
Výročná správa

2010
ar1.1.indd   1 09/08/2011   15:41:33



Grantové programy

03
Naše fondy

09
Ďalšie aktivity

14
Prehl’ad podporených projektov 2010

16
Správa nezávislého audítora

20
Finančná správa k 31. 12. 2010

21
Ďakujeme

25

Úvod

02
 Úvod

ar1.1.indd   2 09/08/2011   15:41:47

03
04

10

15
17
21
22
26



Aj keď rozvoj filan-
tropie na Slovensku je 
ešte len v začiatkoch, 
v posledných rokoch 
boli v tejto oblasti za-
znamenané niektoré 
pozitívne trendy. Od 
roku 2000 sa u nás 
objem poskytnutých 
darov zdvojnásobil. 
V rovnakom časovom 
období vzrástol takmer 
dvojnásobne aj počet 
darcov. Rozvíja sa 
najmä firemná filantropia ako súčasť spoločenskej zodpoved-
nosti firiem. Väčšie firmy si zakladajú vlastné nadácie, ktoré 
patria k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim segmentom neziskového 
trhu na Slovensku. Vzrastá aj počet jednotlivcov, ktorí si uve-
domujú, že ak chceme dosiahnuť zmenu, treba začať od seba. 
Čoraz viac sa preto na Slovensku stretávame s príbehmi indi-
viduálnych darcov, ktorým záleží na mieste, kde žijú. Zároveň 
možno konštatovať, že darcovstvo je u nás v súčasnosti viac 
orientované na „náhodné skutky láskavosti“ ako na podporu 
udržateľnú aj v budúcnosti. Filantropickými aktivitami sa dajú 

však dosiahnuť aj dlhodobé pozitívne spoločenské zmeny. V ta-
kom prípade je potrebné zamyslieť sa nad smerovaním pomoci. 
Pre tých, ktorí chcú svoju podporu realizovať premyslene a stra-
tegicky, sú partnerom práve komunitné nadácie. Svojim dar-
com pomáhajú lepšie nasmerovať dary nielen na základe toho, 
že poznajú mestá a regióny, kde pôsobia, ale aj toho, že dary 
vedia efektívne spravovať a vyhodnotiť ich prínos. Preto patria 
komunitné nadácie v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
formám strategického darcovstva na svete.

Nitrianska komunitná nadácia patrí do veľkej „rodiny“ komu-
nitných nadácií už od roku 2002. Našim poslaním je zlepšovať 
kvalitu života v meste Nitre a v Nitrianskom kraji na základe 
rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Poskytujeme malé granty 
aktívnym občanom. Sme hrdí na to, že napriek všetkým turbu-
lenciám, ktoré sa prehnali okolo ako dôsledky finančnej krízy, 
sme mohli aj v roku 2010 pokračovať vo svojej grantovej činnosti 
a zostať stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky 
podporovať svoje mesto a región. V minulom roku sme podporili 
72 dobrovoľníckych projektov v rámci siedmich grantových pro-
gramov celkovou sumou 85 568,15 €. Informácie o nich nájdete 
v tejto výročnej správe.

Všetky naše programy sú dlhodobé. Ich realizáciou meníme 
naše mesto a región k lepšiemu. Deje sa tak vďaka našim pria-
znivcom a podporovateľom, ktorí rozmýšľajú strategicky a uve-
domujú si, že pozitívne zmeny sa neuskutočnia z večera do 
rána, ale postupne malými a premyslenými krokmi. A za to im 
patrí naše veľké ĎAKUJEME!!!

Ľubica Lachká, 
správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie

 Úvod

Formy podporyMôžete nám preukázať vašu podporu poskyt-nutím 2% z dane z príjmu: Vďaka získaným 2% 
podporíme viac potrebných a ušľachtilých aktivít. 
Je to jedna z najjednoduchších možností ako zvýšiť 
kvalitu života v našom kraji.Založte si svoj fond: Ako darca si môžete pri nadácii otvoriť svoj 
fond a rozhodovať o jeho využití.Priamo podporte projekt, ktorý sa vám páči: Máte možnosť pria-
mo si vybrať a rozhodnúť o podpore niektorého z kvalitných 
verejnoprospešných nápadov skúsených ľudí v hociktorom z 
našich programov.Pomôžte nefinančným darom: Nám i organizáciám, ktoré pod-
porujeme, pomôže i poskytnutie vecného daru (napr. technické 
vybavenie kancelárie), bezplatné alebo zľavnené poskytovanie 
služieb (web hosting, grafické práce, poskytovanie poradenstva), 
dobrovoľná práca zamestnancov a pod.
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O nás
Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom 

je zlepšovať kvalitu života ľudí v meste Nitra a v Nit-

rianskom kraji. Tvoríme most medzi tými, ktorí potre-

bujú finančnú podporu na realizáciu neziskových ak-

tivít prospešných pre nás všetkých a tými, ktorí chcú 

takéto aktivity podporiť. Svojou činnosťou motivujeme 

ľudí k dobrovoľnej práci a pomáhame pri rozvoji filant-

ropie. Niekoľkokrát do roka vyhlasujeme grantové kolá, 

v rámci ktorých podporujeme projekty z rôznych oblastí 

života. Naša nadácia vznikla v roku 2002 ako nástupca 

Nitrianskeho komunitného fondu (1999). Nitrianska 

komunitná nadácia je súčasťou Asociácie komunitných 

nadácií v rámci ktorej figuruje na Slovensku 8 komu-

nitných nadácií.
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Aktivity programu
Mladí nitrianski filantropi sa prezentovali na Medzinárod-
nom festivale Divadelná Nitra, kde mali vlastný stánok a oko-
loidúcich informovali o svojej činnosti. Hlavnou náplňou tejto 
aktivity nebola len prezentácia ako taká, ale najmä nábor 
nových členov.

 Uzávierka: 12. február
Počet predložených žiadostí o grant: 15
Počet schválených žiadostí o grant: 7
Najvyššia možná žiadaná suma: 333 €
Prerozdelená suma celkom: 1 943,42 €
Financovanie: 1 900 € – Nadácia SPP, 43,42 € – 2% firmy 
Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

Mladí nitrianski 
             filantropi

O programe
Mladí mladým. To je heslo našich 
dobrovoľníkov, ktorí šíria myšlienky 

dobrovoľnej práce a filantropie. Skupina našich mladých 
pomáhala svojim aktívnym rovesníkom už po siedmy raz 
získať granty na svoje aktivity. Program vytvára príležitosti 
pre sebarealizáciu mladých ľudí.
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Prezradili
Baška Rusnáková, členka Mladých 
nitrianskych filantropov

 „Aj ja som sa nedávno stala členkou 
zoskupenia mladých ľudí, ktorí sú 
podporovaní Nitrianskou komunit-
nou nadáciou ako program Mladí ni-
trianski filantropi. Volám sa Baška 
a prvýkrát som sa s ich pôsobením 
stretla na Medzinárodnom festivale 

Divadelná Nitra 2010, kde z malého stánku sršalo toľko poz-
itívnej energie, že sa jej nedalo vyhnúť a ani neviem ako, už 
som vypisovala registráciu a dotazník. Hoci som presne ne-
vedela kto, čo alebo čím sa zaoberá filantrop, nechala som sa 
strhnúť a moje nadšenie aj naďalej pretrváva.“

Projekt, ktorý zaujal
Arabský večer
Tento raz filantropi zamierili poriadne ďaleko – rovno na ďaleký 
východ prostredníctvom nezvyčajného projektu, ktorého úlo-
hou bolo odstrániť predsudky, nevedomosť a strach z arab-
ských kultúr.

Študenti Blízkovýchodných štúdií na UKF v Nitre uskutočnili 
v apríli arabský deň, na ktorom verejnosti, a predovšetkým 
ostatným študentom, predstavili a priblížili arabskú kultúru. 

Nechýbala kvalitná prezentácia, ochutnávka pravej arabskej 
kávy, arabského čaju a tradičných jedál, ktoré návštevníkom 
ponúkali študentky v tradičnom arabskom oblečení. Takým-
to spôsobom študenti chceli osloviť ľudí, zmeniť ich pohľad 
na arabskú kultúru a umožniť návštevníkom nadýchať sa 
pravej vône arabského sveta. Na prezentácii sa zúčastnila 
aj členka mladých filantropov, Sandra Fraňová: „Pôvodne 
nás na tejto aktivite 
zaujalo, že študenti 
chceli predstaviť 
ľuďom cudziu kultú-
ru a pomocou toho 
odbúrať predsudky 
ľudí voči Arabom a 
aj ich náboženstvu. 
V tomto sa s nimi 
stotožňujem a tiež si 
myslím, že čo ľudia 
poznajú toho sa 
neboja a naopak... 
Výborný nápad, dozvedeli sme sa veľa nových obohacujúcich 
informácií a mala som z toho dobrý dojem.“

Arabský večer bol prístupný širokej verejnosti, ktorá mala 
možnosť ochutnať pravú arabskú kávu s kardamomom, čaj 
a niektoré tradičné jedlá. O konkrétnych jedlách hovorí rea-
lizátorka projektu: 
„Počas prednášok si hostia mohli vychutnať Hommos, teda 
cícerovú pomazánku, arabské cukrovinky ako baklawa, 
ďatlová roláda a mix niekoľkých druhov orechov.“ Nechýba-
li ukážky arabských tancov aj s výkladom o ich význame 
a blahodarných zdravotných účinkoch. Prítomných os-
lovili a presvedčili nielen prednášky študentov, ale iste aj 
neopakovateľná atmosféra, ktorú sa realizátorom podarilo 
vytvárať počas celého večera. 

Udelený grant: 233 €; zdroj: Asociácia komunitných nadácií 
Slovenska v spolupráci s Nadáciou SPP
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1. otvorené 
            grantové kolo
Uzávierka: 26. február
Počet predložených žiadostí o grant: 31
Počet schválených žiadostí o grant: 11
Najvyššia možná žiadaná suma: 1 000 €
Prerozdelená suma celkom: 9 276,24 €
Financovanie: 2 598,00 € – Mesto Nitra, 5 928,00 € – Bra-
mac – strešné systémy, spol. s r.o. (2% a dar)

O programe
Otvorený program je zaujímavý variabilitou a 
originálnosťou nápadov, ktoré môžu byť z rôz-
nych oblastí. Je otvorený pre všetkých, a to ho 
radí medzi najobľúbenejšie programy verejnosti. 

Prezradili
Alena Scheller, Bramac – strešné systémy, 
spol. s r.o.
„Nitrianska komunitná nadácia (NKN) 
počas svojej niekoľkoročnej činnosti zane-
chala nemalú stopu v nitrianskom regióne. 
Svoje filantropické aktivity prezentuje 
množstvom podporených projektov z rôznych oblastí. Ich 
škála je skutočne široká – od kultúry, športu, vzdelávania cez 
sociálnu oblasť po vzťah k životnému prostrediu, zdraviu...
Všetky majú jedno spoločné – pomáhajú. Pomáhajú riešiť 
problémy našich obyvateľov, skvalitňujú ich život. Takýto 
vzťah a postoj k okoliu je blízky aj našej spoločnosti Bramac – 
strešné systémy, spol. s r.o., ktorá je už od roku 2003 stálym 
a pevným partnerom NKN. Za sedem rokov spolupráce sme 
spolu podporili množstvo krásnych projektov, nechali sme sa 
uniesť radosťou a nadšením ich predkladateľov. Tešíme sa 
z toho, že aj naša spoločnosť sa spolupodieľa na vytváraní 
hodnôt, zážitkov ktoré ľudí podporujú a otvárajú im nové 
možnosti. Práve v tom vidíme veľký zmysel našej spolupráce.“

Projekt, ktorý zaujal
Bezpeční predškoláci
Projekt, ktorý už jedenásty rok spája materské školy v Ni-
tre, s názvom Evička nám ochorela, podporila aj Nitrianska 
komunitná nadácia. Škôlkari vďaka nemu získali zručnosti a 
odborné znalosti pri poskytovaní prvej pomoci. Garantom nad 
malými záchranármi sa stal Slovenský Červený kríž.

