaní v úplnej rovnocennosti bezbarié-
rového komunikačného systému. Cieľom pred-
kladateľov projektu (mladí nepočujúci z EFFETY) 
bolo nafilmovať a spracovať DVD s posunkami  
k učebnici posunkového jazyka, ktoré si sami vy-
tvorili. DVD bolo kopírované a priložené k učeb-
nici. Knihy s DVD poslúžia tak nepočujúcim, ako  
i zdravej populácii (študenti sociálnej práce, rodi-
čia a príbuzní nepočujúcich...).



Uzávierka: 13. júna
Počet predložených žiadostí o grant: 28
Počet schválených žiadostí o grant: 19
Najvyššia možná žiadaná suma: 995, 81 € (30 000 Sk)
Prerozdelená suma: 13 949 € (420 227,50 Sk)
Financovanie: 
6 537,21 € (196 940 Sk) – Mesto Nitra, 5 915,47 € (178 209,40 Sk) – BRAMAC – strešné 
systémy, s.r.o., 1 496,32 € (45 078,10 Sk) – Wings Global Fund for Community Foundations

2. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO

2. otvorené grantové kolo vyhlasuje nadácia 
spravidla v júni. Už po druhýkrát v roku mali 
predkladatelia možnosť žiadať o grant z rôznych 
oblastí. Projekty zo života na sídliskách, voľného 
času detí a mládeže, kultúrnych a vzdelávacích 
aktivít, sociálnych programov, životného prostre-
dia, ochrany a podpory zdravia, rozvoja a ochra-
ny duchovných hodnôt, rozvoja komunitných 
iniciatív a mimovládnych organizácií. Hlavní part-
neri programu sú Mesto Nitra a firma BRAMAC – 
strešné systémy, s.r.o. 



Pomáham ľuďom bez domova

Klára Labošová

Prísť o prácu, o rodinu, rozviesť sa, zísť z cesty, 
prepadnúť alkoholu, podľahnúť depresiám. Aj to 
sú dôvody, prečo sa z ľudí stávajú bezdomovci. 
Nemajú strechu nad hlavou, ani oporu, priateľa 
či ciele. V Nitre existuje organizácia, ktorá ta-
kýchto ľudí prichýli, pomôže im nájsť prácu, po-
skytne jedlo, šatstvo, poradenstvo – Dom charity 
sv. Rafaela.

„Existujú aj šťastné konce, z ktorých sa veľmi 
tešíme. I keď na začiatku to vyzeralo všelijako, 
niektorým ľuďom sa podaril úspešný štart do no-
vého života. Poviem vám tri príbehy:

Jožko mal za sebou pestrú kriminálnu minu-
losť. Aj kvôli tomu sa naštrbili vzťahy medzi ním  
a otcom. Dostal sa na ulicu a žobral. O niekoľko 
mesiacov ochorel. Podarilo 
sa nám ho nakontaktovať na 
rodinu z východu. Boli nao-
zaj veľmi ústretoví, pochopili 
situáciu a sestra si ho vzala k 
sebe domov. Na sklonku života sa podarilo Jož-
kovi zmieriť sa s otcom aj celou rodinou. Zomrel, 
ale nebol sám. Bol obklopený milujúcou rodinou.

Bezdomovci čistili Nitru. Mali tak možnosť byť 
prospešní nielen sebe, ale svojím konaním po-
môcť aj mestu, v ktorom žijú. Zapojením sa do 
čistiacich prác získali novú skúsenosť a začala sa 
v nich budovať zodpovednosť a záujem o životné 
prostredie. Vďaka nadácii mali bezdomovci šan-
cu získať odmenu za pomoc pri čistení mesta  

O projekte - Odstránenie čiernej skládky

v podobe 1 € na hodinu, za ktoré si mohli nakúpiť 
hygienické potreby či jedlo. Zarobené peniaze sa 
im prerátali a zamenili za potrebné veci priamo  
v Dome charity sv. Rafaela. Čistili sa priestory 
pod hradom, Borinka na Klokočine aj Kalvária. 

Alkoholu prepadajú mnohí ľudia. Aj to je príčinou 
ako sa dostanú na ulicu. Jedným z nich je aj Ma-
rián. Rozviedol sa a na svoju rodinu zanevrel. Pre-

rušil akékoľvek kontakty s nimi 
aj so svojimi priateľmi. Až keď 
ochorel, uvedomil si vážnosť si-
tuácie a potrebu rodiny. Udržiava 
s nimi kontakty. 

Ona – mladé dievča pracuje ako prostitútka  
v nemenovanom salóne na hraniciach Sloven-
skej republiky. On – čašník v tom istom bare. Me-
dzi týmito dvoma mladými osamotenými ľuďmi 
vzniklo veľké puto. Láska. Rozhodli sa, že s ba-
rovým životom skončia. Prišli do Nitry. Bez práce, 
bývania, kontaktov. Len tak. Obrátili sa na nás. 
Po nejakom čase sa nám spoločnými silami po-
darilo nájsť im prácu, vybaviť podnájom. Momen-
tálne majú malý prírastok, stále sú spolu, pracujú 
a vedú pekný usporiadaný život.“
Nie každý deň je med lízať, avšak, s úsmevom na 
tvári Klára Labošová priznáva, že rada pracuje  
s ľuďmi, cíti sa potrebná a často pri svojej práci 
zažíva aj veselé chvíle. Deň bezdomovca sa líši 
odo dňa priemerného človeka. „Pre nich je naj-
dôležitejšie cez deň sa najesť, vypiť si, zarobiť si 
peniaze odovzdávaním predmetov do zberu ale-
bo predávaním Nota Bene, stretávať sa, nájsť si 
miesto na spanie.“

„Rada pracujem s ľuďmi. 
Cítim sa potrebná.“



Uzávierka: 4. septembra
Počet predložených žiadostí o grant: 21
Počet schválených žiadostí o grant: 6
Najvyššia možná žiadaná suma: 1 659,69 € (50 000 Sk)
Prerozdelená suma: 6 638,78 € (200 000 Sk)
Financovanie: 
Západoslovenská energetika, a.s., Tesco Stores SR, a.s., 2% Heineken Slovensko a.s., 
2% ČSOB, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., PP Invest, s.r.o., Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o.

ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI

Aby ľudia ľuďom pomáhali je grantový program 
založený na predaji výtvarných objektov v tvare 
figúrky z hry človeče, nehnevaj sa v životnej veľ-
kosti. Výťažok z neho bol venovaný na podporu 
projektov s podtitulom Skrášľujeme miesto, kde 
žijeme. Do 3. ročníka jedinečného programu sa 
zapojilo 7 partnerov.

Aby ľudia ľuďom pomáhali spája filantropiu, 
pomoc a talent. Na Svätoplukovom námestí  
v Nitre sa 25. septembra uskutočnilo slávnostné 
podujatie. Sprevádzala ním Táňa Dolná, mode-
rátorka Rádia Max. Svojím príhovorom ho otvoril 
primátor Nitry Jozef Dvonč. Aj tento rok sa vďaka 
partnerom AĽĽP, ktorí si zakúpili figúrku, podarilo 
podporiť niekoľko krásnych projektov. Grafické 
stvárnenie výtvarných objektov realizovali štu-
denti z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF  
v Nitre pod garanciou Akad. maliara Mariána  
Žilíka. Zástupcovia firiem ich pri preberaní sym-
bolicky pomenovali. Následne boli odovzdané 
šeky jednotlivcom a organizáciám, ktorých pro-
jekty boli v tomto ročníku programu podporené.

Slávnostné podujatie



Žijem fotografovaním

...priznáva Rubin Kostov, fotograf a zakladateľ 
občianskeho združenia Fotoklub Šaľa. Mladý 
umelec vyhral regionálne kolo prestížnej súťaže 
AMFO a DIAFOTO, vystavoval napríklad v Národ-
nej Rade Slovenskej republiky či v Grasalkovičo-
vom (prezidentskom) paláci.

S fotografovaním začal už ako 9-ročný, keď k tejto 
profesii pričuchol vďaka otcovi. „Za svoj život som 
odfotil už snáď všetko od krajinky po portréty, ale 

najviac ma bavia cestopisné alebo reportážne 
fotografie,“ priznáva mladý fotograf. Ako žiak za-
čínal s používaním analógového fotoaparátu, od-
vtedy sa časy zmenili. „Všetko má svoje pre a pro-
ti, mnohí profesionáli ešte stále nedajú dopustiť 

O projekte - Galéria tvorby a školení verejnosti

Mesto Šaľa nedisponovalo žiadnymi výstavnými 
priestormi. Fotoklub sa preto rozhodol vytvoriť 
menšiu galériu, kde by sa skupiny tvorivých ľudí 
mali možnosť stretávať, tvoriť, vystavovať svoje 
práce a odovzdávať svoje skúsenosti mladším, 
zainteresovaným a možno budúcim umelcom. To 
sa im aj podarilo. Prvá výstava v nových priesto-
roch sa konala v decembri 2008. Fotografi zo 
Šale sa mohli pochváliť svojimi prekrásnymi die-
lami, konkrétne výstavou: Šalania na cestách II.  
v Spoločenskom dome Veča. Nový priestor slúži 
aj na stretávanie, organizovanie školení a tvori-
vých workshopov pre širšiu verejnosť.

