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Slovo na úvod
Mosty, ktoré spájajú...
Nitrianska komunitná nadácia už
od roku 2002 prostredníctvom
grantových programov podporuje
aktívnych obyvateľov, filantropov
a rôzne verejnoprospešné aktivity.
Svojimi programami sa snaží
motivovať občanov mesta Nitry,
resp. nitrianskeho regiónu, k aktívnej participácii na projektoch,
ktoré dokážu vylepšiť kvalitu života

v meste, či v mestskej časti a vytvárajú dobré siete vzťahov v miestnej
komunite. Nitrianska komunitná
nadácia buduje mosty... Akési
pomyselné mosty, ktoré vytvárajú
nové cesty k ľuďom, k mimovládnym organizáciám, ktoré potrebujú
podporu; mosty, ktoré budujú nové
životné priestory. Aj v roku 2019
bola NKN „mostom filantropie
a dobrovoľníctva“, dokázala prepojiť jednotlivcov, rodiny, ale i celé

komunity. Bola mostom hodnôt
skúseností, spolupráce a podpory
pre ľudí, a to najmä vďaka ľuďom
- aktívnym a kreatívnym občanom,
ktorí veria vo vzájomnú pomoc, dokážu spoznať potreby ľudí v komunite a každodenne budujú „mosty“
pre vytvorenie lepšieho miesta pre
život vo svojej komunite.
Dominika Hlavinová Tekeliová,
členka Správnej rady NKN

Nitrianska komunitná
nadácia motivuje ľudí
k tomu, aby mali záujem
o miesto, kde žijú. Získava
a rozdeľuje finančné zdroje
a mobilizuje zdroje ľudské
formou podpory projektov
s výrazným zapojením
dobrovoľníkov do
ich realizácie.

Nitrianska
komunitná
nadácia

Nitrianska
komunitná
nadácia je
grantová
organizácia,
ktorá vznikla
v roku 2002,
poskytuje granty
aktívnym
obyvateľom
a organizáciám
v Nitrianskom
kraji. Počas
svojej existencie
podporila
1 225 projektov
celkovou sumou
1 173 796,30 €.

Nitrianska komunitná nadácia,
ktorá vznikla v roku 2002, poskytuje granty aktívnym obyvateľom
a organizáciám v Nitrianskom
kraji. Prostredníctvom grantových
programov podporuje verejnoprospešné aktivity z oblasti vzdelávania, zdravia, športu, kultúry, sociálnej pomoci, životného prostredia
či dopravnej výchovy. Je stabilným
partnerom pre tých, ktorí chcú
strategicky podporovať svoj región.
Nadácia je súčasťou Asociácie
komunitných nadácií Slovenska,
v rámci ktorej funguje
8 komunitných nadácií.

Naše
poslanie
Zlepšujeme kvalitu života v kraji
prostredníctvom rozvoja filantropie
a dobrovoľníctva. Veríme, že ak si
ľudia v našom kraji budú vzájomne
pomáhať, môžu spoločne vytvárať
lepšie miesto pre život.

Ako sa stať
darcom?
Činnosť nadácie je možné podporiť založením vlastného fondu,
venovaním 2 % z daní, darovaním
finančného či nefinančného daru,
členstvom v Klube darcov či odkázaním daru v závete.

Ako byť
úspešným
grantistom?
Stačí mať dobrý nápad, ochotu
a záujem zlepšovať život vo svojej
komunite či v kraji. Konzultácie,
osobné monitoringy a vzdelávanie už len napomôžu každému
grantistovi, aby bol jeho projekt
prospešný, zaujímavý a úspešne
realizovaný.