Materská škola Zvolenská ul. v Nitre privítala 12. mája 
vo svojom areáli žiakov zo siedmich rovesníckych škôl z 
Klokočiny, aby sa všetky deti mohli naučiť podávať prvú pomoc a 
rozšíriť svoje vedomosti z tejto oblasti. „Zábavnou formou učíme 
deti, aby sa nebáli lekárov, aby sa vedeli zachovať a aby nespa-
nikárili v situáciách, ktoré si vyžadujú chladnú hlavu,” 
priblížila zámery projektu Barbora Bengyáková, riaditeľka 
Slovenského Červeného kríža. Deti prechádzali v skupinách 
rôzne stanovištia, ako napríklad: bodnutie hmyzom, boľavé 
oko, krvácanie z nosu, popáleniny, odreté koleno, boľavé ko-
leno, utopený, bylinky... Pri každom z nich si vyskúšali rôzne 
úkony: „Zaväzoval som krvavé koleno obväzom a povedali mi, 
že som lepší ako niektoré sestričky v nemocnici,” tešil sa Miško 
z MŠ Čajkovského. Na koniec programu boli deťom odovzdané 
ozajstné doktorské kufríky zakúpené z nášho grantu, ktorým 
sa deti veľmi potešili.

Udelený grant: 1 000,00 €; zdroj: 2% firmy Bramac – strešné 
systémy, spol. s r.o.
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2. otvorené 
            grantové kolo

 Uzávierka: 11. jún
Počet predložených žiadostí o grant: 33
Počet schválených žiadostí o grant: 12
Najvyššia možná žiadaná suma: 1 000 €
Prerozdelená suma celkom: 8 844,91 €
Financovanie: 3 402,00 € – Mesto Nitra, 4 457,54 € – Bra-
mac – strešné systémy, spol. s r.o., (2% a dar), 985,37 € 
– InsData, s.r.o.

O programe
Originalita nechýbala ani v 2. otvore-
nom grantovom kole. Oproti prvému 

kolu stúpol záujem 
žiadateľov a dá sa 
povedať, že aj kvalita 
projektov z rôznych 
oblastí.

Prezradili
Primátor Nitry – Jozef Dvonč
 „Som veľmi rád, že aj v podmienkach, 
kedy všetci pociťujeme dopad finančnej krízy, pokračovala 
spolupráca Mesta Nitra s Nitrianskou komunitnou nadáciou. 

Moja vďaka patrí každému 
darcovi v rámci aktivít Klubu 
darcov, ale taktiež každému 
realizátorovi podporených 
projektov za jeho príspevok 
k zveľadeniu a oživeniu 
nášho mesta. Projekty, ako 
napríklad, Bezpeční pred-
školáci, Detský aqua-
tlon, Galéria Foyer, Jarné 
čistenie Zobora a ďalšie sú 
nenahraditeľné a pre občanov 
všetkých vekových kategórií 
mimoriadne prospešné. Ve-
rím, že aj v ďalšom období 
nájdeme spoločný priestor 
pre vzájomnú spoluprácu.“ 

Projekt, ktorý zaujal
Zlatý vek
V každom veku je dôležité, aby sme sa 
cítili dobre, zdravo a vitálne. To si po-
vedali aj dôchodkyne Magdaléna 
Griesbachová, Mária Ožvaldová a 
Katarína Barátová, ktoré sa snažia 
dosiahnuť zachovanie fyzického aj 
duševného zdravia do vysokého veku. 
„V priemere sa u nás ukáže 30 žien 
v dôchodkovom veku, ktoré si dávajú 
do tela v našom Senior centre a dokon-
ca niekedy sa k nám pridá i jeden 
pán,“ bilancuje Mária Ožvaldová.

Táto netradičná gymnastická skupina vystupuje na rôznych 
podujatiach, nielen na Slovensku.
„Naším najväčším úspechom bola účasť na 2. ročníku Golden 
Age Gym Festivale konanom v októbri 2010 v meste Portimao 
na juhu Portugalska. Festivalu sa zúčastnilo viac ako 1 400 
účastníkov,“ hrdo vysvetľuje realizátorka projektu.

„Je všeobecne známe, že naša spoločnosť starne. Dôchodco-
via trpia nielen fyzickými chorobami, ale aj pocitom samoty 
a depresie, čo má konečný dopad nielen na najbližšiu ro-
dinu, ale na celú spoločnosť, keďže sa tým zvyšujú aj finančné 
náklady na zdravotnú starostlivosť. No a my to riešime takým-
to spôsobom. Chceme, aby sme neboli na príťaž, ale aby sa 
naši potomkovia tešili zo zdravia starých rodičov a ich bo-
hatých životných skúseností.
A tí pasívni, nech neváhajú! Je to len na nich, aký postoj zauj-
mú k svojmu “zlatému veku”,“ dodala Ožvaldová.

Udelený grant: 861,00 €; zdroj: Mesto Nitra
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O programe
Aby ľudia ľuďom pomáhali je 
jedinečný grantový program spá-
jajúci filantropiu s umením. Už 
po štvrtý raz umožnil firmám a 
organizáciám, aby si zakúpili ori-
ginálny výtvarný objekt (figúrku 
o veľkosti 1,6 m) a podporili pro-
jekty zlepšujúce kvalitu života v 

Nitrianskom kraji. Do ich výberu  sú priamo 
zapojené partnerské firmy. Všetky podporené 
projekty sa týkali témy: Integrácia znevýhod-
nených detí a mladých ľudí do 30 rokov. Di-
zajn umeleckých objektov, figúrok, bol realizo-
vaný deťmi z Tralaškoly a deťmi s autizmom zo 
Špeciálnej ZŠ internátnej a praktickej školy, 
Červeňova, Nitra – Čermáň a zo Spojenej školy, 
Mudroňova, Nitra.
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Aby l’udia 
            l’ud’om pomáhali 

 Uzávierka: 3. september
Počet predložených žiadostí o grant: 11
Počet schválených žiadostí o grant: 5
Najvyššia možná žiadaná suma: 1 660 €
Prerozdelená suma celkom: 5 550 €
Financovanie: Nadácia Orange, ČSOB Finančná skupina,  
Giesecke & Devrient, Západoslovenská energetika, člen 
skupiny E-on, MLYNY Nitra, Poisťovňa UNIQA

Prezradili
Natália Tomeková, Nadácia Orange
„Projekt Aby ľudia ľuďom pomáhali je nielen milý na pohľad, 
ale pomáha realizovať a podporiť množstvo zaujímavých 
aktivít. Spĺňa to tak svoj ušľachtilý cieľ – aby si ľudia navzá-
jom pomáhali.“ 

Západoslovenská energetika, a.s., komunikácia
„Sme radi, že deti sa pri výrobe figúrok zabavili, preukáza-
li svoje výtvarné nadanie a vytvorili figúrky, ktoré poslali 
do sveta pomáhať.“

Viera Konová, manažérka Oddelenia internej komunikácie a 
CSR, ČSOB
„Teší nás, že sme mohli prispieť k realizácii zaujímavého pro-
jektu a navyše nám na pamiatku ostal originálny výtvarný 

objekt – figúrka Čobkár, ku vzniku ktorej prispeli aj deti 
s autizmom.“

Dr. Ivan Moroz, generálny riaditeľ Giesecke & Devrient 
„Radi sme podporili program, ktorý už svojim konceptom 
zodpovedá našej pro-sociálnej politike.“ 

Slavomíra Tóthová, Galéria MLYNY Nitra
„Rozhodli sme sa podporiť tých, ku ktorým sme najbližšie, 
tých, ktorí žijú v tomto regióne, na čo vytvára priestor práve 
NKN.“

Projekt, ktorý zaujal
Škola sústredenia, 
sebaovládania a sebavýchovy

ZŠ Topoľová v Nitre patrí 
medzi bežné sídliskové školy. 
Odlišuje sa snáď len jediným 
a veľmi podstatným – venuje 
sa školskej integrácii žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami. Škola s 547 
žiakmi dokonale spĺňala pod-
mienky témy programu Aby 
ľudia ľuďom pomáhali: Inte-
grácia znevýhodnených detí a 
mladých ľudí do 30 rokov.
 
„Naša škola s integrovaným 
vzdelávaním zdravotne pos-

tihnutých detí začala pred 19 rokmi. Počet žiakov so špeciálnymi 
potrebami (te-lesne postihnutí žiaci, žiaci s poruchami učenia 
a správania, intelektovo nadané deti) sa postupne zvýšil na 
viac ako 80,“ hovorí Magdaléna Jakubíková, koordinátorka 
projektu. 

Jednou z najnovších metód ako docieliť pozitívne výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom procese je Biofeedback. Potrebný 
softvér získala škola vďaka grantu a figúrke Aby ľudia ľuďom 
pomáhali.

„Práca s týmto programom sa realizuje v špeciálnych učebniach 
pod vedením školských špeciálnych pedagógov. A po pár me-
siacoch pozorujeme aj prvé výsledky. Deťom sa skvalitnil 
výchovnovzdelávací proces v škole, stimuluje ich k dosahova-
niu lepších výsledkov, najmä v procese sústredenia, koncen-
trácie, pozornosti aj pamäti,“ teší sa Magda Jakubíková.
 
Udelený grant: 970 €; zdroj: 2% ČSOB
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Krajšie 
            školy

 Uzávierka: 23. novembra 2009 (realizácia projektov – 2010)
Počet predložených žiadostí o grant: 10
Počet schválených žiadostí o grant: 4
Najvyššia možná žiadaná suma: 4 000 €
Prerozdelená suma: 8 962,36 €
Financovanie: 8 962,36 € – 2 % ČSOB Finančnej skupiny

O programe
Program pre všetky typy základných škôl, prostredníctvom 
ktorého vznikli ihriská, dvory a učebne či rôzne iné inovácie 
pre krajšie prostredie škôl. Realizácia prebiehala v 3 krajoch-
Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom. Program bol 
financovaný firmou ČSOB.

Prezradili
Viera Konová, manažérka Oddelenia in-
ternej komunikácie a CSR, ČSOB
„Jednou z oblastí, ktoré sa ČSOB 
Finančná skupina snaží strategicky dl-
hodobo rozvíjať je oblasť vzdelávania. 
Myšlienka budovania krajšieho prostre-
dia škôl tak, aby sa v ňom deti cítili do-
bre a zároveň ich toto prostredie podne-
covalo k tvorivému procesu nás nadchla, 
preto sme radi uvítali ponuku Nitrianskej 
komunitnej nadácie na realizáciu gran-
tového programu Krajšie školy. Výsled-
ky programu sú pre nás potešujúce aj 
preto, že sme v rámci programu prispeli 
k inovácii prostredia základných škôl v 
troch rôznych regiónoch Slovenska.“ 

Dedinka Lok sa nachádza v okrese mesta Levice a má 1013 obyvateľov. Jej základnú 
školu navštevuje 70 detí, zdravých aj znevýhodnených, od nultého po štvrtý ročník. 
Aktívne pedagogičky z Loku získali až 8 grantov z odlišných zdrojov. Vďaka grantu od 
Nitrianskej komunitnej nadácie vybudovali nový ekoaltánok.

Počas slnečného dopoludnia absolvovali deti prednesy v míestnom rozhlase na environ-
mentálne témy v roz-hlase. Predstavili obyvateľom obce starostlivosť o prostredie, v kto-
rom žijú, a motivovali ich k dodržiavaniu zákonov prírody. Spoločne si zaspievali vlast-
nú environmentálnu hymnu s textom „Kto má rád prírodu, je zdravý”. Potom sa pustili 
s radosťou do hier a súťaží. Ich najväčšou prednosťou bolo hlasité povzbudzovanie a 
neuveriteľné spojenectvo. V škole sa každý žiačik zdvorilo pozdraví či má 5, či 11. Na veku 
nezáleží, správne návyky sa majú v deťoch pestovať už od malička. Túto úlohu dokonale 
zvládajú pani učiteľky z aktívnej Základnej školy v Loku.

Udelený grant: 3 286,62 €; zdroj: 2% ČSOB

Projekt, ktorý zaujal
Deň Zeme v dedinke LOK
Envirodeň - to je názov perfektného dňa, ktorý zažili deti 
zo ZŠ v Loku 22. apríla. Rozhlasová relácia, hymna príro-
dy, sprievod po obci, enviroaktivity a súťaže, to všetko bolo 
súčasťou prehliadky zameranej na pomoc životnému pros-
trediu. Aj Základná škola Lok bola jednou zo 4 úspešných 
žiadateľov o grant v rámci programu Krajšie školy.
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súčasťou prehliadky zameranej na pomoc životnému pros-
trediu. Aj Základná škola Lok bola jednou zo 4 úspešných 
žiadateľov o grant v rámci programu Krajšie školy.
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Nenechajte rozhodovať iných! 
Založte si vlastný fond

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma 
i jednotlivec možnosť založiť si vlastný fond: 

Dávaj tam, kde je to potrebné!
Priebežný fond

Radi vidíme plody našej práce čo najskôr. Pre tých, ktorí majú 
záujem podporovať zmysluplné aktivity hneď, je tu možnosť 
založenia priebežného fondu. Jeho zakladateľ zároveň určuje 
koľko a na aký účel peniaze poputujú.