Rubin Kostov

na analógovú fotografiu. Pre môj štýl fotenia je 
však digitál nevyhnutnosťou a navyše je oveľa 
pohodlnejší,“ netají sa profesionál. Venuje sa aj 
mnohým iným činnostiam či už športovým alebo 
umeleckým. Dúfa však, že raz ho práve fotografia 
bude živiť na 100%. Jeho veľkým snom je pra-
covať pre National Geographic a za veľké ikony 
fotografie považuje Antonína Kratochvíla či Petra 
Rafaja. Rubin Kostov svoju záľubu vo fotografo-
vaní pretransformoval do založenia občianskeho 
združenia s názvom Fotoklub Šaľa, v ktorom mo-
mentálne figuruje desať členov. Jeho želaním je, 

aby si ľudia zvykli na výstavy a mali 
záujem sa kultúrne vyžiť či zapájať 
do rôznorodých kurzov, ktoré klub 
ponúka. Prvá súťaž, ktorú združe-
nie iniciovalo sa dočkala úspechu 
80-tich prihlásených fotografií od 

rôznych autorov, dokonca aj s medzinárodnou 
účasťou. „Fotografovaním žijem, predstavuje 
pre mňa slobodu. Človek má možnosť zanechať 
svoj odkaz a toto ma naozaj motivuje,“ prezradil  
Rubin Kostov.

„Spoluprácu s NKN hodnotím veľmi kladne, sme  
spokojní a tešíme sa na každú novú návštevu 
pracovníkov nadácie na našich výstavách.“



FONDY DARCOV
Fondy si môžu  zakladať pri Nitrianskej komu-
nitnej nadácii individuálni aj firemní darcovia.  
Vznikajú aj na základe rozhodnutia Správnej rady 
nadácie. 

Majú rôznu formu:
•	 Priebežné fondy sú tie, kde sa financie  

priebežne míňajú na účel, ktorý určí zakla-
dateľ fondu.

•	 Fondy pre budúcnosť sú tie, ktoré sa 
nemíňajú ale investujú. Len výnosy z týchto 
fondov sú používané na základe rozhodnu-
tia zakladateľa fondu. 

•	 Kombinované fondy sú tie, z ktorých sa 
časť finančných prostriedkov míňa priebež-
ne a časť sa investuje.

Nitrianska komunitná nadácia má vo svojej sprá-
ve niekoľko fondov. Patria sem: Fond BRAMAC, 
Fond Bona via, Fond Corgoň Konto, Fond Deti, 
Fond Jozefa Dóczyho, Fond Klub darcov a Vzde-
lávací fond. Fond CASTA (KB Building SK) a Fond 
Kataríny Remiarovej boli v roku 2008 zrušené. 
Vzdelávací fond, založený na základe rozhodnutia 
Správnej rady, má od začiatku formu fondu pre 
budúcnosť. Cieľom Nitrianskej komunitnej nadá-
cie je zabezpečenie trvalej udržateľnosti formou 
budovania základiny. Preto sa snaží motivovať 

svojich darcov, aby mysleli na budúcnosť a svojim 
fondom dali formu kombinovaného fondu alebo 
fondu pre budúcnosť. Fond BRAMAC je kombino-
vaným fondom a v roku 2008 bol založený nový 
Základinový nadačný fond s cieľom zabezpečiť  
trvalú udržateľnosť nadácie a jej finančnú stabili-
tu. Ostatné fondy sú priebežné.



Uzávierka: 10. októbra
Počet predložených žiadostí o grant: 29
Počet schválených žiadostí o grant: 6
Najvyššia možná žiadaná suma: 995,81 € (30 000 Sk)
Prerozdelená suma: 4 753,03 € (143 190 Sk)
Financovanie: 
Klub darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii, WINGS Global Fund for Community Founda-
tions, 2% z firmy ČSOB, a.s., 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o., Konto Orange, n.f.

NADAČNÝ FOND KLUB DARCOV
Klub darcov je spoločnosť ľudí, filantropov, roz-
hodnutých pomáhať. Je množstvo ľudí, ktorí 
potrebujú pomoc a sú takí, čo chcú podporiť 
zmysluplnú vec. Práve toto sa snúbi v grantovom 
programe Klub darcov. Ten nie je len o darovaní 
finančných prostriedkov na verejnoprospeš-
né aktivity, ale zároveň aj o spolurozhodovaní  
a zodpovednosti za udelenie grantov tým, ktorí 
to najviac potrebujú. Vyvrcholením programu je 
slávnostné podujatie Klubu darcov, kde sa majú 
možnosť stretnúť s obdarovanými. V tomto roku 
sa do programu zapojilo 30 darcov. Klub darcov 
funguje na celoslovenskej úrovni v rámci Asociá-
cie komunitných nadácií.

5. ročník Klubu darcov pri Nitrianskej komunitnej 
nadácii sa uskutočnil 28. októbra v nitrianskej 
Synagóge. Počas hlavného programu plného 
odovzdávania rôznych ocenení či gratulácií sa 
najviac cenila filantropia všetkých zúčastnených. 
Vrcholom večera bolo oceňovanie projektov, kto-
ré sa realizovali v rámci všetkých piatich rokov 
existencie programu. 

„Na dvere OZ Faros jedného dňa zaklopala mla-
dá mamička s dvojročným dieťatkom. Jej smutný 
príbeh sa začal útekom z Poľska (kam sa vyda-
la) pred mužom – agresorom, ktorý ju aj dieťa 
dennodenne psychicky aj fyzicky týral. Keď ju jej 

vlastný muž udal a snažil sa obrať ju aj o dieťa, 
mamička sa rozhodla Poľsko opustiť. Dostala 
sa na Slovensko, kde však nemala nič a nikoho. 
Nemala ani len na kočiarik, prikrývky, vankúše či 
dokonca plienky pre svoje dieťa. Samozrejme, 

Slávnostné podujatie

Mojou odmenou je pohľad 
do vďačných očí
Anna  Kasanová

poskytli sme jej pomoc – odbornú, materiálnu  
i psychickú. Po niekoľkých mesiacoch, keď sa 
jej na Slovensku podarilo usadiť a nájsť skutoč-
ný domov pre seba aj dieťa, priniesla všetko, čo 
sme jej poskytli v čase, keď bola na to odkázaná.
OZ Faros pomáha tiež neplatičom a zadĺženým 
ľuďom poskytnutím odbornej pomoci pri hľada-
ní práce. Pomoc neodmietame ani ťažko chorým 
ľuďom v podobe liekov, či iných nevyhnutných 
pomôcok. Môžem spomenúť príbeh mamičky 

s ôsmimi deťmi: 
manžel a otec  bol 
pre rodinu len para-
zitom, ktorý prepíjal 
ťažko zarobené pe-
niaze. Jedno dieťa 
malo onkologické 
ochorenie, mamič-
ka pracovala na dve 
zmeny, snažila sa 
všetkými spôsob-

mi deti zabezpečiť, sebe nedopriala takmer nič  
a pri výchove ostatných súrodencov jej pomáhal 
len deväťročný syn. Byt tejto rodiny bol steles-
nením chudoby. V tomto prípade sme pomohli 
ako sa len dalo. Šatstvom, nábytkom, čistiacimi 
prostriedkami, potravinami aj liekmi. Aj pracujúci 
ľudia často nezvládajú pokryť všetky základné ži-
votné výdavky spojené predovšetkým s výchovou 
detí. Takýmto sociálnym skupinám dokáže OZ 
Faros poskytnúť prvú pomoc v podobe materiál-
nych nevyhnutností či dokonca sprostredkovanie 
intelektuálneho rastu detí prostredníctvom bez-

platného prístupu na internet 
a podobne.“ Podobných prí-
behov má predsedníčka OZ 
Faros, pani Anna Kasanová 
v pamäti naozaj mnoho. Ako 
sama hovorí, „výsledky našej 

práce sú pre mňa dopingom. Nepotrebujem po-
čúvať od ľudí, ktorým sme pomohli slová vďaky. 
Mne stačí pohľad do ich vďačných očí.“

„Pomáhať nie je tak ľahké, ako by sa nám mohlo zdať. 
Nestačí súcit, ľútosť a občasný príspevok do klobúka. 
Za ozajstnou pomocou stojí obrovská obeta vlastného 
času a energie.“

O projekte - Zvýšenie kvality 
poskytovania sociálnej po-
moci pre vylúčené skupiny 
obyvateľstva

Občianske združenie FAROS svojim pôsobením 
už 5 rokov poskytuje pomoc občanom, ktorí sa 
v dôsledku dlhodobej nezamestnanosti a iných 
ťažko prekonateľných životných prekážok ocitli  
v hmotnej a sociálnej núdzi. Práve takéto skupi-
ny ľudí sa usiluje motivovať k aktívnemu prístupu  
k práci ich registráciou na Úrade práce a k ochote 
vykonávať práce za aktivačný príspevok.  Takýmto 
spôsobom združenie vzbudzuje záujem v obča-
noch mesta o problematiku chudobných ľudí, 
pomáha im začleňovať sa do spoločnosti a pre-
konávať prekážky, ktoré im život kladie do cesty, 
tzv. pomocou k svojpomoci.  
Priestory, ktoré má OZ prenajaté na vykonávanie 
svojej činnosti však neboli vo vyhovujúcom sta-
ve. Predovšetkým úložné regály na materiálnu 
pomoc v podobe šatstva, kuchynských potrieb, 
kníh či potravinovej banky pre sociálne odkáza-
né skupiny obyvateľov boli staré, opotrebované  
a rozpadávajúce sa. Manipulácia s takýmito úlož-
nými priestormi bola pre pracovníkov združenia 
obtiažna, neprehľadná, niekedy dokonca až ne-
bezpečná. OZ sa preto rozhodlo podať si žiadosť 
o grant prostredníctvom grantového programu 
Klub darcov, ktorá im zabezpečila nákup mate-
riálnych vecí.