Správna
rada

Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie je jej najvyšším
rozhodovacím orgánom. Je tvorená
dobrovoľníkmi - aktívnymi mienkotvornými ľuďmi zastupujúcimi
rôznorodé oblasti života našej
komunity. Bez ich entuziastickej

Daniela Gundová
Manažment

Ľudia
v nadácii 2019
Ľubica
Lachká
Správkyňa
nadácie

Eva
Vargová
Programová
manažérka

Natália
Zákopčanová
PR manažérka

Je tvorený troma pracovníčkami,
pre ktoré sa práca stala ich hobby.
Spolupráca tímu je postavená na
priateľskej otvorenej komunikácii,
dôvere a hľadaní optimálnych
riešení. Snažíme sa o to, aby sme
robili svoju prácu profesionálne
a zároveň so srdcom.

Bohumír Harvan

Predsedníčka Správnej rady,
riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre

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

Podnikateľ

Ivan Gontko
Herec

Martin Horák

Nikoleta Kováčová

Vedúci odboru inovácií
MsÚ v Nitre

Novinárka, moderátorka

Budujeme
neformálnu sieť
spolupracujúcich
aktívnych ľudí,
ktorým záleží na
mieste, kde žijú.
Aktívni ľudia pre
nás znamenajú
ten najvzácnejší
„kapitál“, ktorým
naše mesto
a región disponujú.

Dominika Tekeliová
Poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre

pomoci a podpory by naša organizácia nemohla fungovať a rozvíjať
sa. Ďakujeme veľmi pekne členom
správnej rady za ich aktívnu prácu
a pomoc pri realizácii programov
Nitrianskej komunitnej nadácie
v roku 2019.

Bronislav Tomka
Podnikateľ

Janka Buršáková

Miloslav Špoták

Poslankyňa mestského
zastupiteľstva v Nitre

Viceprimátor
mesta Nitra

Imrich Jakab
Vysokoškolský pedagóg
UKF v Nitre

Dozorná rada zodpovedá dohliada
na finančný chod nadácie. Je
tvorená dobrovoľníkmi, ktorí majú
skúsenosti s finančným riadením.
V roku 2019 boli jej členmi:

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

Martina Gregušová
tajomníčka Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Milan Hošek
podnikateľ

Grantové
programy
realizujeme
v spolupráci
s firemnými
a individuálnymi
darcami. Táto
spolupráca nie je
o jednoduchom
„dávaní“ financií,
ale o budovaní
vzťahov
v komunite.
Zapájame
darcov do
transparentného
rozhodovania
o podpore
a pravidelne ich
informujeme
o výsledkoch
podporených
komunitných
projektov.

Grantové
programy
a projekty
nadácie
Aby ľudia
ľuďom
pomáhali
Filantropický program pre všetky
spoločensky zodpovedné firmy.
Kúpou živého stromu firmy
podporujú kapacitu neziskových
organizácií pôsobiacich v NR
regióne. V roku 2019 sa okrem
mesta Nitra do tohto programu zapojili aj firemní darcovia:
Západoslovenská energetika, a.s.,
PP Invest, s.r.o., Marel Slovakia s.r.o.,
CORA GEO, s.r.o., Foxconn Slovakia,
s.r.o. Celkovou sumou 5 000 Eur
boli podporené tri mimovládne
organizácie, ktoré získali financie
na rozvoj a stabilizáciu svojich
programov.

Klub darcov
Jedinečný program, v ktorom si
sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú
ich finančnú podporu. Program
ponúka ľuďom jedinečnú možnosť
hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru. V roku 2019 sa do
programu zapojilo vyše 180 darcov.
Rozhodli o podpore 6 verejnoprospešných projektov, ktorým bola
prerozdelená suma 5 400 Eur.

Strecha pre
Váš nápad
Cieľom grantového programu je
podnietiť a podporovať rôznorodé
verejnoprospešné a dobrovoľnícke
aktivity ako aj kreatívne nápady v základných školách, ktoré
prispejú ku skvalitneniu školského prostredia. Oblasti podpory
programu sú najmä vzdelávanie,
životné prostredie a telesná kultúra. V roku 2019 bolo podporených
9 projektov, na ktorých sa podieľali
žiaci, pedagógovia i rodičia a spolu
získali podporu 8 871,49 €. Z celkovej schválenej sumy bolo 7 400 €
využitých v rámci prvých a druhých
splátok v roku 2019.