Priebežné fondy Nitrianskej komunitnej nadácie: Bona via, 
Corgoň konto, Deti, Klub darcov.

Rozdeľuj a dlhodobo panuj!
Kombinovaný fond

... je heslo, ktorým sa riadi aj skúsený filantrop. Môže si 
založiť kombinovaný fond, ktorý ma dve zložky. Časť financií 
sa čerpá priebežne a v rámci druhej časti firma myslí do bu-
dúcnosti. Vďaka zisku z dlhodobých investícií môže trvalo 
podporovať ďalšie zaujímavé projekty.

Kombinované fondy: Bramac.

Mysli do budúcnosti!
Fond pre budúcnosť

Šetríme, aby sme raz mali krásny dom, auto, dovolenku... Čo 
tak šetriť, aby sme mali čisté životné prostredie, zdravé deti, 
kultúrne hodnoty či dostatok športu? Fondy pre budúcnosť 
sú tie, ktoré sa nemíňajú, ale investujú. Výnosy z týchto fon-
dov sú používané na základe rozhodnutia zakladateľa.

Fondy pre budúcnosť Nitrianskej komunitnej nadácie: Vzde-
lávací nadačný fond, Základinový nadačný fond.

Našim darcom, priaznivcom i podporovateľom ponúkame 
možnosť založiť si popri nadácii fond. Je to ideálny pros-
triedok, vďaka ktorému, môžete nasmerovať svoju po-
moc tam, kam chcete. Takúto formu podpory využíva 
niekoľko našich partnerov – firiem i jednotlivcov.
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Fond Corgon konto           
         Priebežný fond

 Uzávierka: 23. apríl
Počet predložených žiadostí o grant: 27
Počet schválených žiadostí o grant: 11
Najvyššia možná žiadaná suma: 3 300 €
Prerozdelená suma: 29 647,63 €
Financovanie: 29 647,63 € - Heineken Slovensko

Prezradili
Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy spoločnosti 
Heineken
„Program Tu sme doma sa v Hurbanove stáva už peknou tradí-
ciou. Sme veľmi radi, že sme aj v tomto roku mali možnosť 
zlepšiť život obyvateľom domovského regiónu nášho pivova-
ru. Vďaka tejto podpore ale aj ochote a nadšeniu samotných 
hurbanovčanov sa nám za dva roky podarilo v meste urobiť 
kus práce a je to už skutočne vidieť. Naša spoločnosť teda nie 
je len významným zamestnávateľom v tomto regióne, ale je tu 
naozaj doma.“

Projekt, ktorý zaujal
Pitná voda – nápoj zdravia mladých
Urobiť osvetu a dokonca presvedčiť tínedžerov o niečom tak 
jednoduchom a zároveň tak zložitom ako je pitie obyčajnej 
čistej vody, je v dnešnej dobe presladených komerčných nápo-
jov takmer nemožné. A predsa sa to na Strednej odbornej škole 
stavebnej v Hurbanove stalo skutočnosťou. Predkladatelia 
projektu, Ing. Miriam Ághová, Mgr. Ladislav Ágh a Mário Witt-
man, získali grant v hodnote 2 550 €, prostredníctvom ktorého 
vytvorili relaxačný salónik s pitnou fontánou mladosti. 

V priestoroch školského bufetu teraz vznikla oddychová 
miestnosť, ktorú využíva 300 študentov. „Vodu z našej fon-
tánky pijem rada, je veľmi chutná a navyše zdravá,“ prezradi-
la 16-ročná študentka Lenka. No, nie vždy bolo jednoduché 

primäť žiakov, aby pili zdravý nápoj. Učitelia to zistili z an-
kety o pitnej vode. Pri tej úvodnej sa pedagógovia dozvedeli, 
že približne 80% mladých dáva prednosť sladkým nápojom.
Niektorí z nich sa obávajú, že voda z vodovodu nie je až tak 
zdraviu prospešná, iným chutia sladké bublinkové nápoje. 
Vzhľadom na výsledky prieskumu sa vyučujúci snažili, aby 
sa žiaci čo najviac dozvedeli o pozitívnych účinkoch pitnej 
vody. Ponúkli im prednášky na danú tému či vyhlásili pre 
nich aj súťaž o najkrajšiu fotografiu v téme voda. Okrem 
toho ich zaujímal projekt aj z dlhodobého hľadiska. Robili 
pokusy, laboratórne skúmania a mnohé iné aktivity spojené 
s prezentáciou vody. Na návšteve projektu Pitná voda – nápoj 
zdravia mladých sme sa z nadšeného rozprávania dozvedeli 
nielen o kreativite a úmysloch pedagógov či študentov školy, 
ale zároveň sme sa stretli s málo vídaným prístupom hod-
notenia učiteľov žiakmi. Túto metódu si pochvaľuje aj Ladi-
slav Kimle, riaditeľ školy: „Svoju úlohu posudzovať pedagógov 
poňali naši žiaci veľmi zodpovedne. Teším sa z nich a môžem 
povedať, že ich hodnotenia považujem v mnohých ohľadoch 
za smerodajné, pretože kto iný pozná učiteľa viac ako jeho 
žiak?“ Študenti a učitelia tejto školy majú blízky vzťah, vďaka 
ktorému sa prostredie školy stáva druhým domovom pre 
každého z nich. A navyše, vďaka projektu si žiaci už po pár 
týždňoch osvojili poznatky o účinkoch pitnej vody a stala sa 
súčasťou ich bežného dňa.

Udelený grant: 2 550,00 €; zdroj: Heineken Slovensko

O programe
Z fondu Corgoň konto je financo-
vaný grantový program Tu sme 
doma. Aj jeho 2. ročník je zameraný 

na podporu verejno-prospešných aktivít týkajúcich sa života 
v meste Hurbanovo. 
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Fond Corgon konto           
         Priebežný fond

 Uzávierka: 23. apríl
Počet predložených žiadostí o grant: 27
Počet schválených žiadostí o grant: 11
Najvyššia možná žiadaná suma: 3 300 €
Prerozdelená suma: 29 647,63 €
Financovanie: 29 647,63 € - Heineken Slovensko

Prezradili
Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy spoločnosti 
Heineken
„Program Tu sme doma sa v Hurbanove stáva už peknou tradí-
ciou. Sme veľmi radi, že sme aj v tomto roku mali možnosť 
zlepšiť život obyvateľom domovského regiónu nášho pivova-
ru. Vďaka tejto podpore ale aj ochote a nadšeniu samotných 
hurbanovčanov sa nám za dva roky podarilo v meste urobiť 
kus práce a je to už skutočne vidieť. Naša spoločnosť teda nie 
je len významným zamestnávateľom v tomto regióne, ale je tu 
naozaj doma.“

Projekt, ktorý zaujal
Pitná voda – nápoj zdravia mladých
Urobiť osvetu a dokonca presvedčiť tínedžerov o niečom tak 
jednoduchom a zároveň tak zložitom ako je pitie obyčajnej 
čistej vody, je v dnešnej dobe presladených komerčných nápo-
jov takmer nemožné. A predsa sa to na Strednej odbornej škole 
stavebnej v Hurbanove stalo skutočnosťou. Predkladatelia 
projektu, Ing. Miriam Ághová, Mgr. Ladislav Ágh a Mário Witt-
man, získali grant v hodnote 2 550 €, prostredníctvom ktorého 
vytvorili relaxačný salónik s pitnou fontánou mladosti. 

V priestoroch školského bufetu teraz vznikla oddychová 
miestnosť, ktorú využíva 300 študentov. „Vodu z našej fon-
tánky pijem rada, je veľmi chutná a navyše zdravá,“ prezradi-
la 16-ročná študentka Lenka. No, nie vždy bolo jednoduché 

primäť žiakov, aby pili zdravý nápoj. Učitelia to zistili z an-
kety o pitnej vode. Pri tej úvodnej sa pedagógovia dozvedeli, 
že približne 80% mladých dáva prednosť sladkým nápojom.
Niektorí z nich sa obávajú, že voda z vodovodu nie je až tak 
zdraviu prospešná, iným chutia sladké bublinkové nápoje. 
Vzhľadom na výsledky prieskumu sa vyučujúci snažili, aby 
sa žiaci čo najviac dozvedeli o pozitívnych účinkoch pitnej 
vody. Ponúkli im prednášky na danú tému či vyhlásili pre 
nich aj súťaž o najkrajšiu fotografiu v téme voda. Okrem 
toho ich zaujímal projekt aj z dlhodobého hľadiska. Robili 
pokusy, laboratórne skúmania a mnohé iné aktivity spojené 
s prezentáciou vody. Na návšteve projektu Pitná voda – nápoj 
zdravia mladých sme sa z nadšeného rozprávania dozvedeli 
nielen o kreativite a úmysloch pedagógov či študentov školy, 
ale zároveň sme sa stretli s málo vídaným prístupom hod-
notenia učiteľov žiakmi. Túto metódu si pochvaľuje aj Ladi-
slav Kimle, riaditeľ školy: „Svoju úlohu posudzovať pedagógov 
poňali naši žiaci veľmi zodpovedne. Teším sa z nich a môžem 
povedať, že ich hodnotenia považujem v mnohých ohľadoch 
za smerodajné, pretože kto iný pozná učiteľa viac ako jeho 
žiak?“ Študenti a učitelia tejto školy majú blízky vzťah, vďaka 
ktorému sa prostredie školy stáva druhým domovom pre 
každého z nich. A navyše, vďaka projektu si žiaci už po pár 
týždňoch osvojili poznatky o účinkoch pitnej vody a stala sa 
súčasťou ich bežného dňa.

Udelený grant: 2 550,00 €; zdroj: Heineken Slovensko

O programe
Z fondu Corgoň konto je financo-
vaný grantový program Tu sme 
doma. Aj jeho 2. ročník je zameraný 

na podporu verejno-prospešných aktivít týkajúcich sa života 
v meste Hurbanovo. 
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Fond Corgon konto           
         Priebežný fond

 Uzávierka: 23. apríl
Počet predložených žiadostí o grant: 27
Počet schválených žiadostí o grant: 11
Najvyššia možná žiadaná suma: 3 300 €
Prerozdelená suma: 29 647,63 €
Financovanie: 29 647,63 € - Heineken Slovensko

Prezradili
Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy spoločnosti 
Heineken
„Program Tu sme doma sa v Hurbanove stáva už peknou tradí-
ciou. Sme veľmi radi, že sme aj v tomto roku mali možnosť 
zlepšiť život obyvateľom domovského regiónu nášho pivova-
ru. Vďaka tejto podpore ale aj ochote a nadšeniu samotných 
hurbanovčanov sa nám za dva roky podarilo v meste urobiť 
kus práce a je to už skutočne vidieť. Naša spoločnosť teda nie 
je len významným zamestnávateľom v tomto regióne, ale je tu 
naozaj doma.“

Projekt, ktorý zaujal
Pitná voda – nápoj zdravia mladých
Urobiť osvetu a dokonca presvedčiť tínedžerov o niečom tak 
jednoduchom a zároveň tak zložitom ako je pitie obyčajnej 
čistej vody, je v dnešnej dobe presladených komerčných nápo-
jov takmer nemožné. A predsa sa to na Strednej odbornej škole 
stavebnej v Hurbanove stalo skutočnosťou. Predkladatelia 
projektu, Ing. Miriam Ághová, Mgr. Ladislav Ágh a Mário Witt-
man, získali grant v hodnote 2 550 €, prostredníctvom ktorého 
vytvorili relaxačný salónik s pitnou fontánou mladosti. 