Uzávierka: 2. septembra
Počet predložených žiadostí o grant: 18
Počet schválených žiadostí o grant: 10
Najvyššia možná žiadaná suma: 3 319,39 € (100 000 Sk)
Prerozdelená suma: 29 874,53 € (900 000 Sk)
Financovanie: 29 874,53 € (900 000 Sk) – Heineken Slovensko, a.s.

NADAČNÝ FOND CORGOŇ KONTO  
PROGRAM TU SME DOMA

Grantový program Tu sme doma vyhlásila Nit-
rianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou 
Heineken Slovensko, a.s. V roku 2008 sa usku-
točnil prvý ročník programu, týkajúci sa obyvate-
ľov mesta Hurbanovo, so zameraním na podporu 
projektov v meste z rôznych oblastí ako napr. 
voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na zapá-
janie občanov do vecí verejných, do organizova-
nia dobrovoľníckych a filantropických podujatí, 
do kultúrnych aktivít s dôrazom na regionálne 
tradície Hurbanova. Program bol zameraný aj na 
vzdelávacie aktivity nad rámec formálneho vzde-
lávania v predškolských zariadeniach a školách, 
programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, 
úpravu verejných priestranstiev, ale aj na ochra-
nu a podporu zdravia.



„Volám sa Lacko a mám 10 rokov,“ hovorí chla-
pec zo sídliska Stred. Lackovi rodičia sú v práci. 
Žijú v Hurbanove už 9 rokov. Priamo z okna ich 
bytu vidieť zelenú plochu s malým detským ihris-

kom. „My sa tu s kamarátmi radi hráme,“ ukazuje 
okolo seba. Je krásny slnečný deň a nachádzame 
sa uprostred sídliska na trávnatej ploche medzi 

Lacko z Hurbanova

Predkladatelia sú obyvateľmi sídliska Stred  
v Hurbanove. Finančné prostriedky získané  
z grantu využili na vytvorenie oddychového 
priestoru pre mladšiu aj staršiu generáciu. Ten 
je umiestnený na voľnom priestranstve medzi 
panelákmi, na trávnatej ploche obklopenej stro-
mami, ktoré poskytujú príjemný tieň pre ľudí pri 
oddychu. Projekt predstavoval nákup stolov, lavi-
čiek, basketbalového koša, kolkov, vybavenia na 
hru stolného tenisu, náterov, tiež na vybudovanie 
chodníka a kvetinového záhonu.

O projekte - Oáza oddychu – Pihenőhely

panelákmi. Vietor sa hrá s okolitými stromami, 
spev vtákov sa rozlieha po okolí, deti šantia na 
preliezkach. Najviac ich však zaujal starý matrac. 
Občas na ňom skákalo aj šesť detí. „Keď prídem 
zo školy, zhodím 
tašku a idem na ih-
risko. Mám tu veľa 
kamarátov s ktorými sa stretávame,“ prezradil 
malý Lacko tesne pred začatím brigády na vybu-
dovanie nového ihriska. Sídlisko Stred existuje už 
30 alebo 40 rokov. Žije tu okolo 50 až 70 detí. 
Preto sa predkladatelia projektu Zoltán Jóba, 
Eva Szabóová a Bálint Radošický rozhodli podať 
si žiadosť o grant a vybudovať na sídlisku oázu 
oddychu ako pre deti, tak aj pre dospelých. Oby-

vatelia tejto mestskej časti Hurbanova majú teraz 
možnosť zahrať si kolky, ping-pong alebo si len 
tak posedieť na nových lavičkách v príjemnom 
prostredí. Lacko je teraz veľmi spokojný: „Teším 

sa, móóóc. Hráme sa tu na pirátov, na pieskovis-
ku máme postavený hrad a na hojdačke som kaž-
dý deň.“ Lacko a jeho priatelia už netrávia voľné 
chvíle skákaním po starom plesnivom a nebez-
pečnom matraci. Teraz majú svoju oázu oddychu 
a ich rodičia si môžu v pokoji vydýchnuť.

„Keď prídem zo školy, hneď zhodím tašku a idem na ihrisko.“

Fond bol založený pani Martou Bradáčovou  
v roku 2004. Tá sa takmer celý život venuje po-
moci znevýhodneným deťom. Fond slúži na zlep-
šenie kvality života týchto detí. „Pri zakladaní 
fondu som myslela predovšetkým na pomoc de-
ťom s viacnásobným postihnutím. Je to projekt, 
vďaka ktorému môžeme podporiť ich kreatívne 
myslenie a  tvorivé schopnosti,“ povedala skrom-
ne zakladateľka fondu. 
Z nadačného fondu Deti bol financovaný nákup 
pomôcok pre deti s viacnásobným postihnutím 
Spojenej školy na Mudroňovej 1 v Nitre.

NADAČNÝ FOND DETI FOND BONA VIA
Bona via je špeciálny program, ktorý je zameraný 
na dopravnú výchovu detí a mládeže a zlepšenie 
bezpečnosti na cestách. Zakladateľom fondu 
Bona via je pán Ing. Andrej Sitkey. „Po nástupe 
k dopravnej polícii som osobitnú pozornosť veno-
val dopravnej výchove na školách, pretože okrem 
získania potrebných návykov môžu deti ovplyvniť 
aj chovanie dospelých. Pri organizovaní preven-
tívnych prednášok a súťaží som zistil, že podpora 
dopravnej výchovy je v skutočnosti na okraji zá-
ujmu a na organizovanie projektov v tejto oblasti 
chýbajú finančné prostriedky. Z týchto dôvodov 

som sa  rozhodol  založiť pri Nitrianskej komu-
nitnej nadácii fond Bona via, ktorého cieľom je 
finančne podporovať projekty v oblasti dopravnej 
výchovy a bezpečnosti cestnej premávky s mar-
kantným podielom vlastnej iniciatívy a invenč-
nosti žiadateľov.“ 
V tomto roku boli aktivity na podporu dopravnej 
výchovy financované z 2%.



Uzávierka: 31. marca
Počet predložených žiadostí o grant: 11
Počet schválených žiadostí o grant: 10
Najvyššia možná žiadaná suma: 331,93 € (10 000 Sk)
Prerozdelená suma: 2 923,75 € (88 081 Sk)
Financovanie: 2 923,75 € (88 081 Sk) – 2% pre fond Bona via

NADAČNÝ FOND BONA VIA

Bona via je grantovým programom, ktorý máva 
uzávierku zväčša v marci. Zároveň je aj fondom, 
ktorého zakladateľom je Ing. Andrej Sitkey. Ide  
o granty z oblasti dopravnej výchovy detí a mlá-
deže, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti 
na cestách.

Ženy so zlatým srdcom
Existujú pani učiteľky, ktoré nie sú vo svojej prá-
ci len zamestnankyňami, ale doslova ňou žijú. 
Vychovávajú deti, ktoré sú im blízke ako svoje 
vlastné, organizujú pre ne rôzne aktivity nad rá-
mec svojich povinností a ich škola je pre ne dru-
hým domovom. Takým hovoríme Pani učiteľky s 
veľkým P. Predkladateľky skvelých projektov na 
dopravnú výchovu detí a mládeže – Dagmar Mo-

ravčíková, Zuzana Srnková a Jana Weissová. 
Pedagogičky pôsobiace na ZŠ Škultétyho škole  
v Nitre vymýšľajú každý rok niekoľko projektov, 
aby tak zamestnali nielen seba, ale najmä obo-

hatili výučbu svojich žiačikov. 
Všetky tri predkladateľky sú 
učiteľkami 1. stupňa ZŠ. O 
tom, že tieto ženy majú naozaj 
zlaté srdcia, niet žiadnych po-
chýb. „Deti sa ľúbia hrať a my 
sa im snažíme vždy vymyslieť 
niečo nové. Tešia sa a zapája-

jú a to nás presvied-
ča o tom, že robíme 
dobrú vec,“ povedala 
Dagmar Moravčíko-
vá. Podať si žiadosti o 
grant stojí nemalé úsi-

lie, najmä, čo sa týka času. 
Keď niekto trávi väčšinu dňa 
v práci, ako sa stará o vlastné deti? „Naše deti 
vyrástli a tieto sú tiež naše, zvykli sme si starať sa  

„Spolupráca s NKN a fond Bona via je skvelá 
možnosť riešenia času stráveného v škole 
pre naše deti.“

o ne ako o svoje,“ hovorí mamička 23-ročnej 
dcéry, pani Srnková. Tieto obdivuhodné ženy 
sa priznali, že svoju robotu by nevymenili za nič. 
„Toto je najlepšie, neodišli by sme,“ zhodujú sa. 
Deň v práci nie je pre ne vôbec hektický. Naopak, 
hovoria o ňom s nadšením. „Každý deň nás deti 
niečím novým prekvapia, žiaden deň nie je rov-
naký, vždy sa niečo vyskytne... Ráno nám deti 
hneď rozprávajú čo nové doma, čo mali na večeru  
a podobne,“ pousmeje sa pani učiteľka Srnková. 
Nedajú dopustiť na svoju prácu, deti, ba dokonca 
ani na predkladanie projektov. „Pokiaľ nevyasfal-
tujem všetko, čo chcem, tak neskončím,“ hovorí s 
entuziazmom v hlase pani Moravčíková o nových 
hracích plochách pre deti. Pri príprave projek-
tov sa skvele dopĺňajú. Jedna pripravuje projekt 
a zháňa financie, druhá zabezpečuje prípravu  
a kreatívnu časť a ďalšia je schopná nahovoriť 
rodičov a deti do čohokoľvek a dodať im chuť do 
všetkého, čo robia. Filantropické trio žien so zla-
tým srdcom.
A čo by si predkladateľky želali do budúcnosti? 
„Zdravé usmiate a veselé deti, aby sme mali stále 
koho učiť.“



Dňa 28. 5. 2008  sa uskutočnilo na ZŠ Škultéty-
ho dopravné dopoludnie, plné zábavy a súťaží. 
Žiaci súťažili v disciplínach: jazda na kolobežke 
a bicykli, poskladaj dopravnú značku, zahraj si 
pexeso dopravné značky. Po skončení súťaží boli 
deti odmenené sladkosťami a rôznymi cenami. 
Druhou akciou zameranou na problematiku do-
pravnej výchovy bolo upozorňovať rodičov, aby 
rešpektovali dopravnú značku pri bráne školy 

O projekte - Dopravné dopoludnie s hrou a zábavou

(zákaz vjazdu motorovým vozidlám). Deti spoloč-
ne s pani učiteľkou vytvorili hliadky, ktoré upozor-
ňovali vodičov. Hliadky pracovali hneď ráno pri 
príchode detí do školy a popoludní pri odchode 
detí zo školského  klubu. Zapisovali si dopravné 
značky áut, ktoré porušovali dopravnú značku pri 
bráne školy. Potom navštívili pobočku mestskej 
polície Klokočina, ktorú požiadali o spoluprácu 
pri riešení tejto otázky. 