Tu sme doma

Mením
Moje Mesto

Cieľom grantového programu
„Tu sme doma“ je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity
obyvateľov Hurbanova. Program
aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba,
čo by chceli zlepšiť. Rôznorodé
projekty združujú ľudí s podobnými záujmami a vytvárajú priestor
na ďalšie budovanie dobrých
vzťahov v miestnych komunitách.
Hlavným partnerom programu
je firma Heineken Slovensko, a.s.
V roku 2019 bolo podporených
12 projektov celkovou sumou 30
016,80€. Celková suma finančnej
podpory poskytnutej v rámci
prvých a druhých splátok programu 2018-2019 bola 31 783,93 €.

Cieľom grantového programu je
podporovať inovatívne verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady
občanov v rôznych oblastiach, ktoré
prispievajú ku skvalitneniu života
v meste Nitra. Tento program je
financovaný z participatívneho
rozpočtu mesta. Znamená to, že
samotní občania predkladajú svoje
projekty, rozhodujú o ich realizácii
formou verejného elektronického hlasovania a realizujú ich na
základe dobrovoľnej práce. V roku
2019 bolo podporených 21 verejnoprospešných projektov celkovou
sumou 80 000 €. Šesť z nich bolo
financovaných prostredníctvom
Nitrianskej komunitnej nadácie
sumou 23 974,06 €.

Inovatívne
s Foxconnom
Cieľom programu je podporiť
inovácie v rámci vzdelávania na
stredných školách, ktoré prispejú
ku skvalitneniu stredoškolského
štúdia žiakov. Program podporil
tiež zavádzanie dobrovoľníckych
programov pre mladých ľudí,
ich aktivizovanie sa pre miestnu
komunitu. Partnerom programu je
spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o.
Grantová podpora z programu vo
výške 8 745,60 € bola rozdelená
medzi 6 projektov.

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

Vytvorenie služby miesta prvého kontaktu a poskytovanie sociálno-právneho poradenstva, kde migranti nájdu na jednom mieste
všetky informácie potrebné pre ich prvotnú orientáciu Dňa 1. 10. 2019
bola táto služba otvorená v Klientskom centre na MsÚ v Nitre. Táto
služba je realizovaná v spolupráci s OZ Pokoj a dobro ako aj s advokátkou Vierou Orichovou.

•

Nízkoprahové jazykové vzdelávanie cudzincov prepojené s interkultúrnou orientáciou je zabezpečované v spolupráci s OZ Mareena. V roku
2019 bol realizovaný prvý z troch plánovaných kurzov v priestoroch
Krajského osvetového strediska v Nitre. Jazykový kurz navštevovalo 15
účastníkov z 9 krajín. Účastníci kurzu sa počas 10-tich týždňov oboznámili so základnými slovenskými výrazmi a gramatikou.

•

Voľnočasové a dobrovoľnícke programy pre sociálnu inklúziu cudzincov sú realizované v spolupráci s inými neziskovými organizáciami,
s ktorými NKN dlhodobo spolupracuje. V roku 2019 boli vytvorené
4 konkrétne ponuky voľnočasových/dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, Centrom pre rodinu,
OZ Cuketa a Združením na záchranu stredovekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH.

•

Vytvorenie a realizácia služieb pre Mesto Nitra. Aktivity boli zamerané
na zabezpečovanie informácií o pracovnej a vedomostnej mobilite pre
zástupcov samosprávy mesta Nitra, ako aj na vytváranie neformálnej
platformy spolupracujúcich organizácií s cieľom tvorby stratégie sociálnej inklúzie cudzincov na území mesta. V roku 2019 bola oslovená na
spoluprácu organizácia CVEK, ktorá pripravuje základný dokument pre
tvorbu stratégiu mesta s názvom „Situačná analýza migrácie a možností integrácie cudzincov v meste Nitra“.