V priestoroch školského bufetu teraz vznikla oddychová 
miestnosť, ktorú využíva 300 študentov. „Vodu z našej fon-
tánky pijem rada, je veľmi chutná a navyše zdravá,“ prezradi-
la 16-ročná študentka Lenka. No, nie vždy bolo jednoduché 

primäť žiakov, aby pili zdravý nápoj. Učitelia to zistili z an-
kety o pitnej vode. Pri tej úvodnej sa pedagógovia dozvedeli, 
že približne 80% mladých dáva prednosť sladkým nápojom.
Niektorí z nich sa obávajú, že voda z vodovodu nie je až tak 
zdraviu prospešná, iným chutia sladké bublinkové nápoje. 
Vzhľadom na výsledky prieskumu sa vyučujúci snažili, aby 
sa žiaci čo najviac dozvedeli o pozitívnych účinkoch pitnej 
vody. Ponúkli im prednášky na danú tému či vyhlásili pre 
nich aj súťaž o najkrajšiu fotografiu v téme voda. Okrem 
toho ich zaujímal projekt aj z dlhodobého hľadiska. Robili 
pokusy, laboratórne skúmania a mnohé iné aktivity spojené 
s prezentáciou vody. Na návšteve projektu Pitná voda – nápoj 
zdravia mladých sme sa z nadšeného rozprávania dozvedeli 
nielen o kreativite a úmysloch pedagógov či študentov školy, 
ale zároveň sme sa stretli s málo vídaným prístupom hod-
notenia učiteľov žiakmi. Túto metódu si pochvaľuje aj Ladi-
slav Kimle, riaditeľ školy: „Svoju úlohu posudzovať pedagógov 
poňali naši žiaci veľmi zodpovedne. Teším sa z nich a môžem 
povedať, že ich hodnotenia považujem v mnohých ohľadoch 
za smerodajné, pretože kto iný pozná učiteľa viac ako jeho 
žiak?“ Študenti a učitelia tejto školy majú blízky vzťah, vďaka 
ktorému sa prostredie školy stáva druhým domovom pre 
každého z nich. A navyše, vďaka projektu si žiaci už po pár 
týždňoch osvojili poznatky o účinkoch pitnej vody a stala sa 
súčasťou ich bežného dňa.

Udelený grant: 2 550,00 €; zdroj: Heineken Slovensko

O programe
Z fondu Corgoň konto je financo-
vaný grantový program Tu sme 
doma. Aj jeho 2. ročník je zameraný 

na podporu verejno-prospešných aktivít týkajúcich sa života 
v meste Hurbanovo. 
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 Uzávierka: 15. október
Počet predložených žiadostí o grant: 22
Počet schválených žiadostí o grant: 4
Najvyššia možná žiadaná suma: 1 000 €
Prerozdelená suma: 3 350 €
Financovanie: 1 961,42 € – dary, 1 388,58 € – 2%

O programe
Klub darcov zbližuje ľudí ochot-
ných dlhodobo pomáhať svoj-
mu mestu a regiónu, a tých, 
ktorí chcú zároveň aktívne 
rozhodovať o darovaných pros-
triedkoch. Program je financo-
vaný z príspevkov darcov, ktorí 
sa každý rok stretávajú v Syna-
góge v Nitre, aby rozhodli o tom, 
aké aktivity podporia. 

Prezradili
Bohumír Harvan, člen Klubu darcov
„Myslím si, že myšlienka spojiť rozhodo-
vanie darcu o tom, kde bude smerovaný 
jeho finančný príspevok je veľmi správna a 
spravodlivá. Páčila sa mi jednak priama ob-
hajoba predkladateľov projektov a zároveň 
„hravá“ forma okamžitého rozhodovania 
darcov bez možnosti akéhokoľvek lobingu. 
Klub darcov ma jednoducho oslovil.“

Projekt, ktorý zaujal
Stolový kalendár na rok 2011
Klub rodičov autistických detí (KRAD) vydal v poradí už svoj 
tretí kalendár. Tento raz ide o stolový kalendár s maľovanými 
obrázkami autistky Michaely Batelovej a jej zosnulej matky 
Akad. mal. Stanislavy Batelovej – Michalčekovej. Kalendár 
ponúka pohľad na dva svety, vždy z inej strany. Jednak 
pohľad na prácu akademickej maliarky a pohľad na prácu 
umelca s diagnózou „autizmus”, vo vzťahu matka a dcéra. 
Miška Batelová – 21 ročná autistka vo svojej typickej „det-
skej” kresbe fixkou stvárňuje vo svojich dielach pohľad na 
určitý dej okolitého sveta, ktorý sama zažila, nejako ju os-
lovil, a preto ho dala na výkres.

Na strane druhej kalendár ponúka pohľad na tvorbu 
študovanej Akademickej maliarky, Miškinej matky, Stani-
slavy Batelovej-Michalčekovej. Nájdete tu množstvo diel, 
ktoré neboli nikdy vystavované nakoľko sú to diela zo súk-
romných zbierok. Tiež tu nájdete výnimočné diela – ručne 
tkané textilné tapisérie. Táto technika je na veľkom ústupe 
a Stanka patrila k posledným mohykánom, ktorí pracovali 
s touto technikou. Stanka napriek svojmu ťažkému životnému 
osudu prostredníctvom svojich diel, ktoré boli plné jasných 
farieb dodnes rozdáva teplo do každého príbytku či priesto-
ru, v ktorom sa jej diela nachádzajú. „Po odchode Stanky 
z nášho sveta zostalo veľké prázdno. My si ju v tomto 
kalendári pripomíname, uctievame a vzdávame hold jej pa-
miatke,“ spomína KRAD.

Udelený grant: 750 €; zdroj: z darov členov Klubu darcov

Fond Klub darcov           
 Priebežný fond
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 Uzávierka: 26. marec
Počet predložených žiadostí o grant: 9
Počet schválených žiadostí o grant: 7
Najvyššia možná žiadaná suma: 333 €
Prerozdelená suma: 1 855,06 €
Financovanie: 1 855,06 € – 2%

O programe
Bona via je grantový program 
a zároveň fond, ktorý slúži na 
podporu dopravnej výchovy 

detí a mládeže v okrese mesta Nitra. Vďaka nemu sa za 7 
rokov podarilo podporiť viac ako 30 projektov zameraných na 
bezpečnosť cestnej premávky. 

Prezradili
Andrej Sitkey, zakladateľ fondu
„Pred založením fondu som v rámci svojho zamestnania or-
ganizoval preventívne projekty zamerané na zvyšovanie 
bezpečnosti detí v cestnej premávke. Pri ich organizovaní 
som narazil na problém nedostatku finančných prostriedkov, 
nezáujem a pasivitu zainteresovaných strán. S cieľom zmeniť 
tento stav som v roku 2004 založil pri Nitrianskej komunitnej 
nadácii fond Bona via. Od 
založenia fondu bolo pod-
porených viac ako 30 projek-
tov. Na mnohých projektoch 
som sa osobne zúčastnil 
a s potešením môžem 
konštatovať, že v školstve 
pracuje veľa iniciatívnych 
ľudí, ktorí vedia spracovať 
kvalitný projekt a záleží im 
na bezpečnosti detí v cestnej 
premávke. Na druhej strane, 
menší optimizmus zdieľam 
v oblasti podpory fondu 
zo strany darcov, najmä 
podnikateľských subjektov.“

Projekt, ktorý zaujal
Bezpečne na ceste
Na nitrianskych školách a v škôlkach sledujeme už niekoľko 
rokov zvýšený nárast záujmu o dopravnú výchovu. Z veľkej 
časti sa o to pričinil aj jeden z najúspešnejších fondov 
Nitrianskej komunitnej nadácie Bona via a jeho zakladateľ 
Ing. Andrej Sitkey. 

V Materskej škole T. Vansovej v Nitre už majú svoje vlastné 
dopravné ihrisko. Oficiálne ho prišiel otvoriť zakladateľ fondu 
Bona via Andrej Sitkey, ktorý deťom zaželal veľa šťastných 
kilometrov pri jazde na bicykloch i kolobežkách.

Deti z materských škôl T. Vansovej a Platanovej a prváci 
zo Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce sa už od rána ne-
vedeli dočkať prestrihnutia pásky, aby mohli vyraziť na prvú 
skúšobnú jazdu po novom dopravnom ihrisku. Reflexné ves-
ty, prilby, dopravné značky, priechody pre chodcov či sema-
for. To všetko už žiaci poznajú a hrdo vysvetľujú, že „keď je 
červená, musíme stáť, keď je oranžová, pripravíme sa a keď 
zasvieti zelená, tak môžeme ísť.“

K cestnej premávke zo zásady patrí najmä bezpečnosť. Stačí 
chvíľa nepozornosti a hrozí úraz. Ak k takejto situácii dôjde, 
je potrebné, aby sme vedeli ihneď správne reagovať. Práve 
preto autori projektu Bezpečne na ceste pripravili pre deti 
aj ukážky podávania prvej pomoci. Naozajstní záchranári 
deťom ukázali, ako si treba zaviazať rozbité koleno či po-
ranenú ruku.

Dopravné ihrisko nie je len pre žiakov navštevujúcich MŠ T. 
Vansovej, slúži aj žiakom z MŠ Platanová, MŠ Hospodárska 
a ZŠ Hrnčiarovce. 

Udelený grant: 328,97 €; zdroj: 2%

Fond Bona via            Priebežný fond
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 Uzávierka: 26. marec
Počet predložených žiadostí o grant: 9
Počet schválených žiadostí o grant: 7
Najvyššia možná žiadaná suma: 333 €
Prerozdelená suma: 1 855,06 €
Financovanie: 1 855,06 € – 2%

O programe
Bona via je grantový program 
a zároveň fond, ktorý slúži na 
podporu dopravnej výchovy 

detí a mládeže v okrese mesta Nitra. Vďaka nemu sa za 7 
rokov podarilo podporiť viac ako 30 projektov zameraných na 
bezpečnosť cestnej premávky. 

Prezradili
Andrej Sitkey, zakladateľ fondu
„Pred založením fondu som v rámci svojho zamestnania or-
ganizoval preventívne projekty zamerané na zvyšovanie 
bezpečnosti detí v cestnej premávke. Pri ich organizovaní 
som narazil na problém nedostatku finančných prostriedkov, 
nezáujem a pasivitu zainteresovaných strán. S cieľom zmeniť 
tento stav som v roku 2004 založil pri Nitrianskej komunitnej 
nadácii fond Bona via. Od 
založenia fondu bolo pod-
porených viac ako 30 projek-
tov. Na mnohých projektoch 
som sa osobne zúčastnil 
a s potešením môžem 
konštatovať, že v školstve 
pracuje veľa iniciatívnych 
ľudí, ktorí vedia spracovať 
kvalitný projekt a záleží im 
na bezpečnosti detí v cestnej 
premávke. Na druhej strane, 
menší optimizmus zdieľam 
v oblasti podpory fondu 
zo strany darcov, najmä 
podnikateľských subjektov.“

Projekt, ktorý zaujal
Bezpečne na ceste
Na nitrianskych školách a v škôlkach sledujeme už niekoľko 
rokov zvýšený nárast záujmu o dopravnú výchovu. Z veľkej 
časti sa o to pričinil aj jeden z najúspešnejších fondov 
Nitrianskej komunitnej nadácie Bona via a jeho zakladateľ 
Ing. Andrej Sitkey. 

V Materskej škole T. Vansovej v Nitre už majú svoje vlastné 
dopravné ihrisko. Oficiálne ho prišiel otvoriť zakladateľ fondu 
Bona via Andrej Sitkey, ktorý deťom zaželal veľa šťastných 
kilometrov pri jazde na bicykloch i kolobežkách.

Deti z materských škôl T. Vansovej a Platanovej a prváci 
zo Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce sa už od rána ne-
vedeli dočkať prestrihnutia pásky, aby mohli vyraziť na prvú 
skúšobnú jazdu po novom dopravnom ihrisku. Reflexné ves-
ty, prilby, dopravné značky, priechody pre chodcov či sema-
for. To všetko už žiaci poznajú a hrdo vysvetľujú, že „keď je 
červená, musíme stáť, keď je oranžová, pripravíme sa a keď 
zasvieti zelená, tak môžeme ísť.“

K cestnej premávke zo zásady patrí najmä bezpečnosť. Stačí 
chvíľa nepozornosti a hrozí úraz. Ak k takejto situácii dôjde, 
je potrebné, aby sme vedeli ihneď správne reagovať. Práve 
preto autori projektu Bezpečne na ceste pripravili pre deti 
aj ukážky podávania prvej pomoci. Naozajstní záchranári 
deťom ukázali, ako si treba zaviazať rozbité koleno či po-
ranenú ruku.