Nitrianska komunitná nadácia podporila mimo grantových kôl ešte 5 projektov v sume 
9 858,59 € (297 000 Sk).

MIMORIADNE PODPORENÉ PROJEKTY

Empatia, dobrovoľníctvo, ochota pomôcť, zme-
niť, urobiť lepším. Nič z toho nechýba skupine 
filantropov (Alexius Ballay, Anna Rusňákovová 
a Andrea Farmošová), ktorí sa aj v roku 
2008 rozhodli s podporou z Nitrianskej 
komunitnej nadácie zorganizovať obľú-
bený, náplňou a počtom účastníkov oje-
dinelý, Tábor mladých ochrancov prírody. Členovia 
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny 
(SZOPK) a pracovníci Štátnej ochrany prírody – 
Správy CHKO Ponitrie opäť raz dali hlavy dokopy, 
čoho výsledkom bol vydarený 29. ročník stretnu-
tia žiakov ZŠ Nitrianskeho kraja, ich pedagógov  
a odborníkov v oblasti ochrany životného prostre-
dia.  Nádherné  prostredie Chatovej osady pod 

Chránime prírodu aj deti
Gýmešom  sa stalo trojdňovým domovom takmer 
stovky žiakov ZŠ, ktorí mali vďaka svojej záľube, 
výsledkom v škole a olympiádam v biológii mož-

nosť nielen prehĺbiť svoje vedomosti, ale aj ove-
riť si ich priamo na mieste. „Deti majú informácií 
a vedomostí zo školy viac než dosť. My chceme, 
aby si ich našli aj v prírode,“ povedal Ing. Alexius 
Ballay zo Štátnej ochrany prírody. Žiaci sa okrem 
plnohodnotného trojdňového programu vždy veľ-
mi tešia aj na súťaže, v ktorých vyhrávajú rôzne 
vecné ceny. Nie však obyčajné. Ako povedal pán 

Ballay: „Veľkú hodnotu pre tieto deti majú hlavne 
ceny v podobe rôznych drevín, ako živého mate-
riálu. Ceny sa im pokúšajú počas príprav zháňať 

odborníci z SZOPK a Správy CHKO 
Ponitrie.“ Prezradil tiež, že zopár jeho 
súčasných kolegov po prvý raz stretol 
zhruba  pred dvadsiatimi rokmi, ako 

deti, práve v Tábore mladých ochrancov prírody. 
Toto úspešné podujatie oslavuje v roku 2009 už 
svoje tridsiate narodeniny. Pán Ballay dodal, že 
pri príležitosti jubilea chystajú organizátori okrem 
iného aj spomienkový bulletin. Nitrianska komu-
nitná nadácia spolupracuje s týmito oduševnený-
mi ľuďmi už takmer päť rokov. 

„Deti majú informácií a vedomostí zo školy viac než dosť. 
My chceme, aby si ich našli aj v prírode.“

Realizácia projektu Ing. Alexiusa Ballaya, RNDr. 
Anny Rusnákovej a Andrey Farmošovej napomá-
ha prehĺbeniu vedomostí žiakov základných škôl 
z oblasti biológie priamo v teréne, pod vedením 
skúsených odborníkov z danej problematiky. 
Projekt sleduje verejnoprospešný cieľ, ktorým je 
skvalitnenie environmentálneho povedomia škol-
skej mládeže, jej zapojenie do procesu ochrany 
prírodného prostredia. Účastníci sú rozdelení do 

O projekte - Tábor ochrancov prírody

jednotlivých sekcií: zoologická, botanická, orni-
tologická, dendrologická, geologická a mykolo-
gická, v ktorých pracujú pod vedením skúsených 
odborníkov z radov členov Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny a pracovníkov Štát-
nej ochrany prírody – Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Ponitrie. Vedomosti nadobudnuté v škole  
a v sekciách počas podujatia si žiaci overia v rám-
ci súťaží. 



Konverzný kurz: 30.1260

Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2007-2008) sme v roku 2008 mohli podporiť 40 projektov sumou 26 743,63 € (805 678,50 Sk).

Rozdelenie prijímateľov grantov Rozdelenie podľa miesta realizácie

Rozdelenie podľa oblasti podpory

Rok Predložené projekty Podporené projekty
Poskytnuté granty

Sk EUR

2003 93 18  137 454.00 Sk  4 562.64 € 
2004 125 62  780 708.40 Sk  25 914.77 € 
2005 135 65  1 579 406.00 Sk  52 426.67 € 
2006 109 79  1 327 556.00 Sk  44 066.79 € 
2007 226 99  1 958 235.40 Sk  65 001.51 € 
2008 158 80  2 374 868.50 Sk  78 831.19 € 

SPOLU 846 403  8 158 228.30 Sk  270 803.57 €



V roku 2008 Nitrianska komunitná nadácia podporila 80 projektov
sumou 78 831,19 € / 2 374 868,50 Sk.

PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV 2008

1. otvorené grantové kolo – 11 projektov, 6 574,72 € / 198 070 Sk
Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Nitrianska galéria Otváranie bunkra 
Vytvorenie alternatívneho priestoru pre mladých umelcov 896,24 € 27 000 Sk

ŠK Delfín Nitra Detský aquatlon 2008 
Športové súťaže pre deti v behu a plávaní 414,92 € 12 500Sk

R. Laco, M. Ivan, I. Darnadi Nitrianska beachvolejbalová liga – NBL 
Beachvolejbalové turnaje pre všetkých športových priaznivcov 298,75 € 9 000 Sk

J. Andreasová, D. Pflegerová,  
F. Halama

Modrý večer 
Priblíženie bluegrassového hudobného žánru nitrianskej verejnosti 464,71 € 14 000 Sk

Športový klub nevidiacich  
a slabozrakých športovcov  
SCORPIONI Nitra

5. ročník kolkárskej súťaže pre zdravotne postihnuté deti a deti členov 
ÚNSS pri príležitosti MDD 
Nezabudnuteľný športový zážitok pre hendikepované deti

350,53 € 10 560 Sk

Podporené z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s r.o.

P. Hadža, V. Raškovič, P. Raškovič Festival country – folk, 25 rokov kapely Pengagi  
Usporiadanie festivalu rôznych hudobných žánrov 497,91 € 15 000 Sk

Pangaea, o.z. Metodická príručka „Kde žijeme“ 
Vydanie príručky environmentálnej výchovy pre žiakov ZŠ 730,27 € 22 000 Sk

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Nitre

Sebauvedomenie a sebarealizácia mladých ľudí s mentálnym postih-
nutím ako forma integrácie 
Nová forma práce so znevýhodnenými ľuďmi

433,18 € 13 050 Sk

ZŠ Výčapy – Opatovce

Drevené a plastové didaktické pomôcky na rozvoj zmyslového vnímania 
žiakov špeciálnej triedy 
Motivácia znevýhodnených žiakov k získavaniu nových poznatkov prostred-
níctvom pomôcok

496,58 € 14 960 Sk

T. Peciarová, M. Plecitý, M. Orlík

In – Line Deň 
Zábavno – športový deň pre širokú verejnosť spojený s korčuľovaním  
(spolufinancované z matchingu WINGS Global Fund for Community  
Foundations sumou 166,70 € - 5 021, 90 Sk)

995,82 € 30 000 Sk

Jazdecký klub EL ZORRO
Vybudovanie detského ihriska pre deti 
Vybudovanie detského ihriska v areáli nitrianskeho jazdeckého klubu  
(podporené z matchingu WINGS Global Fund for Community Foundations)

995,82 € 30 000 Sk

Špeciálne grantové kolo – Mladí nitrianski filantropi, 9 projektov, 2 157,60 € / 65 000 Sk
M. Dovičovičová, M. Strnátová,  
T. Ažaltovičová

Spoločné oblečenie pre členov spevokolu na Čermáni v Nitre 
Materiál na tvorbu vlastnoručne batikovaných rovnošiat 190,87 € 5 750 Sk

M. Hamada, E. Nagy, M. Budinský Mixážny pult pre členov spevokolu na Čermáni
Skvalitnenie hudby v úspešnom spevokole 141,07 € 4 250 Sk

M. Striešková, J. Muchová, L. Mucha Hra pre radosť - Divadelná hra pre divákov v Nitre, Klasove a Leviciach 331,94 € 10 000 Sk