•

Školenia a poradenstvo pre zamestnávateľov. V roku 2019 bola ukončená tvorba databázy zamestnávateľov, ktorí budú oslovení v rámci
dotazníkového prieskumu. Predpokladáme oslovenie 35 zamestnávateľov.

•

Informačná kampaň. Bola zameraná na informovanie verejnosti
prostredníctvom elektronických a printových médií. V rámci informovania verejnosti boli v roku 2019 realizované viaceré aktivity. Bola
vytvorená nová web stránka www.comin.sk. Začala fungovať fanpage
na Facebooku.

Sme mostom,
ktorý spája...

STRECHA PRE
VÁŠ NÁPAD 2019

Každoročne prostredníctvom našich grantových
programov spájame aktívnych ľudí, ktorí chcú niečo
zmeniť k lepšiemu, s tými, ktorí tieto zmeny nezištne
podporujú. V roku 2019 sme vďaka našim darcom
a partnerom podporili spolu 46 verejnoprospešných
projektov celkovou sumou 94 505,29 €. Ďakujeme
všetkým aktívnym ľuďom z komunity, našim
darcom a podporovateľom za to, že sme mohli
aj v roku 2019 „vytvárať most, ktorý spája“.

Ivana Habermanová,
tím Tormošani
Projekt
„Chrenová žije“

MENÍM MOJE MESTO 2019

Miloslav Špoták,
viceprimátor mesta
Nitra
Máme za to, že spoluúčasť občanov
na správe vecí verejných by mala
byť čo najrozsiahlejšia - nielen ich
účasťou vo voľbách či referendách,
ale aj v rámci každodenného života,
v celom verejnom priestore. Program

Mením Moje Mesto je participatívnym rozpočtom, čo znamená, že
do rozhodovania o využití vyčlenených financií sú do značnej miery
zapojení občania. Grantový program
naštartovala v roku 2018 predchádzajúca garnitúra. My chceme tento
produkt nielen udržať, ale čo najviac
vylepšovať, a to ako po technickej, tak
po obsahovej stránke. Do budúcna
plánujeme posilniť participáciu
aj pri iných dotačných schémach.
Spolupráca s Nitrianskou komunitnou nadáciou v oblasti komunitných
grantov je otázkou kvality. NKN má
dlhoročné skúsenosti a nastavené
procesy, ktoré zaručujú štandardy
kvality, odbornosti a transparentnosti. Je etablovanou značkou
v Nitre a celom kraji a jednou z mála

stabilných inštitúcií, ktoré dlhé roky
podporujú a stimulujú komunitný
život. Oceňujem to, že ich práca je
založená na prepájaní všetkých aktívnych subjektov v regióne. Sú mostom
medzi tými, čo chcú podporovať
a tými, čo chcú niečo spraviť. Činnosť
NKN presahuje rámec grantov a dotácií. Iniciatívne sa púšťajú do riešenia potrieb, ktoré vďaka poznaniu
komunít v Nitre rozpoznávajú. Takým
príkladom je iniciácia a koordinácia „Centra na podporu pracovnej
a vedomostnej mobility COMIN“,
ktorým Nitra ako prvá samospráva
veľmi pružne a adekvátne reaguje na
aktuálne zmeny v meste.