Dopravné ihrisko nie je len pre žiakov navštevujúcich MŠ T. 
Vansovej, slúži aj žiakom z MŠ Platanová, MŠ Hospodárska 
a ZŠ Hrnčiarovce. 

Udelený grant: 328,97 €; zdroj: 2%

Fond Bona via            Priebežný fond
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Fond Bramac 
     Kombinovaný fond

Nitrianska komunitná nadácia mohla vďaka firme Bramac 

– strešné systémy, spol. s r.o. podporiť v tomto roku celkom 

15 projektov sumou 11 328,96 €. Fond Bramac existuje už 

8 rokov, počas ktorých sme mohli pomôcť sto dvadsiatim 

štyrom verejnoprospešným aktivitám. Do sociálnej a vzdelá-

vacej oblasti už firma investovala sumu 77 824,61 €. Vďaka 

fondu sa predškoláci učili zdravotnú výchovu, hendikepo-

vaní športovali, sociálne slabšie rodiny splavovali rieky, deti 

z MŠ sa oboznámili s eko – aktivitami. Vo svojej činnosti sme 

podporili aj folklórny súbor či tvorivé dielne pre deti a senio-

rov, Centrum Klokanček i Úniu nevidiacich a slabozrakých. 

Poskytnuté finančné prostriedky i asignácia 2% z daní tej-

to firmy padá na úrodnú pôdu. Desiatky ľudí sa môžu tešiť 

z dlhodobých investícií i nezabudnuteľných zážitkov z aktivít, 

ktoré boli podporené práve Bramacom.

Vzdelávací fond 
     Fond pre budúcnost’
Vzdelávací fond je jedným z fondov pre budúcnosť. To znamená, že finančné prostried-ky sa nemíňajú, ale sú investované. Jeho ak-tuálny stav k 31. 12. 2010 je 16 134,81 €. Fond funguje d roku 2004 a významnú časť kapitálu do neho vložila Winipeg foundation z Kanady vďaka výnosom zo svojich základinových fon-dov. Z fondu sa v budúcnosti budú poskytovaťštipendiá šikovným mladým ľuďom na študijné pobyty v USA a Kanade.
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Fond Deti      Priebežný fondFond Deti funguje pri Nitrianskej komunitnej 
nadácii od roku 2004. Jeho zakladateľkou 
je Marta Bradáčová, ktorá takouto cestou 
získava podporu na projekty pre znevýhod-
nené deti zo Spojenej školy na Mudroňovej 
ulici v Nitre. Z peňazí vyzbieraných v rámci 
fondu sa zrealizovalo množstvo projektov, 
ktoré skvalitnili vzdelávanie a uľahčili život 
deťom, ktoré to potrebujú. V roku 2010 sme 
podporili 5 projektov za 3 435,93 €, ktoré 
boli použité na kúpu nových pomôcok, vy-
bavenie špeciálnej relaxačnej miestnosti i na 
športové, vzdelávacie i výchovné aktivity.
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V apríli minulého roka 
odštartovala Nitrianska ko-
munitná nadácia kampaň s 
názvom Ruka v ruke s Nit-
rou na podporu výstavby 
nového parku pod Borinou. 
Hlavným realizátorom parku 
je Mesto Nitra. Na nový park 
pod Borinou prispeli obyvate-
lia Nitry vo verejnej zbierke 
zakúpením tlieskajúcej ru-
čičky, symbolu kampane. 
V rámci kampane sa predalo 
2 391 tlieskajúcich ručičiek a
vyzbieralo sa 5 283, 65 €. 
Dnes sa už obyvatelia sídlis-
ka Klokočina tešia z nového 
parku. Slávnostné otvorenie 
parku sa konalo 20. júna 
pod Borinou. Pripravený 
bol pestrý program, hry pre 
deti, súťažné stanovištia, 
rozprávkový les a prišiel aj 
známy kráľ s kráľovnou, ktorí
otvorili brány parku pre ni-
triansku verejnosť. Podu-
jatie otvorili: Jozef Dvonč - 
primátor mesta Nitry, Ľubica 
Lachká - správkyňa Nitrian-

skej komunitnej nadácie a 
Daniela Gundová, predsed-
níčka správnej rady NKN a 
zástupkyňa Rotary klubu 
Harmony Nitra. Celý program 
pripravila Nitrianska komu-
nitná nadácia v spolupráci 
s Centrom pre rodinu Nitra 
a Mestom Nitra. Podujatie sa 
uskutočnilo pri príležitosti 
Dňa komunitných nadácií, 
ktoré oslavujú svoj deň na 
celoslovenskej úrovni v rámci 
Asociácie komunitných na-
dácií Slovenska.

Nadácia získala finančné 
prostriedky na kampaň Ruka 
v ruke s Nitrou a na výstav-
bu parku pod Borinou z V4 
Community Foundation Ma-
turity Program, z nadačného 
fondu Tesco Stores SR, a. s. 
v Nadácii Pontis a od Rotary 
klubu Nitra Harmony. Celko-
vá investícia Nitrianskej ko-
munitnej nadácie do výstavby 
Parku pod Borinou predsta-
vuje sumu 10 002,39 €.

Otvorenie Parku 
               pod Borinou
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Ochrana a tvorba životného 
prostredia 

8%

Ochrana a podpora zdravia
14%

Zachovanie kultúrnych 
hodnôt  
10%

Podpora vzdelávania    
33%

Poskytovanie sociálnej 
pomoci   

3%

Podpora športu detí, 
mládeže a občanov 

zdravotne postihnutých      
12%

Voľný čas       
17%

Rozvoj komunitných iniciatív 
a mimovládnych organizácií 

3%

Neformálne 
skupiny 
občanov

44%

Organizácie
56%

Rozdelenie prijímateľov grantov Rozdelenie podl’a 
               miesta realizácie

Rozdelenie prijímatel’ov

                                     
grantov

Rozdelenie podl’a 
               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 € 

2009 155 66          1 883 005,75 Sk        62 504,34 € 

2010 168 72          2 577 826,09 Sk        85 568,15 € 

SPOLU 1 169 541 12 619 060,14 Sk 418 876,06 € 

Vďaka prijatému podielu zaplatenej dane (2009 - 2010) sme v roku 2010 mohli podporiť 38 projektov sumou 38 598,95 €.
Konverzný kurz: 30,126
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Podpora projektov
                  v roku 2010

Mesto Nitra 
64%

Nitriansky 
kraj 
5%

Nitriansky kraj 
okrem Nitry 

31%
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V roku 2010 podporila Nitrianska komunitná 

nadácia 72 projektov sumou 85 568,15 €.
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO KRAJŠIE ŠKOLY /financované z 2% ČSOB, a.s./

4 projekty // 8 962,36 €
Predkladateľ Názov projektu Pridelená 

suma Stručný popis projektu

ZŠ Komárno  Farbím si svoj svet 1 175,74 € Vytvorenie špeciálnej učebne výtvarnej 
výchovy

Mgr. Hilda Šelingerová, 
Mgr. Katarína Hrošovská, 

Bc. Viera Mikulášová

V prírode a s prírodou k novým 
vedomostiam k zvýšeniu 

prírodovedného uvedomenia
3 286,62 €

Vybudovanie eko – altánku na výučbu 
prírodovedných predmetov hravou 

formou v ZŠ Lok

ZŠ Tulipánová, Nitra  Vysaďme tulipán 3 300,00 €
Vybudovanie okrasnej záhrady 

samotnými žiakmi ZŠ Tulipánová 
v spolupráci so študentami SPU Nitra

ZŠ Fatranská, Nitra  Digitálna knižnica 1 200,00 € Zakúpenie interaktívnej tabule do 
školskej knižnice

1. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO
11 projektov // 9 276,24 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená 
suma Stručný popis projektu

Materské centrum Klokanček  
Mamy pre Klokočinu

Podporené z finančných prostriedkov 
Mesta Nitra

   973,00 € Séria bábkových predstavení pre deti zo 
sídliska Klokočina v Nitre

MgA. Mária Žilíková, 
Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., 
PaedDr. Jana Waldnerová, PhD. 

GALÉRIA FOYER
Podporené z finančných prostriedkov 

Mesta Nitra
   915,00 €

Vytvorenie galérie v Starom Divadle 
Nitra za účelom pravidelnej prezentácie 
profesionálnych a amatérskych umelcov 

širokej verejnosti

Nitriansky horský spolok  
Jarné čistenie Zobora 2010

Podporené z finančných prostriedkov 
Mesta Nitra  

   710,00 € Čistenie Zobora a okolia dobrovoľníkmi

Erika Ambroziová, 
Kvetoslava Mikulová, 
Magdaléna Feketeová  

Bezpeční predškoláci 
Podporené z 2% firmy Bramac – 

strešné systémy, spol. s r.o.
1 000,00 € Projekt úrazovej prevencie pre deti z 25 

MŠ v Nitre

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, Nitra

Športový deň telesne a mentálne 
postihnutých detí a mládeže

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

   833,00 €
Zorganizovanie športového dňa telesne a 
mentálne postihnutých mladých ľudí so 

zdravými rovesníkmi

Ing. Zuzana Zákopčanová, 
Iveta Tasáryová, 

Bc. Ľubica Valentínyová 

EKO-Domček
Podporené z 2% firmy Bramac – 

strešné systémy, spol. s r.o.
1 000,00 €

Vytvorenie Eko-domčeka a ekovláčika na 
dvore MŠ Štiavnická, Nitra na pohybové 

a vzdelávacie aktivity detí

ŠK Delfín Nitra  
Detský aquatlon 2010 

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

1 000,00 € Turnaj pre deti v behu a plávaní

Eva Golasová, 
Ivana Černáková, 
Dana Kováčová  

Záchrana Matky Zeme
Podporené z 2% firmy Bramac – 

strešné systémy, spol. s r.o.  
   255,00 €

Výchovno-vzdelávacie aktivity 
v nitrianskom mestskom parku pre deti 

z MŠ pri príležitosti Dňa Zeme

Viera Dojčanová, 
Daniela Kahalová, 
Elena Ivaničková  

VI. ročník Galaprogramu Deti Vám  
Podporené z 2% firmy Bramac – 

strešné systémy, spol. s r.o.- 810,96 
€ a z daru firmy Bramac – strešné 

systémy, spol. s r.o.- 89,04 €

   900,00 € Galaprogram detí z nitrianskych MŠ pre 
širokú verejnosť

Klub vodných športov Aquarius 
Nitra  

Voľný čas na vode - splavy pre 
rodiny  s deťmi 

Podporené z daru od firmy Bramac – 
strešné systémy, spol. s r.o.

   940,00 € Zorganizovanie vodno-turistických 
voľnočasových aktivít nitrianskych rodín

Helena Šulková, 
Jarmila Podhradská, 
Daniela Zetochová  

Hravé tvorenie
Podporené z 2%    750,24 €

Rozširovanie pracovných zručností ťažko 
zdravotne postihnutých mladých ľudí 

v nitrianskom stacionári
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 Preèo by ste sa mali rozhodnú� pre Nitriansku komunitnú nadáciu?
 Vaše 2% ostávajú vo vašom meste, regióne, blízko Vás
 Vaše 2% darujete organizácii, ktorá má dlhodobé skúsenosti s efektívnym poskytovaním grantov 
 Vaše 2% darujete organizácii, ktorá dobre pozná mesto a región, kde pôsobí
 Vaše 2% darujete organizácii, ktorá považuje transparentné financovanie za svoju prioritu 
 Vaše 2% darujete organizácii, ktorá pravidelne informuje verejnos� o ich využití

Sme nezisková organizácia, ktorej poslaním je zlepšova� kvalitu života v Nitre a v Nitrianskom kraji. 
Nadácia nie je o jednoduchom rozde¾ovaní financií. Je hlavne o ¾uïoch a ich motivácii, aby neboli 

¾ahostajní voèi svojmu okoliu.