S. Kutiš, M. Mášik, M. Magdolen
Deti deťom – Gymnaziálny záhon - Vysadenie najdlhšieho reprezentačného 
záhonu ruží v meste Nitra (spolufinancované z daru firmy Visteon Slovakia, 
s.r.o. sumou 165,96 € / 5 000 Sk

292,77 € 8 820 Sk

A. Kazlovová, S. Vollmannová,  
M. Zakucia

Dni športu 2008 
Športové súťaže pre študentov Gymnázia, Párovská 1, Nitra 215,76 € 6 500 Sk

I. Tomanová, M. Chrkavá, M. Toman

Výstavba vonkajšej prírodnej učebne v areáli materskej a základnej 
školy v Tesároch 
Vytvorenie nevšednej prírodnej učebne pre žiakov (spolufinancované z 2% 
firmy Bramac - strešné systémy, s.r.o. sumou 165,96 € / 5 000 Sk)

331,94 € 10 000 Sk

J. Potocká, I. Kušnierik, L. Bencsová Hore nespadneš a dole ťa nájdeme
Zaobstaranie bezpečnostných pomôcok pre lezeckú stenu v Leviciach 286,86 € 8 642 Sk

I. Kušnierik, R. Šajben, M. Guťanová Bezpečnosť na 1. mieste
Zabezpečenie odborného školenia pre lezeckých inštruktorov z Levíc 87,57 € 2 638 Sk

D. Turčáni, Z. Hečková, V. Káčerová
Zelené dielne
Oboznámenie detí nitrianskych ZŠ s environmentálnymi problémami hravou 
formou tvorivých dielní

278,83 € 8 400 Sk



2. otvorené grantové kolo, 19 projektov, 13 949 € / 420 227,50 Sk
Podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra

Občania v akcii To sme my
Predstavenie všetkých elementov hip hopu širokej verejnosti v Nitre 829,85 € 25 000 Sk

Nitriansky horský spolok Festival o horách a cestovaní – Vysoké Hory Nitra 2008
Festival filmov spojený s výstavou fotografií a dokumentov o horách 663,88 € 20 000 Sk

M. Hlavatý, M. Galgóci, P. Čagala Zedrav se mi fjertuch na pretku
Zakúpenie materiálu krojových súčastí nitrianskeho folklórneho súboru 979,22 € 29 500 Sk

Asociácia Divadelná Nitra Svet detských hier - Detské jarmočné mestečko s tvorivými hrami a súťažami 995,82 € 30 000 Sk

Diecézna charita Nitra Odstránenie čiernej skládky - Zapojenie ľudí bez domova do čistenia nelegálnych skládok 
odpadu v meste Nitra 537,74 € 16 200 Sk

Súkromná ZUŠ Tralaškola Vyfarbi sa! Mladí výtvarníci tvoria na hudobné podnety  
Výtvarná súťaž pre základné a stredné školy v Nitre 627,37 € 18 900 Sk

Centrum pre rodinu Rodiny rodinám – séria rodinných tvorivých dielní - Zapojenie rodín s deťmi do kreatívnych prác 331,94 € 10 000 Sk
RC Team Nitra Dobudovanie RC dráhy - Dobudovanie dráhy pre rádiom ovládané modely áut 995,82 € 30 000 Sk
R. Kollár, A. Laczko, Á. Bokora PRESStige - Zabezpečenie tlače nitrianskeho študentského časopisu 575,58 € 17 340 Sk

Podporené z 2 % firmy BRAMAC – strešné systémy, s r.o.
Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie 
mládeže, Nitra

Hijó, hijó na koníčku
Vzdelávanie zážitkovou formou pre mentálne a telesne postihnuté deti 995,82 € 30 000 Sk

Klub rodičov autistických detí Tvorivé dielne s autizmom
Priblíženie sveta autistov prostredníctvom ich prác nitrianskej verejnosti 813,25 € 24 500 Sk

D. Kováčová, S. Kolářová, Ľ. Húsková Skultúrnenie a revitalizácia učebných priestorov
Revitalizácia 1.C triedy pre deti s astmou a alergiou na ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre 995,82 € 30 000 Sk

Akademický klub Fakulty prírodných vied 
UKF Nitra

Mestský denný tábor FAJN s podtitulom FYZIKA V MESTE
Vzdelávanie detí osemročných gymnázií zážitkovou formou v  tábore fyziky 985,86 € 29 700 Sk

Súkromná MŠ Topoľová, Nitra Keramický hrnček 
Tvorivé dielne, výstava prác a súťažno – športový deň pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 992,37 € 29 896 Sk

Spolok Ripňančan Prázdniny v knižnici
Zábavné prázdniny v knižnici s novým vybavením a programom 154,72 € 4 661 Sk

SINA Nitra, n.o. Rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov - Veľký Slavkov
Týždňový rekondičný pobyt v prírode pre ťažko zrakovo postihnutých ľudí 972,58 € 29 300 Sk

Svojpomocný ILCO klub stomikov Nitra

Zabezpečiť ochranu a podporu zdravia ľuďom so stómiou 
Stretnutia slúžiace na odborné poradenstvo pre ľudí so stómiou (spolufinancované z 2% firmy 
Bramac – strešné systémy, s.r.o. 5,05 € / 152,40 Sk a z matchingu WINGS Global Fund for  
Community Foundations sumou 284,12 € / 8 559,60 Sk)

289,19 € 8 712 Sk

M. Bradáčová, E. Čaládiová,  
M. Šumichrastová

Špecko oslavuje 
Oslava 15. výročia existencie Spojenej školy pre telesne postihnutých na Kollárovej ulici v Nitre 
(podporené z matchingu WINGS Global Fund for Community Foundations)

714,28 € 21 518,50 Sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska, z.o. 25 Nitra

Rozlúčka s prázdninami 2008
Podujatie pre deti spojené s hrami a súťažami (podporené z matchingu WINGS Global Fund for 
Community Foundations)

497,91 € 15 000 Sk

Špeciálne grantové kolo – BONA VIA (podporené z 2%), 10 projektov, 2 923,75 € / 88 081 Sk
D. Moravčíková, J. Weissová, Z. Srnková Dopravné dopoludnie s hrou a zábavou - Rozšírenie zručností žiakov ZŠ 

Škultétyho v Nitre v oblasti dopravnej výchovy formou hier a súťaží 159,33 € 4 800 Sk

ZŠ Mojmírovce Dopravná výchova pre žiakov ZŠ 2. – Zakúpenie pomôcok do špeciálnej 
učebne na dopravnú výchovu 331,94 € 10 000 Sk

ZŠ Rišňovce Bezpečne do školy - Prevencia a získanie celoživotných skúseností detí z 
oblasti dopravnej výchovy 331,94 € 10 000 Sk

ZŠ Krčméryho 2, Nitra Bezpečná cesta do školy - Vysvetlenie pravidiel cestnej premávky hravou 
formou deťom základnej školy 200,82 € 6 050 Sk

ZŠ Na Hôrke, Nitra Bicykel – môj kamarát - Cyklistická výchova v troch častiach pre žiakov ZŠ 265,55 € 8 000 Sk

ZŠ a MŠ Novozámocká, Nitra Bezpečná cesta do školy - Oboznámenie detí MŠ so základnými zásadami 
bezpečnosti cestnej premávky 232,03 € 6 990 Sk

ZŠ Cabajská, Nitra Bezpečne na ceste - Zriadenie učebne dopravnej výchovy 190,53 € 5 740 Sk

ZŠ Topoľová ul. 8, Nitra Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ - Zakúpenie vybavenia detského 
prenosného ihriska a školské kolo dopravnej súťaže 265,55 € 8 000 Sk

ZŠ s MŠ Golianovo 60 Bezpečne po cestách - Zvýšenie bezpečnostného povedomia u detí 
predškolského a školského veku 448,15 € 13 501 Sk

L. Hudáková, S. Fabian, Z. Zbonková Dopravné ihrisko - Vybudovanie dopravného ihriska na vzdelávanie detí zo 
ZŠ a MŠ  v obci Martin nad Žitavou 497,91 € 15 000 Sk



Tu sme doma – Hurbanovo, 10 projektov, 29 874,53 € / 900 000 Sk
Podporené z finančných prostriedkov firmy Heineken Slovensko, a.s.

(Ukončenie realizácie projektov - október 2009)

I. Pavlíková, M. Hulková, I. Tonka Zdravie je jediná hodnota uznaná všetkými – Chráňme si ho! 
Zabezpečenie bezbariérového prechodu pre pacientov Mestského zdravotníckeho strediska 3 319,39 € 100 000 Sk

T. Vargová, M. Szabóová, J. Dubová Škôlkar malý – nech je zdravý 
Rekonštrukcia detského ihriska MŠ 3 319,39 € 100 000 Sk

Z. Jóba, E. Szabóová, R. Bálint Oáza oddychu - Pihenöhely 
Vytvorenie oddychového priestoru pre staršiu a strednú generáciu 3 319,39 € 100 000 Sk

V. Gÿoreová, J. Bajnócziová – Brnáková, 
G. Tárnok

Zábava a oddych v zdravej oáze 
Vytvorenie „zdravej oázy“ Parku v Bohatej, Hurbanovo 3 319,39 € 100 000 Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ Nám. 
Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo

Mobilné dopravné ihrisko 
Vybudovanie dopravného ihriska pre deti 1 925,25 € 58 000 Sk

M. Hamranová, Ľ. Balogh, K. Varga Náučný turistický chodník 
Vytvorenie náučného chodníka 3 319,39 € 100 000 Sk

ZŠ Hurbanovo Trieda v prírode 
Ekologická výchova mládeže 2 655,51 € 80 000 Sk

Mestský športový klub Hurbanovo Multifunkčné plážové ihrisko
Vytvorenie ihriska pre plážové športy v areáli Mestského športového klubu Hurbanovo 2 721,90 € 82 000 Sk