Projekt „Chrenová žije“ znamenal
pre nás nový začiatok, veľkú výzvu
a formovanie celého tímu “Tormošani”. Tím tvoria skvelí ľudia,
ktorí sa spojili a motivovali tak
aj iných pomáhať a byť súčasťou
našej komunity. S podporou nášho
projektu v spolupráci s mestom
Nitra a Nitrianskou komunitnou
nadáciou sa nám podarilo vytvoriť
priateľské a rodinné prostredie
na Chrenovej. Zamerali sme sa
na aktivity a podujatia pre všetky
vekové kategórie a budeme v tom
pokračovať.Mesto Nitra a NKN
dávajú týmto programom možnosť
hlavne obyčajným ľuďom s veľkým
srdcom, aby sa mohli stať súčasťou
diania v meste a vytvoriť pre iných
niečo výnimočné. Je podľa nás
výhodou, že ide o sumu, ktorá je zaujímavá pre komunity. Zároveň nás
teší podpora komunitného života,
ktorý sa konečne začína objavovať
aj v našom meste vo viacerých
mestských častiach. Projekty majú
vždy hlbší zmysel a sú dôležitým
prínosom pre spoločnosť, preto si
dovolím vyjadriť veľké ĎAKUJEM
všetkým darcom a Vám v NKN.

Alena Scheller,
Bramac - strešné
systémy, spol. s.r.o.
V spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporujeme
množstvo malých projektov, hlavne
v sociálnej oblasti a v oblasti práce
s deťmi. Posledných 5 rokov sme
našej spolupráci dali jednotnejší
ráz a nasmerovali sme ju do opakovaného programu „Strecha pre
váš nápad“. Ten má jasný zámer:
motivuje základné školy v Nitrianskom kraji k vlastným kreatívnym
nápadom na ich rozvoj, prípadne
skvalitnenie života v školskom
prostredí. Za 16 rokov spolupráce
sme podporili množstvo krásnych
projektov, nechali sme sa uniesť
radosťou a nadšením ich predkladateľov. Za tento čas sme mali
skutočne možnosť presvedčiť sa o
vysokej profesionalite NKN, ale aj
ľudskom prístupe pri zastrešovaní
všetkých našich spoločných aktivít.
Realizovaním ďalších krásnych
projektov by sme radi prehĺbili tú
pozitívnu stopu, ktorú spolu zanechávame v nitrianskom regióne.

Anastázia Szaboová,
ZŠ Štúrovo
Projekt „Spoločne
aktívni“
Sme plne organizovaná škola s približne 500 žiakmi. Žijeme teda v malom spoločenstve ako rodina, kde sa
rodičia a triedne kolektívy poznajú.
Možno aj preto vznikol nápad nášho
projektu, vytvoriť niečo /ihrisko/,
kde by aktívne mohli tráviť voľný čas
rodičia, starí rodičia i deti. Hľadali
sme rôzne spoločnosti, programy,
ale mnohé nás odradili svojimi byrokratickými podmienkami, či inými,
pre nás nevyhovujúcimi, pravidlami.
Program Strecha pre váš nápad, bol
pre nás výhodný, nakoľko nepredstavoval veľa dokladov, pravidlá boli
jasné formulované, nevyžadoval
žiadne iné záväzky či podmienky,
ktoré by sme ako škola museli
vybavovať u zriaďovateľa. Projekt sa
zrodil a bol podporený. Veľmi sme
sa z neho tešili. V lete sme sa pustili
do jeho realizácie a v septembri
sme mohli cvičiť. Pozitívne bolo
i stretnutie, kde sme dostali osobne
inštruktáž k realizácii a dokladovaniu
projektu. Táto výborná spolupráca
bola i pri záverečnom vydokladovaní
ako i samotnom vyhodnotení na
pôde školy, za čo by som sa touto
cestou chcela poďakovať všetkým
zainteresovaným.