Údaje potrebné pre poukázanie 2%: Nitrianska komunitná nadácia, sídlo: Farská 5, 949 01 Nitra,  IÈO: 37 869 281
Tlaèivá a podrobné informácie získate na adrese: NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, Farská 5, 949 01 Nitra

tel./fax: 037 741 43 45, mobil: 0911 247 945, e-mail: nkn@nkn.sk, www.nkn.sk
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ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI  /podporené z Nadácie SPP/                                                              
7 projektov // 1 943,42 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
Zuzana Benková, 
Ivona Pekárová, 
Barbora Mlejová  

 Iní  300,00 € Výstava prác mladých amatérskych umelcov v rôznych 
druhoch umenia na UKF Nitra

Jakub Turzo, 
Dominika Beňová, 
Soňa Jesenková  

Arabský svet – Iná planéta?  233,00 € Prezentácia arabskej kultúry širokej verejnosti 
študentami UKF Nitra

Zuzana Kiripolská, 
Silvia Sádecká, 

Lívia Bruchterová  
Deň Zeme v dedinke Radava 280,00 € Oslava Dňa Matky zeme v obci Radava

Igor Marhevský, 
Tomáš Žatko, 

Andrea Majnholdová  
Separovaný zber v Biologickom centre 

UKF  Nitra 288,00 € Realizácia separovaného zberu v Biologickom centre UKF 
Nitra

Jozef Pokoraczký, 
Jana Potocká, 

Natália Pokoraczká  
Boj o prežitie  280,00 € Stanový tábor pre mladých za účelom zmysluplného 

trávenia voľného času v prírode
Martin Štubňa, 

Michaela Reichelová, 
Mária Bystrianska  

FYZIKUS 240,00 € Experimentálny fyzikálny krúžok pre žiakov ZŠ v Nitre

Jana Potocká, 
Miška Prištáková, 
Michaela Bálintová  

30:2
Spolufinancovanie Bramac – strešné 
systémy, spol. s r.o. – 43,42 € (2%)

322,42 €
Kurz prvej pomoci pre mladých dobrovoľníkov, ktorí 

realizujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež 
v Leviciach a v okolí

ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO BONA VIA /podporené z 2%/
7 projektov // 1 855,06 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
Rodičovské združenie pri MŠ Rázusová, 

ul. č. 26 Nitra  Na ceste iste  283,00 € Vybudovanie  a vybavenie detského dopravného ihriska 
pre deti MŠ 

Marcela Majeríková, 
Anna Blaškovičová, 
Daniela Janečková  

Konaj vždy správne a bezpečne 200,00 € Vybudovanie detského ihriska a realizácia dopravných 
súťaží pre deti MŠ Štefánikova, Nitra 

Občianske združenie Záhumníček  Záhumníček – Dopravárik 285,00 € Dopravná výchova detí z 3 MŠ v Nitre
Mgr. Darina Košiarová, 

Ingrid Popíková, 
Michal Krajmer  

Bezpečne na ceste 328,97 € Vzdelávacie aktivity a vybudovanie detského ihriska pre 
deti MŠ Vansovej, Nitra

Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie 
mládeže, Nitra 

V našej škôlke „Slniečko“ je kamarát 
- Bezpečko 220,00 € Zvýšenie dopravného povedomia predškolákov formou 

rozprávok  a hier
ZŠ Cabajská 2, Nitra   Malí cyklisti na cestách  258,09 € Posilnenie bezpečnosti detí teoretickými a praktickými 

aktivitami
Rodičovské združenie pri MŠ Čakajovce Tajomstvo dopravnej značky 280,00 € Zážitkové učenie dopravnej výchovy pre deti MŠ a ZŠ 

Čakajovce 
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2. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO
12 projektov // 8 844,91 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
PaedDr. Andrea Fridrichová, 
MUDr. Adriana Dokupilová, 

PhDr. Vladimíra Fraňová 

Pohrajme sa deti, keď nám ten čas letí
Podporené z finančných prostriedkov 

Mesta Nitra
   606,00 € Výstavba detského ihriska medzi ulicami Botanická 

a Akademická v Nitre
Mária Lázniková, 

Antonín Kůr, 
Terézia Pinkavová  

Pekné Viničky
Podporené z finančných prostriedkov 

Mesta Nitra
   300,00 € Vyčistenie a výsadba zelene pred obytným blokom 

Viničky na nitrianskom sídlisku Klokočina

Občianske združenie Centrum pre 
rodinu, Nitra

Rodiny rodinám – tvorivé 
dielne pre charitatívny jarmok                               

Podporené z finančných prostriedkov 
Mesta Nitra

   635,00 €
Zapojenie rodín do výroby predmetov pre vianočný 

charitatívny jarok, utužovanie rodín pri  spoločných 
aktivitách

Asociácia Divadelná Nitra  
Slovenské a české pouličné divadlo                              
Podporené z finančných prostriedkov 

Mesta Nitra
1 000,00 € Séria pouličných predstavení zo Slovenska a Čiech

Magdaléna Griesbachová, 
Mária Ožvaldová, 
Katarína Barátová  

Zlatý vek
Podporené z finančných prostriedkov 

Mesta Nitra
   861,00 € Propagácia zdravého životného štýlu a skupinových 

pohybových aktivít seniorov pre verejnosť

Erika Nováková, 
Ing. Katarína Nováková, 

Mária Vrbová  

Tie naše hrdielka ako organ hrajú, ale 
ešte čosi k tomu potrebujú…

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

1 000,00 € Vystúpenia folklórnej skupiny obce Jarok s kvalitným 
ozvučením

Ing. Vladimíra Vašutová, 
Dagmar Bačinská, 
Daniela Farkašová  

Klub tvorivej činnosti pre seniorov
Podporené z 2% firmy Bramac – strešné 

systémy, spol. s r.o.
   995,00 € Zakúpenie tkáčskych strojov pre pravidelnú tvorivú 

činnosť seniorov v Senior centre Nitra

Rodičovské združenie pri CVČ Domino  
Tvorivé dielne pre deti zo sídliska 

Klokočina a Diely
Podporené z 2% firmy Bramac – strešné 

systémy, spol. s r.o. 
   176,00 € Tvorivé dielne pre deti zo sídliska Klokočina a Diely

Ivana Fúsková, 
Ľubomír Gregor, 

Martina Ďurčeková 

Po tanečných chodníkoch 
Podporené z 2% firmy Bramac – strešné 

systémy, spol. s r.o.  
   831,54 €

Zdokumentovanie tanečného a zvykoslovného folklórneho 
umenia nitrianskeho regiónu na DVD pre nasledovné 

generácie

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Základná organizácia č.25 

Nitra  

Rozlúčka s prázdninami 2010                             
Podporené z 2% firmy Bramac – strešné 
systémy, spol. s r.o. – 248,80 € a z daru 
firmy Bramac – strešné systémy, spol. 

s r.o. – 206,20 €

   455,00 € Športový deň pre deti so zdravotným postihnutím a ich 
zdravých rovesníkov s cieľom vzájomnej integrácie

Mgr. Beáta Dvořáková, 
Mgr. Izabela Kadlečíková, 
Mgr. Katarína Vojtelová  

Moja mama je najkrajšia na svete
Podporené z daru od firmy BRAMAC - 

strešné systémy, s.r.o.  
1 000,00 €

Výtvarné dielne pre deti predškolského veku 
v Komunitnom centre Nitra, spojené s vernisážou ich 

prác
PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., 

Mgr. Ján Ondruška, 
Bc. Martin Štubňa  

Mestský denný tábor FAJN
Podporené z 2% firmy InsData, spol. 

s.r.o.
   985,37 € Denný letný tábor pre deti z Nitry zameraný na hravé 

spoznávanie tajov fyziky

ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO TU SME DOMA HURBANOVO /podporené z finančných prostriedkov firmy 
Heineken Slovensko, a.s./
11 projektov // 29 647,63 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
RNDr. Mária Hamranová, 
RNDr. Alžbeta Szabóová, 
Mgr. Jozef Lengyel, PhD. 

Revitalizácia bocianích hniezd 
v Hurbanove 2 347,63 €  Revitalizácia bocianích hniezd a vydanie propagačného 

materiálu o bocianovi bielom
Ing. Ladislav Guban, 

Eva Zachorecová, 
Pavel Brndiar 

Parková úprava zelene na sídliskách 2 460,00 € Revitalizácia zelene, vybudovanie chodníkov a lavičiek na 
sídlisku Vinohrady, Sládkovičova ul. 

Ing. Miriam Ághová, 
Mgr. Ladislav Ágh, 

Mário Wittman  
Pitná voda – nápoj zdravia mladých 2 550,00 € Vybudovanie pitnej fontánky v areáli SPŠ Hurbanovo 

spojené s osvetou o význame pitia obyčajnej vody
Petronela Likérová, 

Stela Bartoš, 
Ľudovít Fišter

Detský park 2 600,00 € Vybudovanie hracieho komplexu pre deti zo sídliska 
Vinohrady

Ing. Ildikó Pavlíková, 
Mária Hulková, 
Imrich Tonka  

Bezpečnosť na prvom mieste! 2 900,00 € Oprava chodníkov pri Mestskom zdravotnom stredisku 
v Hurbanove

Mgr. Renáta Šuláková, 
Oľga Kováčová, 

František Bašternák  
Pohoda bez veku 2 700,00 € Vytvorenie oddychovej zóny v parku pri zariadení pre 

seniorov Smaragd, pre spoločné stretávanie sa generácií 
Renáta Pastoreková, 
Mariana Hromadová, 
Andrea Pastoreková 

Detské ihrisko – náš sen!   2 490,00 € Vybudovanie detského ihriska v mestskej časti 
Hurbanovo – Trstená

Timea Vargová, 
Mária Szabóová, 

Jaroslava Dubová 
Len si deti všimnite, jak je krásne na 

svete 2 900,00 € Vynovenie detského ihriska v MŠ Nový diel o nové 
drevené preliezky

Štefan Hamran, 
Erich Homola, 
Ľudovít Balogh  

Skate park v Hurbanove  2 900,00 € Vytvorenie novej športovej zóny – skate parku

Ing. Zuzana Chrienová, 
Ing. Mgr. Zoltán Hervay, 

Hana Chrienová 
Žime spolu 2 900,00 €

Aktivizácia rómskej minority prostredníctvom 
informačno-vzdelávacieho mesačníka a rôznych kultúrno 

– spoločenských aktivít

Vaša šanca o.z. 
Pomoc pre znevýhodnené skupiny 

obyvateľov – požičiavanie 
zdravotníckych pomôcok 

2 900,00 € Vznik novej verejnej služby pre obyvateľov mesta 
Hurbanovo
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Klub darcov
 4 projekty // 3 350 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
OZ Centrum pre rodinu, Nitra  Efektívne využitie viacúčelovej haly 

na voľnočasové aktivity   1 000,00 € Rekonštrukcia viacúčelovej haly na Klokočine a zavedenie 
elektronického kartového prístupu pre návštevníkov

Artéria Seminár slovenského filmu 2010       900,00 € Prehliadka slovenskej kinematografie v Nitre
NEUTRA RIDERS, o.z.  Snowboard a Freeski Exhibícia Jib 

v Nitre 2011       700,00 € Verejná exhibícia snowboardingu a freestylového 
lyžovania 

Klub rodičov autistických detí v Nitre Stolový kalendár na rok 2011      750,00 €
Vydanie stolového kalendára kresieb autistického 
dievčaťa Mišky a jej matky, zosnulej akademickej 

maliarky Stanky Batelovej-Michalčekovej

ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ KOLO ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI
6 projektov // 5 550 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu

Spojená škola internátna, Nitra  Cvičme  spolu  - malí i veľkí, zdraví 
i chorí!       831,70 €

Séria športových podujatí pre zdravé deti a deti 
s mentálnym postihnutím so zámerom ich akceptácie 

v spoločnosti zo strany zdravých rovesníkov

Občianske združenie Charitas Saag  Spolu na kolesách invalidného vozíčka       830,00 €
Verejná akcia  - prejazd mestom Šahy na invalidných 

vozíčkoch hendikepovaných spolu so zdravými,  s cieľom 
poukázania na problémy s bezbariérovým prístupom v 

meste 

ZŠ Topoľová, Nitra Škola sústredenia, sebaovládania 
a sebavýchovy      970,00 €

Zakúpenie softwéru k aplikácii novej metódy 
„biofeedback“ k skvalitneniu vzdelávania žiakov so 

špecifickými poruchami učenia
Krajské stredisko Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska  Spoznajme svet bodiek          700,00 €
Kurz čítania a písania v Braillovom písme pre mladých 

ľudí so zrakovým postihnutím a študentov UKF v odbore 
sociálna práca

EFFETA – Stredisko sv. Františka 
Saleského, Nitra   Aby sme si rozumeli    1 108,00 €

Vydanie slovníka posunkového jazyka obsahujúci slovnú 
zásobu z učebných predmetov pre deti a mládež so 

sluchovým postihnutím, učiteľov a rodičov
Alica Lehocká, 
Anton Sajko, 

Mgr. Richard Vereš  
Možnosť spoločnej hry je výhra    1 110,30 €

Vybudovanie verejného prírodného ihriska v  obci 
Čeladice pre zdravé deti a deti zdravotne a sociálne 

znevýhodnené

MIMORIADNE PODPORENÉ PROJEKTY
10 projektov // 16 138,53 €

Predkladateľ Názov projektu Pridelená suma Stručný popis projektu
Občianske združenie SRRZ pri MŠ 

Štiavnická  
Zdravý život v MŠ

Podporené z daru od firmy Bramac – 
strešné systémy, spol. s r.o.