Š. Pupák, H. Mucai, J. Ilka Park kultúry a oddychu Hurbanovo 
Vybudovanie oddychovej zóny v areáli Mestského športového klubu Hurbanovo 2 987,45 € 90 000 Sk

L. Guban, E. Zachorecová, Z. Kiripolsky Zeleň na sídliskách 
Úprava a spestrenie životného prostredia sídliska v Hurbanove 2 987,45 € 90 000 Sk

Aby ľudia ľuďom pomáhali – Skrášľujeme miesto, kde žijeme, 6 projektov, 6 638,78 € / 200 000 Sk
(Ukončenie realizácie projektov - júk 2009)

Materské centrum Klokanček Komunitná čajovňa
Zariadenie miestnosti slúžiacej na rôzne besedy, koncerty v materskom centre v Nitre 1 377,55 € 41 500 Sk

A. Kušnieriková, A. Kušnieriková, R. 
Krenová

Kolo sa nám polámalo 
Rekonštrukcia detského ihriska v Leviciach 962,62 € 29 000 Sk

Krízové stredisko Slniečko
Hrajme sa spolu v našej záhrade 
Úprava záhrady v krízovom stredisku pre týrané a zneužívané deti a obete domáceho násilia v 
Nitrianskych Hrnčiarovciach

1 161,79 € 35 000 Sk

Občianske združenie Fotoklub Šaľa Galéria tvorby a školení verejnosti 
Vytvorenie priestoru výstavnej galérie 1 327,76 € 40 000 Sk

ZŠ Škultétyho, Nitra V školskej záhrade 
Nová oddychová zóna pre deti 1 178,38 € 35 500 Sk

OZ NAUTILUS
Radosť na dvore 
Dobudovanie a skrášlenie detského ihriska pre zdravotne ťažko postihnuté deti Spojenej školy 
Mudroňova, Nitra

630,68 € 19 000 Sk

Klub darcov 2008, 8 projektov, 6 223,53 € / 187 490 Sk
(Ukončenie realizácie projektov - júl 2009)

OZ Artéria NAJTART
Ukážky a výstavy všetkých zložiek umeleckého sveta mladých umelcov 618,54 € 18 634 Sk

OZ SIPKA
Výstava historických fotografií a otvorenie galerijných priestorov 
Rekonštrukcia priestorov pre výstavy na prezentáciu regiónu v obci Preseľany (podporené z 2% 
firmy ČSOB, a.s.)

995,82 € 30 000 Sk

OZ Faros v Nitre Zvýšenie kvality poskytovania sociálnej pomoci pre vylúčené skupiny obyvateľstva
Nákup na výbavu priestoru organizácie 995,82 € 30 000 Sk

J. Mitošinková, R. Kočajda, D. Zuk – 
Olszewski

Verejná voľnočasová zóna pre rodiny, mládež i seniorov
Vytvorenie exteriérovej voľnočasovej zóny na sídlisku Klokočina v Nitre 992,50 € 29 900 Sk

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Nitre

Integrácia ľudí s viacnásobným postihnutím do spoločnosti intaktných 
Rozvoj schopností a zručností ľudí s viacnásobným postihnutím špecifickými praktickými 
metódami

756,82 € 22 800 Sk

Profesionálno – amatérske divadelné 
spoločenstvo Le Mon

Stretnutia v strede
Zrealizovanie divadelnej inscenácie prepojením spoločnej histórie Slovenska, Čiech a Maďarska 393,55 € 11 856 Sk

Podporené z 2 % firmy BRAMAC – strešné systémy, s r.o.

P. Rutič, P. Varga, T. Guzmický Bodka za školou – Hurá prázdniny!
Disco maratón pre mladých ľudí v Ivanke pri Nitre 995,82 € 30 000 Sk

R. Titková, S. Bégerová, G. Kollárová Od mamuta k počítaču - Zakúpenie materiálno–technického zabezpečenia pre nové metódy 
výučby žiakov ZŠ Škultétyho v Nitre 474,67 € 14 300 Sk



Mimoriadne podporené projekty, 5 projektov, 9 858,59 € / 297 000 Sk
Podporené z 2 % firmy BRAMAC – strešné systémy, s r.o.

J. Zákopčanová, T. Palkovič, Z. Porubská Slovenské ľudové piesne od Nitry
Priblíženie folklóru verejnosti prostredníctvom vydania zbierky piesní 995,82 € 30 000 Sk

OZ Európa detí Rozprávka Vianoc 2008 
Veľkolepý vianočný galaprogram 663,88 € 20 000 Sk

Podporené z 2 % firmy ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

A. Ballay, A. Rusňáková, A. Farmošová Tábor ochrancov prírody 
Skvalitnenie environmentálneho povedomia školskej mládeže v tábore 398,33 € 12 000 Sk

Podporené z 2 %

Nadácia Gymnázia Golianova 68, Nitra Vybudovanie učebne spoločensko – vedných a výchovných predmetov
Zakúpenie materiálno–technických pomôcok do špecializovaných učební 6 638,78 € 200 000 Sk

Budúcnosť, n.o. Rozvoj sociálnych kompetencií spoluzávislých
Rozvoj sociálnych kompetencií rodinných príslušníkov abstinujúcich závislých 1 161,79€ 35 000 Sk

Špeciálny grantový program – Spolu prekonávame bariéry, 2 projekty, 630,68 € / 19 000 Sk
Financované z 2 %

J. Vadkerti, F. Ollé, P. Zbranek Bez – očivá turistika
Turisticko – poznávací výlet pre skupinu nevidiacich a zdravých mladých ľudí 298,75 € 9 000 Sk

Effeta Stredisko sv. Františka Saleského Posunkový jazyk face to face (live)
Spracovanie DVD s posunkami pre nepočujúcich 331,94 € 10 000 Sk



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA



FINANČNÁ SPRÁVA K 31.12.2008
FINANCIAL STATEMENT AS OF  31. 12. 2008

SÚVAHA v tis. Sk, EUR / BALANCE SHEET in thousands SKK, EUR  Kurz EUR 30.1260

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v tis. Sk, EUR / INCOME STATEMENT in thousands SKK, EUR  Kurz EUR 30.1260

AKTÍVA / ASSETS
k 31.12.2008 k 31.12.2007

SKK EUR SKK

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL NON-CURRENT ASSET  69 2 57

•  DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / NON-CURRENT ASSETS     214 7 186

•  UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY / ARTWORKS 41 1 46

•  SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ / EQUIPMENT 142 5 109

•  OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / OTHER NON-CURRENT ASSETS 31 1 31

•  ODPISY / DEPRECIATION - 145 - 5 - 129

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL CURRENT ASSETS      3 044 101 2 821

•  FINANČNÝ MAJETOK - HOTOVOSŤ / CASH 1 0 3

•  FINANČNÝ MAJETOK - BANKOVÉ ÚČTY / BANK ACCOUNTS 2 002 66 1 259

•  KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK / SHORT TERM FINANCIAL ASSET 397 13 475

•  POHĽADÁVKY / RECEIVABLES 234 8 978

•  NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED COSTS 410 14 103

AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS 3 113 103 2 878

PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES
k 31.12.2008 k 31.12.2007

SKK EUR SKK

VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / TOTAL CAPITAL 1 217 40 1 010

•  ZÁKLADNÉ IMANIE / BASIC CAPITAL 354 12 323

•  OCEŇOVACÍ ROZDIEL Z PRECENENIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV / DIFFERENCES FROM REVALUATION OF ASSETS - 385 - 13 31

•  PEŇAŽNÉ FONDY TVORENÉ PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU (Nadačné fondy) /FOUNDATION’S FUNDS 1 144 38 564

•  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / EARNINGS 44 1 31

•  NEROZDELENÝ ZISK Z MINULÝCH ROKOV / RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS 23 1 61

•  FONDY TVORENÉ ZO ZISKU / FUNDS FROM EARNINGS 37 1 -

CUDZIE ZDROJE SPOLU / TOTAL LIABILITIES 1 896 63 1 868

•  KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU / COMMITMENTS 427 14 114

•  DAŇOVÉ ZÁVÄZKY / TAX COMMITMENTS 16 1 17

•  VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUALS 45 1 64

•  VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ / DEFFERED INCOME 1 408 47 1 673

PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES 3 113 103 2 878

PRIEMERNÝ KURZ SK/USD / AVERAGE EXCHANGE RATE SK/USD 21.4 24.7

PRIEMERNÝ KURZ SK/EUR / AVERAGE EXCHANGE RATE SK/EUR 31.3 33.8

VÝŠKA NADAČNÉHO IMANIA K 31. 12. 2008 / ENDOWMENTS AS OF 31. 12. 2008 287 908 SKK 9 556.76 EUR

VÝNOSY / REVENUES
k 31.12.2008 k 31.12.2007

SKK EUR SKK

•  TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB / REVENUES FROM SALES OF SERVICES      50 2 181

•  ÚROKY / INTEREST 2 0 1

•  KURZOVÉ ZISKY / EXCHANGE RATE EARNINGS 4 0 2

•  INÉ OSTATNÉ VÝNOSY / OTHER REVENUES 842 28 537

•  TRŽBY Z PREDAJA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / REVENUES FROM THE SALE OF MATERIAL ASSETS 51 2 131

•  VÝNOSY Z DLHODOBÝCH FINANČNÝCH INVESTÍCIÍ / REVENUES FROM  LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS 14 0 14

•  PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM OTHER ORGANISATIONS 869 29 1 062

•  PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM INDIVIDUALS - - 102

•  PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM SHARE OF PAID TAX 1 592 53 1 235