INOVATÍVNE
S FOXCONNOM 2019

Jana Pavlová, Stredná
priemyselná škola
stavebná, Nitra
Projekt „Design your
classroom“
Písanie projektov, ktoré majú zmysel
a človeka podnecujú k osobnému
rastu a sú prospešné nielen pre
neho samého, ale aj pre jeho okolie,
je mojou záľubou. A to je zároveň
i motiváciou, prečo sme sa zapojili
do grantového programu Inovatívne
s Foxconnom. Stále viac ľudí teší, keď
môžu byť súčasťou niečoho, čo obohacuje ich okolie a vytvára úsmevy na
tvárach zapojených ľudí. Spolupráca
s NKN je pre nás veľkým prínosom,
lebo vieme, že ľudia, ktorí projekty
koordinujú, sú zainteresovaní srdcom
a robia to s radosťou. Naše projekty
nemajú finančnú motiváciu, nakoľko
si myslíme, že tie najkrajšie veci sú
zadarmo, no podpora pri realizácii
nám umožní dosiahnuť efektívnejšie
výsledky. Do projektov zapájame
mladých ľudí, ktorí na konci projektu
nevidia len tie vonkajšie výsledky, ale
najmä cítia, že sú potrební a žiadaní.
To následne prispieva k tomu, že sami
prichádzajú s vlastnými nápadmi, čo
by sa ešte dalo urobiť. V našich žiakoch, ako aj v organizáciách, s ktorými
radi spolupracujeme (ako napríklad
Rytiersky rád sv. Gorazda) nachádzame spoločné ciele a entuziazmus do
ďalšej činnosti.

Jarmila Čameková,
SOŠ gastronómie
a cestovného ruchu
v Nitre
Projekt „E. T. v Nitre
(Edu Trail v Nitre)“
Na programe Inovatívne s Foxconnom nás zaujala rozmanitosť
kreativity. Už dlhšie sme rozmýšľali nad náučnou trasou, ktorú
by vytvorili naši študenti SOŠ
gastronómie a cestovného ruchu
pod vedením pedagógov z našej
školy ako aj z Univerzity Konštantína filozofa. Nitrianska komunitná
nadácia a spoločnosť Foxconn nám
poskytla prostriedky aj priestor
stretávať sa a bližšie spoznať naše
mesto a miesta v ňom, ktoré by
sme radi predstavili spolužiakom
a turistom nášho mesta. Na tomto
projekte nás zaujala rozmanitosť
a jeho využitie vo vyučovaní, čo je
našou prioritou. Realizácia projektu
bola užitočná tak pre pedagógov
z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre pri príprave
budúcich učiteľov, tak aj pri príprave našich žiakov - potencionálnych
pracovníkov v cestovnom ruchu.
Ešte raz Vám ďakujeme.

TU SME DOMA 2019

Rene Kruijt,
Heineken
Slovensko, a.s.
Trvalá udržateľnosť je pre spoločnosť
HEINEKEN prvoradou hodnotou už
od začiatku našich obchodných aktivít. V rámci iniciatívy „Načapujme si
lepší svet“ dbáme na celý produkčný
proces od zrnka jačmeňa až pohár
piva. Zameriavame sa pritom na
šesť kľúčových oblastí, kde vieme
dosiahnuť najlepšie výsledky, ktoré
odzrkadľujú ciele trvalo udržateľného
rozvoja OSN 2030. Jednou z týchto oblastí je aj rozvoj komunít podporený
grantovým projektom „Tu sme doma“
v Hurbanove. Tešíme sa, že v meste,
kde sídli náš pivovar a sladovňa, si
program získal počas 11 ročnej existencie svoje pevné miesto. Priniesol
silnú aktivizáciu jednotlivcov a skupín
v rámci miestneho dobrovoľníctva,
ako aj rokmi overený príklad dobrej
spolupráce samosprávy, mimovládnej
organizácie a súkromnej spoločnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie
zaujímavé projekty, ktoré spoločne
zrealizujeme.