     900,00 € Výmena opotrebovaného linolea v MŠ Štiavnická, Nitra

Marta Bradáčová  Fašiangové radosti
Podporené z 2%      100,00 € Oslava fašiangov na Spojenej škole, Nitra

Marta Bradáčová  Didaktické pomôcky
Podporené z 2%      100,00 € Zakúpenie materiálu na prípravu učebných pomôcok pre 

žiakov Spojenej školy, Nitra
Marta Bradáčová  Trocha svetla pre nás

Podporené z 2%      250,00 € Dovybavenie relaxačnej miestnosti pre deti s autizmom 
a mentálnym postihnutím v Spojenej škole, Nitra

Marta Bradáčová  Hravá škola
Podporené z 2%      700,00 € Poznávacie výlety po okolí pre deti zo Spojenej školy, 

Nitra

Marta Bradáčová  Hravá škola II.
Podporené z 2%   2 285,93 €

Skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu pre žiakov 
na ŠZŠ Kollárová, Nitra prostredníctvom zážitkového 

učenia

Asociácia Divadelná Nitra  
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 

2010
Podporené z 2% 

10 872,20 € Realizácia 19. ročníka medzinárodného divadelného 
festivalu 

Spojená škola internátna  Internet bez bariér
Podporené z 2%      118,50 € Výučba práce s PC a internetom žiakov Spojenej školy 

internátnej v Nitre
Občianske združenie SRRZ pri MŠ 

Štiavnická, Nitra 
Malí športovci – rekonštrukcia 

dopravného ihriska                              
Podporené z 2% 

     330,00 € Rekonštrukcia dopravného ihriska v areáli MŠ 
Štiavnická, Nitra

Správa zariadení sociálnych služieb, 
Nitra  

Hravý stacionár
Podporené z 2%      481,90 € Neformálne vzdelávanie mladých znevýhodnených ľudí 

hravou formou
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 NÁKLADY / EXPENSES k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009
EUR EUR

● SPOTREBA MATERIÁLU / CONSUMPTION OF MATERIAL         4 666            8 911    
● SPOTREBA ENERGIE / EXPENDITURE OF ENERGY           997              724    
● CESTOVNÉ / TRAVEL EXPENDITURES           337            3 280    
● NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU / REPRESENTATION COSTS           448              233    
● OSTATNÉ SLUŽBY / OTHER SERVICES       29 856          31 441    
● MZDOVÉ NÁKLADY / WAGES AND SALARIES       11 600          15 963    
● ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE / LEGAL SOCIAL AND HEALTH SECURITY           118              160    
● OSTATNÉ DANE A POPLATKY / OTHER TAXES AND FEES             13                13    
● KURZOVÉ STRATY / EXCHANGE RATE LOSSES               1    
● MANKÁ A ŠKODY / CASH SHORT
● INÉ OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER EXPENDITURES           548              493    
● ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU / AMORTIZATION AND DEPRECIATION         1 084              473    
● OSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM / CONTRIBUTIONS AND GRANTS TO ORGANISATIONS       12 458          47 193    
● POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝM OSOBÁM / CONTRIBUTIONS TO INDIVIDUALS     33 196          27 814    
● POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS FROM 2% OF PAID TAXES       39 155    
● POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNEJ ZBIERKY /CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING         5 042    

 NÁKLADY SPOLU / TOTAL EXPENSES      139 518         136 699    

 VÝNOSY / REVENUES k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009
EUR EUR

● TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB / REVENUES FROM SALES OF SERVICES         4 150              400    
● ÚROKY / INTEREST           428              381    
● KURZOVÉ ZISKY / EXCHANGE RATE EARNINGS             90    
● INÉ OSTATNÉ VÝNOSY / OTHER REVENUES       40 882          18 591    
● TRŽBY Z PREDAJA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / REVENUES FROM THE SALE OF 
MATERIAL ASSETS 830    

● VÝNOSY Z DLHODOBÝCH FINANČNÝCH INVESTÍCIÍ / REVENUES FROM  LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS
● PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM OTHER ORGANISATIONS       15 517          31 507    
● PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM INDIVIDUALS               5    
● PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE / CONTRIBUTIONS RECEIVED FROM SHARE OF PAID TAX       65 110          69 670    
● PRIJATÉ PRÍSPEVKY Z VEREJNÝCH ZBIEROK / CONTRIBUTIONS FROM PUBLIC GATHERING         5 093            3 241    
● DOTÁCIE / OPERATIONAL SUBSIDIES       10 000          13 280    

 VÝNOSY SPOLU / TOTAL REVENUES      142 100         137 075    
● HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z NEZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAX FREE ACTIVITIES         2 582              376    
● HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZO ZDANITEĽNEJ ČINNOSTI / EARNINGS FROM TAXABLE ACTIVITIES               -                  -    
● DAŇ Z PRÍJMOV / INCOME TAX           909              134    
● HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ / EARNINGS AFTER TAX         1 673              242    
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 AKTÍVA / ASSETS k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009
EUR EUR

 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL NON-CURRENT ASSETS           3 760              2 857    
● DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / NON-CURRENT ASSETS          10 150              8 163    
● UMELECKÉ DIELA A ZBIERKY / ARTWORKS           1 361              1 361    
● SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY HNUTEĽNÝCH VECÍ / EQUIPMENT           7 754    5 767  
● OSTATNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK / OTHER NON-CURRENT ASSETS 1 035              1 035    
● ODPISY / DEPRECIATION - 6 390 - 5 306    

 OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU / TOTAL CURRENT ASSETS         87 659            85 816    
● FINANČNÝ MAJETOK - POKLADNICA / CASH                15                   31    
● FINANČNÝ MAJETOK - BANKOVÉ ÚČTY / BANK ACCOUNTS         70 394            65 518    
● KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK / SHORT TERM FINANCIAL ASSET         17 250            15 179    
● POHĽADÁVKY / RECEIVABLES           5 088    

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING           1 919              1 118    
● NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUED COSTS           1 919              1 118    

 AKTÍVA CELKOM / TOTAL ASSETS      93 338         89 791    

 PASÍVA / CAPITAL AND LIABILITIES k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009
EUR EUR

 VLASTNÉ ZDROJE SPOLU / TOTAL CAPITAL         43 035            34 747    
● ZÁKLADNÉ IMANIE / BASIC CAPITAL         13 282            12 353    
● PEŇAŽNÉ FONDY TVORENÉ PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU (Nadačné fondy) / FOUNDATION'S FUNDS         31 712            27 731    
● OCEŇOVACÍ ROZDIEL Z PRECENENIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV / DIFFERENCES FROM REVALUATION OF ASSETS - 8 689    - 10 760    
● FONDY TVORENÉ ZO ZISKU / FUNDS FROM EARNINGS           4 191              4 557    
● NEROZDELENÝ ZISK Z MINULÝCH ROKOV / RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS              866                 624    
● VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA / EARNINGS           1 673                 242    

 CUDZIE ZDROJE SPOLU / TOTAL LIABILITIES           4 577              3 597    
● KRÁTKODOBÉ REZERVY / SHORT TERM RESERVE           1 190              1 185    
● KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU / COMMITMENTS           1 914              1 373    
● ZÁVÄZKY VOČI ZAMESTNANCOM /COMMITMENTS TO EMPLOYEES              475                 742    
● ZÚČTOVANIE SO SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI / ACCOUNT TO SOCIAL AND HEALTH 
INSURANCE COMPANIES                11                   25    

● DAŇOVÉ ZÁVÄZKY / TAX COMMITMENTS              987                 272    

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU / TOTAL CURRENT ACCRUING         45 726            51 447    
● VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ / ACCRUALS                13                 705    
● VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ / DEFFERED INCOME         45 713            50 742    

 PASÍVA CELKOM / TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES         93 338            89 791    
PRIEMERNÝ KURZ EUR/USD / AVERAGE EXCHANGE RATE EUR/USD 1,326
VÝŠKA NADAČNÉHO IMANIA K 31. 12. 2010 / ENDOWMENTS AS OF 31. 12. 2010 9 556,79 €

SÚVAHA v celých EUR 
BALANCE SHEET in EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v celých EUR 
INCOME STATEMENT in EUR
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NÁKLADY 2010
EXPENSES 2010
 GRANTOVÉ PROGRAMY - POSKYTNUTÉ GRANTY EUR

89 815,93
 POSKYTNUTÉ GRANTY INÝM ÚČTOVNÝM JEDNOTKÁM 12 423,17
 POSKYTNUTÉ GRANTY FYZICKÝM OSOBÁM 33 195,88
 POSKYTNUTÉ GRANTY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 39 154,49
 POSKYTNUTÝ DAR Z VEREJNEJ ZBIERKY 5 042,39

 OSTATNÉ NÁKLADY 50 611,71
 ČLENSKÉ ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SR 35,00
 SPOTREBA MATERIÁLU 1 050,72
 KANCELÁRSKE POTREBY 1 243,97
 NÁKUP DROBNÉHO MAJETKU 2 305,18
 OBČERSTVENIE 77,88
 ENERGIA, PLYN, VODNÉ, STOČNÉ, ZRÁŽKOVÁ VODA 997,20
 CESTOVNÉ DOMÁCE 186,87
 CESTOVNÉ ZAHRANIČIE 149,77
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 436,88
 ZMLUVNÉ SLUŽBY 20 778,45
 ZMLUVNÉ SLUŽBY - CESTOVNÉ NÁKLADY 120,75
 MZDOVÉ NÁKLADY 11 600,13
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE POISTENIE, ÚRAZOVÉ POISTENIE 117,98
 PROPAGAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY 652,31
 KOPÍROVANIE, TLAČ, LAMINOVANIE 196,84
 KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY (TELEFÓN, INTERNET, POŠTOVNÉ) 1 494,25
 NÁJOMNÉ KANCELÁRIA 576,12
 PRENÁJOM 142,80
 ŠKOLENIA, SEMINÁRE 234,00
 FOTODOKUMENTÁCIA 6,44
 ODBORNÁ LITERATÚRA 47,78
 OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM MLADÍ FILANTROPI 432,95
 OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI 663,08
 OSTATNÉ SLUŽBY - PROGRAM KLUB DARCOV 357,60
 OSTATNÉ SLUŽBY - DEŇ KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ 440,38
 OSTATNÉ SLUŽBY 2 164,06
 SOFTVÉR - AKTUALIZÁCIE 291,39
 AUDIT 1 194,97
 NOTÁRSKE POPLATKY 62,19
 BANKOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY 548,16
 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 12,93
 DAŇ Z PRÍJMOV 909,05
 ODPISY DLHODOBÉHO MAJETKU 1 083,63

 NÁKLADY SPOLU 140 427,64

 2009 EUR
 POSKYTNUTÉ GRANTY 89 815,93
 PROGRAMOVÉ NÁKLADY 38 784,70
 NÁKLADY NA SPRÁVU 10 743,38

 SPOLU NÁKLADY 139 344,01 *
* Do nákladov nie sú započítané odpisy dlohobého majetku.
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VÝNOSY 2010
REVENUES 2010
 PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - NADÁCIE EUR

1 660,00
 Nadácia Orange 1 660,00

 PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE EUR
24 342,55

 Mesto Nitra (Otvorený grantový program) 10 000,00
 Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (V4 Maturity Program) 8 466,48
 Akadémia rozvoja Filantropie v Poľsku (Cestovné) 56,72
 Západoslovenská energetika 2 000,00
 ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA (VII. ročník Youthbank - Mladí filantropi) 526,53
 ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ SLOVENSKA (VI. ročník Youthbank - Mladí filantropi) 2 658,51
 ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ  SLOVENSKA (Deň komunitných nadácií) 200,00
 Civilitatis Asociation, Hungary 32,21
 ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH NADÁCIÍ  SLOVENSKA  (refundácie) 402,10