•  DOTÁCIE / OPERATIONAL SUBSIDIES 401 13 522

VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES 3 825 127 3 787

•  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z NEZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAX FREE ACTIVITIES - 4 - 0 - 42

•  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZO ZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAXABLE ACTIVITIES 60 2 91

•  DAŇ Z PRÍJMOV / INCOME TAX 12 0 18

•  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ / EARNINGS AFTER TAX 44 1 31

NÁKLADY / EXPENSES
k 31.12.2008 k 31.12.2007

SKK EUR SKK

•  SPOTREBA MATERIÁLU / CONSUMPTION OF MATERIAL 140 5 165

•  SPOTREBA ENERGIE / EXPENDITURE OF ENERGY 19 1 21

•  OPRAVY A UDRŽIAVANIE / REPAIRS AND MAINTENANCE 1 0 1

•  CESTOVNÉ / TRAVEL EXPENDITURES 89 3 13

•  NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU / REPRESENTATION COSTS 7 0 10

•  OSTATNÉ SLUŽBY / OTHER SERVICES 972 32 1 283

•  MZDOVÉ NÁKLADY / WAGES AND SALARIES 326 11 50

•  ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE / LEGAL SOCIAL SECURITY 3 0 1

•  OSTATNÉ DANE A POPLATKY / OTHER TAXES AND FEES - - 1

•  KURZOVÉ STRATY / EXCHANGE RATE LOSSES 7 0 12

•  DARY / DONATIONS - - 134

•  MANKÁ A ŠKODY / CASH SHORT 4 0 -

•  INÉ OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER EXPENDITURES 42 1 72

•  ODPISY DM / AMORTIZATION AND DEPRECIATION 16 1 36

•  POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM / CONTRIBUTIONS AND GRANTS TO ORGANISATIONS 1 193 40 1 338

•  POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝM OSOBÁM / CONTRIBUTIONS TO INDIVIDUALS 950 32 601

NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES 3 769 125 3 738



GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY
SKK EUR

2 117 778.00 70,297.35
POSKYTNUTÉ GRANTY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM 1 190 006.00 39 500.96
POSKYTNUTÉ GRANTY FYZICKÝM OSOBÁM 927 772.00 30 796.39
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - ODMENY (PROGRAM ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI) 15 000.00 497.91
ČLENSKÉ ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA 1 000.00 33.19
ČLENSKÉ FÓRUM DONOROV 2 000.00 66.39
SPOTREBA MATERIÁLU 29 291.00 972.28
KANCELÁRSKE POTREBY 27 241.00 904.24
NÁKUP DROBNÉHO MAJETKU 76 959.00 2 554.57
OBČERSTVENIE 2 758.50 91.57
KNIHY A LITERATÚRA 3 487.00 115.75
ENERGIA, PLYN, VODNÉ, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA      19 406.70 644.18
OPRAVY A UDRŽIAVANIE      1 190.00 39.50
CESTOVNÉ DOMÁCE      9 570.50 317.68
CESTOVNÉ DOMÁCE - EDS DOBROVOĽNÍCI      5 942.00 197.24
CESTOVNÉ ZAHRANIČIE      13 678.20 454.03
NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU      6 656.00 220.94
ZMLUVNÉ SLUŽBY      566 500.00 18 804.36
ZMLUVNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ NÁKLADY      2 198.00 72.96
MZDOVÉ NÁKLADY      325 545.00 10 806.11
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE, ÚRAZOVÉ POISTENIE UoZ 3 424.00 113.66
PROPAGAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY      56 280.00 1 868.15
KOPÍROVANIE, TLAČ, LAMINOVANIE 23 097.50 766.70
KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY (TELEFÓN, INTERNET, POŠTOVNÉ) 76 847.34 2 550.86
NÁJOMNÉ KANCELÁRIA 14 472.00 480.38
ŠKOLENIA, SEMINÁRE 5 200.00 172.61
FOTODOKUMENTÁCIA 965.00 32.03
ODBORNÁ LITERATÚRA 3 526.00 117.04
ODBORNÁ LITERATÚRA - DOBROVOĽNÍCI EDS 646.00 21.44
OSTATNÉ SLUŽBY - AKCIA DEŇ KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ 7 745.00 257.09
OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM MLADÍ FILANTROPI 8 625.00 286.30
OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM KLUB DARCOV 6 306.00 209.32
OSTATNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ ZAHRANIČIE 76 509.00 2 539.63
OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI 18 812.50 624.46
OSTATNÉ SLUŽBY - DOBROVOĽNÍCI EDS 24 829.00 824.17
OSTATNÉ SLUŽBY 34 834.20 1 156.28
SOFTVÉR - AKTUALIZÁCIE 6 512.00 216.16
AUDIT 35 700.00 1 185.02
NOTÁRSKE POPLATKY 2 078.00 68.98
BANKOVÉ POPLATKY 33 953.71 1 127.06
OSTATNÉ DANE A POPLATKY 450.00 14.94
OSTATNÉ NÁKLADY - EDS DOBROVOLNÍCI 66 465.72 2 206.26
TVORBA FONDOV 8 505.00 282.31
DAŇ Z PRÍJMOV 11 745.00 389.86
KURZOVÉ STRATY 7 099.07 235.65
MANKÁ A ŠKODY 4 000.00 132.78
ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU 16 238.00 539.00
NÁKLADY SPOLU 3 781 065.94 125 508.40

2008 SKK EUR %
POSKYTNUTÉ GRANTY 2 117 778.00 70 297.35 56.25%
PROGRAMOVÉ NÁKLADY 1 308 543.84 43 435.70 34.76%
NÁKLADY NA SPRÁVU 338 506.10 11 236.34 8.99%
SPOLU NÁKLADY 3 764 827.94 124 969.39 100.00%

NÁKLADY 2008  Kurz EUR 30.1260



PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE
SKK EUR

404 784.83 13 436.39
WINGS GLOBAL FUND FOR COMMUNITY FOUNDATIONS (Podpora nadačnej činnosti) 257 944.00 8 562.17
Dar Winnipeg Foundation 92 465.35 3 069.29
Nadácia Intenda 35 900.00 1 191.66
WINGS GLOBAL FUND FOR COMMUNITY FOUNDATIONS (Vzdelávanie správnej rady) 18 475.48 613.27

NADAČNÉ FONDY NKN
SKK EUR

763 024.80 25 327.78
Corgoň konto 680 911.30 22 602.11
Klub darcov 66 410.00 2 204.41
Nadačný fond DETI 15 227.50 505.46
Vzdelávací fond 476.00 15.80

VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI
SKK EUR

194 560.66 6 458.23
Iné ostatné výnosy 79 233.54 2 630.07
Prenájom plochy (Aby ľudia ľuďom pomáhali) 50 000.00 1 659.70
Tržby z predaja výtvarných diel 50 008.00 1 659.96
Výnosy z investovania (Vzdelávací fond) 14 319.12 475.31
Tržby z predaja obrazu 1 000.00 33.19

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY
SKK EUR

5 259.14 174.57
KURZOVÉ ZISKY 3 704.67 122.97
ÚROKY 1 554.47 51.60

JEDNOTLIVCI
SKK EUR

50.00 1.66
Dary na činnosť 50.00 1.66

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) Z R. 2007
SKK EUR

509 122.78 16 899.78

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) Z R. 2008
SKK EUR

1 083 414.74 35 962.78

VÝNOSY SPOLU
SKK EUR

3 825 041.68 126 968.12

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INTŠTITÚCIE
SKK EUR

864 824.73 28 706.92
Mesto Nitra (Otvorený grantový program) 400 000.00 13 277.57
IUVENTA - Mládež v akcii (hosťovanie dobrovoľníkov) 133 646.29 4 436.24
Západoslovenská energetika, a. s. 100 000.00 3 319.39
ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA (V. ročník Youthbank - Mladí filantropi) 76 349.00 2 534.32
Tesco Stores SR, a. s. (program Aby ľudia ľuďom pomáhali) 50 000.00 1 659.70
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o. 50 000.00 1 659.70
IUVENTA - Mládež v akcii (vysielanie dobrovoľníkov) 15 489.14 514.15
ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA (VI. ročník Youthbank - Mladí filantropi) 14 000.00 464.71
Provident Financial, s. r. o. 13 590.00 451.11
ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ (Deň komunitných nadácií) 6 000.00 199.16
Visteon Slovakia, s. r. o. (V. ročník - Program Mladí nitrianski filantropi) 5 000.00 165.97
Dotácia VÚŠR a ESF 750.30 24.91

VÝNOSY 2008  KURZ EUR 30.1260



Zdroj
2007

% PODIEL
2008

% PODIEL
SKK SKK EUR

Nadácie 599 883.87 16.32% 893 080.53 29 644.84 17.60%
Firmy, inštitúcie 1 166 771.72 31.74% 998 943.53 33 158.85 19.69%
Jednotlivci (individuálni darcovia, bez fondov) 0.00 0.00% 1 550.00 51.45 0.03%
Príspevky z 2 % 1 348 295.00 36.67% 1 856 608.00 61 628.10 36.59%
Nadačné fondy 131 100.00 3.57% 1 208 276.00 40 107.42 23.81%

Vlastná činnosť - ostatné 429 256.00 11.68% 114 603.30 3 804.13 2.26%

Úroky a kurzové zisky 1 224.58 0.03% 1 554.47 51.60 0.03%
SPOLU 3 676 531.17 100.00% 5 074 615.83 168 446.39 100.00%