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z predch. obdobia EUR
42 793,78

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) z r. 2010 EUR
22 316,57

 NADAČNÉ FONDY NKN EUR
39 332,85

 BRAMAC - priebežný 3 635,12
 Fond pre budúcnosť BRAMAC 14,16
 Klub darcov 1 691,99
 Vzdelávací fond 21,21
 Corgoň konto 33 044,30
 Rezervný 893,91
 Základinový nadačný 32,16

 VÝNOSY Z VLASTNEJ ČINNOSTI EUR
11 475,82

 Verejná zbierka 5 093,49
 Predaj výtvarného objektu 830,00
 Prenájom plochy výtvarného objektu 4 150,00
 Výnos z nadačného imania 344,62
 Iné ostatné výnosy 1 057,71

 ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY EUR
178,83

 ÚROKY 88,93
 KURZOVÉ ZISKY 89,90

 VÝNOSY SPOLU 142 100,40
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 PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZACIÍ - NADÁCIE EUR %
1 660,00 1,13%

 Nadácia Orange 1 660,00

 PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ - FIRMY A INŠTITÚCIE EUR %
29 330,46 19,94%

 MESTO NITRA (Otvorený grantový program) 10 000,00
 Akademia Rozvoja Filantropie v Poľsku (V4 Maturity Program) 10 971,22
 Akademia Rozvoja Filantropie v Poľsku (cestovné) 56,72
 Západoslovenská energetika 2 000,00
 Asociácia komunitných nadácií Slovenska (VII. ročník Youthbank - Mladí filantropi) 3 580,00
 Asociácia komunitných nadácií Slovenska (Deň komunitných nadácií) 200,00
 Asociácia komunitných nadácií Slovenska (refundácie) 402,10
 IUVENTA - Mládež v akcii, vysielanie dobrovoľníkov - refundácia 1 633,61
 AXA - refundácia z roku 2009 454,60
 Civilitatis Asociation, Hungary 32,21

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 %) EUR %
64 198,97 43,65%

 NADAČNÉ FONDY NKN EUR %
42 955,00 29,21%

 BRAMAC - priebežný 7 000,00
 Corgoň konto 33 000,00
 Klub darcov 2 955,00
 Lemus, združenie Nitra 200,00
 STAVPROS, s.r.o. 100,00
 Nadácia Gymnázia Golianova 100,00
 Parfumi a Kozmetika, s.r.o. - Parfems.sk 35,00
 LEUSTACH, o.z. 33,00
 Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo "LE-MON" 34,00
 ZO Slovenský zväz ochrancov 33,00
 dary jednotlivcov 2 420,00

 VLASTNÁ ČINNOSŤ EUR %
8 871,10 6,03%

 Verejná zbierka - dar Rotary klub Harmony Nitra 3 000,00
 Verejná zbierka 151,10
 Predaj výtvarného objektu 830,00
 Prenájom plochy výtvarného objektu 4 150,00
 Dobropis 95,62
 Príjem - výnos z nadačného imania 274,88
 Výnosy z investovania 369,50

 ÚROKY EUR %
58,78 0,04%

 Úroky 58,78

 PRÍJMY CELKOM EUR %
147 074,31 100,00%

Zdroj 2010 % PODIEL 2009 % PODIELEUR EUR
 Nadácie 1 660,00 1,13% 7 763,16 5,72%
 Firmy, inštitúcie 29 330,46 19,94% 27 040,19 19,92%
 Jednotlivci (individuálni darcovia, bez fondov) 0,00 0,00% 5,00 0,00%
 Príspevky z 2 % 64 198,97 43,65% 86 747,18 63,89%
 Nadačné fondy 42 955,00 29,21% 7 810,88 5,75%
 Vlastná činnosť - ostatné 8 871,10 6,03% 6 023,37 4,44%
 Úroky a kurzové zisky 58,78 0,04% 381,03 0,28%

 SPOLU 147 074,31 100,00% 135 770,81 100,00%

PRÍJMY 2010
INCOMES 2010

 FONDY NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE V ROKU 2010 (EUR)
 THE NCF´S FUNDS  in 2010 (€)

NÁZOV FONDU
Name of the Fund established 

within the NCF

Stav k 1. 1. 2010
Status as of 
01/01/2010

Navýšenie v roku 2010
Additional income in 

2010

Čerpanie v roku 
2010

Expenditures in 2010

Stav k 31. 12. 2010
Status as of 
31/12/2010

ZÁKLADINOVÉ FONDY - Fondy pre budúcnosť / ENDOWMENT FUND
 BRAMAC 3 026,63 52,83 14,16 3 065,30
 ZÁKLADINOVÝ NADAČNÝ FOND 6 876,82 120,01 32,16 6 964,67
 VZDELÁVACÍ FOND / Educational
 fund 16 135,84 20,18 21,21 16 134,81
 SPOLU - základinové fondy 26 039,29 193,02 67,53 26 164,78

PRIEBEŽNÉ FONDY / FLOW-THROUGH FUNDS
 BRAMAC 676,00 7 000,00 3 635,12 4 040,88 *
 KLUB DARCOV 200,00 2 755,00 2 220,00 735,00 *
 DETI 0,00 0,00 0,00 0,00 *
 BONA VIA 559,78 0,00 0,00 559,78 *
 NADAČNÝ FOND JOZEFA DÓCZYHO 199,16 0,00 0,00 199,16
 CORGOŇ KONTO 57,01 33 000,00 33 044,30 12,71
 SPOLU - priebežné fondy 1 691,95 42 755,00 38 899,42 5 547,53
 SPOLU / TOTAL 27 731,24 42 948,02 38 966,95 31 712,31

* Činnosť fondov bola spolufinancovaná z prostriedkov prijatých 2%

NÁZOV FONDU
Name of the Fund

Permanentná časť 
Permanenet part

Výnosy 2010
Revenues

Stav k 31. 12. 2010 
Status as of 
31/12/2010

 BRAMAC 2 987,45 77,85 3 065,30
 Základinový nadačný 6 787,82 176,85 6 964,67
 Vzdelávací fond 16 136,67 -1,86 16 134,81
 SPOLU / TOTAL 25 911,94 252,84 26 164,78

FONDY 2010
FUNDS 2010
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Organizačná štruktúra nadácie
Pracovníci: 
Mgr. Ľubica Lachká - správkyňa nadácie
Adriana Petrová – finančná manažérka
Petra Hadžová – PR manažérka
Tomáš Cilling – programový manažér
Radmila Štelbašská – koordinátorka programov Tu sme doma a Mladí 
nitrianski filantropi /do júna 2010/
Lukáš Csicsola – asistent finančnej manažérky /do 31. 3. 2010/
Správna rada:
Daniela Gundová (Predsedníčka Správnej rady, riaditeľka Krajského osvetového 
strediska v Nitre)
Ivan Gontko (Herec Starého divadla 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, poslanec mestského zastupiteľstva)
Ivan Juhás (Lekár, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre)
Marek Ďuran (Advokát, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre)
Ján Vančo (podpredseda NSK, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre) – do 
22. 3. 2010
Bohumír Harvan (Riaditeľ rádia Max) – od 21. 6. 2010
Renáta Kolenčíková (Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre) – od 21. 6. 
2010
Členovia komisií pri Správnej rade:
Grantová komisia – Daniela Gundová, Michal Ambrós, Oľga Csákayová, Ivona 
Fraňová, Ivan Gontko
Investičná komisia – Bronislav Tomka, Milan Hošek
Členovia Dozornej rady:
Marcela Dobešová – predsedníčka Dozornej rady
Miloš Dovičovič 
Mariana Kováčová
Dobrovoľníci v programe Mladí nitrianski filantropi: 
Filip Fraňo, Sandra Fraňová, Katka Funtíková, Ivanka Fúsková, Lenka 
Maďarová, Tomáš Solčáni, Tatiana Ivanová, Barbora Rusňáková, Samuel Dutka, 
Klaudia Kuťková, Martina Doričová, Michaela Kertészová, Zuzana Vajayová, Ivo 
Fúska
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Darcovia a partneri

Mediálni partneri2%

Spolupráca

Ďakujeme tým, ktorí nám rôznou formou 
pomáhajú napĺňať naše poslanie

Ďakujeme
Členom 7. ročníka Klubu darcov 
Pavol Abrhan, Michal Ambrós - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v 
Nitre, Dobroslava Baranová, Jozef Blaho a Stanka Blahová - OZ Leustach, Marta 
Bradáčová, Slávka Civáňová a Peter Oravec - OZ LE MON, Miriam Dóczyová, 
Jaroslav Dóczy, Jozef Dvonč, Marek Ďuran, Ivona Fraňová, rodina Gontková - 
STAVPROS, s.r.o., Bohumír Harvan, Sabina Harvanová, Milan Hošek s rodinou, 
Karol Gunda, Július Jenis, Miloš Juhás, Zdenka Junasová, Koloman Kováčik a 
Helena Kováčiková, Janka Kraščeničová a Martin Kraščenič – Parfems.sk, Renáta 
Kolenčíková, Eduard Lenčo, Marietta Lenčová – LEMUS, združenie Nitra, Ľubica 
Lachká, Ivan Lachký, Pavol Peciar, Pavol a Alena Peťovskí, Adriana Petrová, Marta 
Rácová, Alena Scheller, Róbert Scheller - Alero, s.r.o., Eva Štefanovová, Bronislav 
Tomka, Viera Tomková, Eva Turčániová, Adrián Vološin, Nadácia gymnázia – 
Gymnázium Nitra, Golianova 68.
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Darcovia a partneri

Mediálni partneri2%

Spolupráca

Ďakujeme tým, ktorí nám rôznou formou 
pomáhajú napĺňať naše poslanie

Ďakujeme
Členom 7. ročníka Klubu darcov 
Pavol Abrhan, Michal Ambrós - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v 
Nitre, Dobroslava Baranová, Jozef Blaho a Stanka Blahová - OZ Leustach, Marta 
Bradáčová, Slávka Civáňová a Peter Oravec - OZ LE MON, Miriam Dóczyová, 
Jaroslav Dóczy, Jozef Dvonč, Marek Ďuran, Ivona Fraňová, rodina Gontková - 
STAVPROS, s.r.o., Bohumír Harvan, Sabina Harvanová, Milan Hošek s rodinou, 
Karol Gunda, Július Jenis, Miloš Juhás, Zdenka Junasová, Koloman Kováčik a 
Helena Kováčiková, Janka Kraščeničová a Martin Kraščenič – Parfems.sk, Renáta 
Kolenčíková, Eduard Lenčo, Marietta Lenčová – LEMUS, združenie Nitra, Ľubica 
Lachká, Ivan Lachký, Pavol Peciar, Pavol a Alena Peťovskí, Adriana Petrová, Marta 
Rácová, Alena Scheller, Róbert Scheller - Alero, s.r.o., Eva Štefanovová, Bronislav 
Tomka, Viera Tomková, Eva Turčániová, Adrián Vološin, Nadácia gymnázia – 
Gymnázium Nitra, Golianova 68.
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tlačiareň a kníhviazačstvo

GARMOND NITRA

p o l y g r a f i c k á  v ý r o b a  v  n i t r e  u ž  o d  r o k u  1 9 9 4

•ofsetová tlač|letáky|brožúry|knihy|kalendáre|noviny|hlavičkové papiere|

•digitálna tlač|katalógy|oznámenia|vizitky|certifikáty|letáky|tlač od 1 kusu|
        novoročné oznámenia pre firmy|jubilejné, maturitné a svadobné|          výroba obrazov na plátno|fotoknihy|rodinné kalendáre|

•kníhviazačstvo|šitá väzba diplomových prác|zbierok zákonov|

               hrebeňová väzba|väzby V-1 až V-8|falcovanie a znášanie|

•vydavateľstvo|vydávanie kníh|učebníc|kníh o poézií|próze|vedecké knihy
                       distribúcia|sadzba textu a grafika kníh|

www.garmondnitra.sk
Fraňa Mojtu 10, Nitra
(vo dvore kostola, možnosť parkovania)



Farská 5
949 01 Nitra

Slovenská republika

IČO: 378 692 81
DIČ: 202 17 10 119

Č. ÚČTU: 6619645061/1111

Tel./fax: +421 37 741 4345
email: nkn@nkn.sk

www.nkn.sk
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