PRÍJMY CELKOM
SKK EUR %

5 074 615.83 168 446.39 100.00%

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ - NADÁCIE
SKK EUR %

893 080.53 29 644.84 17.60%
WINGS Global Fund for Community Foundations (Podpora nadačnej činnosti) 735 550.53 24 415.80
Dar Winnipeg Foundation 96 630.00 3 207.53
Nadácia Intenda (Spolu prekonávame bariéry) 60 900.00 2 021.51

Jednotlivci
SKK EUR %

1 550.00 51.45 0.03%
Dary na činnosť 1 550.00 51.45

ÚROKY
SKK EUR %

1 554.47 51.60 0.03%
úroky 1 554.47 51.60

PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE
SKK EUR %

998 943.53 33 158.85 19.69%
MESTO NITRA (Otvorený grantový program) 400 000.00 13 277.57
Západoslovenská energetika, a.s. (Program Aby ľudia ľuďom pomáhali) 100 000.00 3 319.39
Tesco Stores SR, a.s. (Program Aby ľudia ľuďom pomáhali) 50 000.00 1 659.70
Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o. 50 000.00 1 659.70
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Mladí nitrianski filantropií) 94 375.00 3 132.68
Visteon Slovakia, s.r.o. (V. ročník - Program Mladí nitrianski filantropi) 10 000.00 331.94
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných nadácií) 6 000.00 199.16
Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie) 2 211.50 73.41
IUVENTA - Mládež v akcii, hosťovanie dobrovoľníkov 272 754.00 9 053.77
IUVENTA - Mládež v akcii, vysielanie dobrovoľníkov 8 752.00 290.51
VIA, Belgicko, vysielanie dobrovoľníkov 4 074.03 135.23
Dotácia -  VÚŠR a ESF 777.00 25.79

VLASTNÁ ČINNOSŤ
SKK EUR %

114 603.30 3 804.13 2.26%
Prenájom plochy (Aby ľudia ľuďom pomáhali) 50 000.00 1 659.70
Tržby z predaja výtvarných objektov (Aby ľudia ľuďom pomáhali) 50 008.00 1 659.96
Tržby z predaja obrazu 1 000.00 33.19
Výnosy z investovania (Vzdelávací fond) 8 505.00 282.31
iné - refundácie NKF, dobropis 5 090.30 168.97

PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %)
SKK EUR %

1 856 608.00 61 628.10 36.59%

NADAČNÉ FONDY NKN
SKK EUR %

1 208 276.00 40 107.42 23.81%
BRAMAC - strešné systémy, s.r.o. 60 000.00 1 991.64
Corgoň konto - Heineken Slovensko, a.s. 1 000 000.00 33 193.92
Klub darcov 131 000.00 4 348.40
–   Asociácia komunitných nadácií Slovenska 50 000.00 1 659.70
–   Nitrasklo, a.s. 10 000.00 331.94
–   Lemus - združenie Nitra 6 000.00 199.16
–   Agentúra EPS, s.r.o. 5 000.00 165.97
–   Regionálne vzdelávacie centrum 3 000.00 99.58
–   LEUSTACH, o.z. 1 000.00 33.19
–   Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo "LE MON" 1 000.00 33.19
–   dary jednotlivcov 55 000.00 1 825.67
Fond Deti 17 276.00 573.46
–   Marta Bradáčová 15 776.00 523.67
–   1. ABC Nitra 1500.00 49.79

PRÍJMY 2008  Kurz EUR 30.1260



FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2008 (Sk) / THE NCF´S FUNDS in 2008 (SKK)
NÁZOV FONDU Stav k 1.1.2008 Navýšenie v roku 2008 Čerpanie v roku 2008 Stav k 31.12.2008
Name of the Fund established within 
the NCF Status as of 01/01/2008 Additional income in 2008 Expenditures in 2008 Status as of 31/12/2008

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
BRAMAC 30 000.00 60 000.00 0 90 000.00
ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND 0.00 204 490.00 0 204 490.00
VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund 478 104.21 8 505.00 476 486 133.21

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
NADAČNÝ FOND DETI 5 152.50 17 276.00 15 227.50 7 201.00
KLUB DARCOV 24 500.00 106 500.00 116 410.00 14 590.00
FOND KATARÍNY REMIAROVEJ* 3 000.00 0.00 3 000.00 0.00
NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO 6 000.00 0.00 0.00 6 000.00
BONA VIA 16 864.00 0.00 0.00 16 864.00
CORGOŇ KONTO 0.00 1 000 000.00 680 911.30 319 088.70
NADAČNÝ FOND CASTA** 0.00 0.00 0.00 0.00
BRAMAC - priebežný 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU / TOTAL 563 620.71 1 396 771.00 816 024.80 1 144 366.91

FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2008 (EUR) / THE NCF´S FUNDS in 2008 (EUR)
NÁZOV FONDU Stav k 1.1.2008 Navýšenie v roku 2008 Čerpanie v roku 2008 Stav k 31.12.2008
Name of the Fund established within 
the NCF Status as of 01/01/2008 Additional income in 2008 Expenditures in 2008 Status as of 31/12/2008

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
BRAMAC 995.82 1 991.64 0.00 2 987.45
ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND 0.00 6 787.82 0.00 6 787.82
VZDELÁVACÍ FOND / Educational fund 15 870.15 282.31 15.80 16 136.67

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
NADAČNÝ FOND DETI 171.03 573.46 505.46 239.03
KLUB DARCOV 813.25 3 535.15 3 864.10 484.30
FOND KATARÍNY REMIAROVEJ** 99.58 0.00 99.58 0.00
NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO 199.16 0.00 0.00 199.16
BONA VIA 559.78 0.00 0.00 559.78
CORGOŇ KONTO 0.00 33 193.92 22 602.11 10 591.80
NADAČNÝ FOND CASTA* 0.00 0.00 0.00 0.00
BRAMAC - priebežný 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU / TOTAL 18 708.78 46 364.30 27 087.06 37 986.02

NÁZOV FONDU / Name of the Fund Permanentná časť  
/ Permanenet part Výnosy / Revenues Stav k 31.12.2008  

/ Status as of 31/12/2008
BRAMAC 30 000.00 60 000.00 90 000.00
VZDELÁVACÍ FOND / Educational Fund 478 104.21 8 029.00 486 133.21
ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND 204 490.00 0.00 204 490.00
SPOLU / TOTAL 508 104.21 68 029.00 576 133.21

NÁZOV FONDU / Name of the Fund Permanentná časť  
/ Permanenet part Výnosy / Revenues Stav k 31.12.2008  

/ Status as of 31/12/2008
BRAMAC 995.82 1 991.64 2 987.45
VZDELÁVACÍ FOND / Educational Fund 15 870.15 266.51 16 136.67
ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND 6 787.82 0.00 6 787.82
SPOLU / TOTAL 16 865.970 2 258.149 19 124.119

Kurz EUR 30.1260

***

***

***

***

* Zrušený 7.5.2008   |   **Zrušený zakladateľkou.

*Zrušený zakladateľkou.  |  **Zrušený rozhodnutím Správnej rady  7. 5. 2008  |  ***Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%.



POĎAKOVANIE
Nitrianska komunitná nadácia ďakuje svojim darcom a podporovateľom

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje všetkým firmám a jednotlivcom,
ktorí jej poukázali 2% z dane

Nitrianske komunálne 
služby, s.r.o.

ENVI-GEOS
Nitra, s.r.o.

Miloš Juhás, 
Eduard Lenčo 
a Marieta Lenčová

...a ďalším, ktorí nás podporili



Nitrianska komunitná nadácia ďakuje členom Klubu darcov

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje nasledovným dobrovoľníkom,
ktorí jej pomáhali a venovali svoj voľný čas pri organizovaní aktivít a podujatí

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za spoluprácu

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za mediálnu podporu

2007-2008

Stanislav Chovanec a Alicja Korczyk-Chovanec, Miloš Juhás, Marta Rácová, Eva Štefanovová

2008

Pavol Abrhan, Agentúra EPS, s.r.o., Marta Bradáčová, Jaroslav Dóczy a Miriam Dóczyová, Jozef Dvonč, Alena Fúsková, Ján Greššo, Karol Gunda, Eva Ho-
molová, Milan Hošek, Renáta Kolenčíková, Koloman Kováčik, Mariana Kováčová, Ľubica Lachká, LEMUS, združenie Nitra; občianske združenie LEUSTACH, 
NITRASKLO, a.s., Pavol a Alena Peťovskí, Adriana Petrová, Edita Ravingerová, Margita Švarcová - Regionálne vzdelávacie centrum, Bronislav Tomka a Viera 
Tomková, Eva Vargová

Všetkým členom správnej rady za ich zodpovedný prístup a pomoc pri tvorbe strategického plánu  Nitrianskej komunitnej nadácie. Menovite ďakuje: 
Daniele Gundovej za mimoriadne pracovné  nasadenie počas celého roka, organizačnú pomoc pri realizácii podujatí Klubu darcov ako aj ďalších poduja-
tiach Nitrianskej komunitnej nadácie;
Mladým nitrianskym filantropom
Všetkým  filantropom za ich aktívny a zodpovedný prístup k realizácii  programu  Mladí nitrianski filantropi
Ďalším podporovateľom Nitrianskej komunitnej nadácie
Milanovi Hošekovi za aktívnu prácu v investičnej komisii;
Alene Fúskovej za osobnú zaangažovanosť a čas, ktorý venuje  podporeným projektom;

© 2009 Elfo.sk  |  Čiernobiele fotografie a grafický dizajn výročnej správy: Lubo Balko, info@elfo.sk

www.nitra.sk



Farská 5
949 01 Nitra
Slovenská republika

Tel./fax: +421 37 741 43 45
e-mail: nkn@nkn.sk
www.nkn.sk