Timea Peťkovská,
Staviteľ, n.o.
Projekt „Dažďová
voda – dar prírody“
Do grantového programu „Tu
sme doma 2019“ sme sa zapojili,
aby sme poukázali na zmenené
klimatické podmienky. Negatívny
vplyv na životné prostredie sme
sa rozhodli zmierniť zachytávaním
a efektívnym využívaním dažďových vôd. Praktickou ukážkou
využívania dažďovej vody sme
chceli zvýšiť povedomie a pôsobiť na správanie sa žiakov, ale aj
zamestnancov a návštevníkov
školy, v oblasti šetrenia prírodných
zdrojov. S podporou Heineken
Slovensko, a.s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou sa
nám darí na našej škole vytvárať
krajšie prostredie, ktoré má aj
edukatívne a ekologické benefity.
Sme veľmi radi a vďační za to, že sa
nám dostáva takejto podpory pri
zlepšovaní a skvalitňovaní života
obyvateľov mesta Hurbanovo.

ABY ĽUDIA ĽUĎOM
POMÁHALI 2019

KLUB DARCOV 2019

Ladislav Haberman,
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Rudolf Gubric,
Marel Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť Marel Slovakia s. r. o.
pôsobí v Nitre 15 rokov a je vďačná
tomuto regiónu za svoj najdôležitejší
pilier, ktorým sú naši zamestnanci
– z veľkej časti občania mesta Nitra.
Podpora lokálnej komunity je preto
pre nás prirodzenou cestou, ako sa
v širšom zábere starať o ich blaho
a zvyšovanie kvality života na lokálnej
úrovni. Cesta spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou prostredníctvom podpory ich zmysluplných
projektov je pre nás logickou voľbou.
Sme strojárskou spoločnosťou so
zameraním na výrobu zariadení na
spracovanie potravín a našou víziou
je svet, v ktorom sa vyrábajú kvalitné
potraviny udržateľným a dostupným
spôsobom. O udržateľnosť sa NKN
snaží podporou mnohých projektov
v oblasti životného prostredia. Sme
hrdí, že môžeme byť ich partnermi.

Anna Moravčíková,
BUDÚCNOSŤ, n.o.
Projekt „Vzdelaním
o krok vpred“
Naša organizácia poskytuje bezplatné základné a špecializované
sociálne, psychologické a právne
poradenstvo osobám a ich rodinám,
ktoré sú ohrozené závislosťou alebo
násilím v kontexte závislostí. Do
grantového programu „Aby ľudia
ľuďom pomáhali“ sme sa rozhodli
zapojiť na základe našich aktuálnych potrieb. Išlo predovšetkým
o potrebu skvalitniť naše odborné
služby pre klientov a obohatiť ich
o inovatívne postupy. Veľmi si ceníme, že NKN v rámci svojho grantového programu poskytla podporu
na rozvoj vzdelávania pracovníkov
a dobrovoľníkov našej organizácie,
ktoré je v pomáhajúcich profesiách
nesmierne dôležité. Nadobudnuté
poznatky, nové techniky či metódy
práce nás posúvajú o veľký krok
dopredu a umožňujú nám pomáhať
druhým efektívnejšie, za čo Vám
veľmi pekne ďakujeme. Výsledkom našej spolupráce bol nielen
užitočný projekt, ale aj vytvorenie
pomyselného „mostu“, ktorý prepája podnikateľské subjekty s MVO
realizujúcimi verejno-prospešné
aktivity v NR regióne.

Spolupráca s Nitrianskou komunitnou
nadáciou v programe Klub darcov
je pre nás možnosťou, ako podporiť
zaujímavé a zmysluplné projekty
v rôznych oblastiach. Vzhľadom na to,
že naša spoločnosť pôsobí v oblasti
životného prostredia, nás teší, že
môžeme podporovať projekty aj
v tejto oblasti a práve v nitrianskom
regióne, kde naša spoločnosť poskytuje služby už roku 1993. Počas celého
roka dostávame pozitívnu spätnú
väzbu, ktorá nás napĺňa a presviedča
o tom, že sme v správnom „tíme“,
ktorého súčasťou budeme veľmi
radi aj naďalej. Ako povedal Christian
Morgenstern: „Smiech a úsmev sú
brány, ktorými sa dá do človeka prepašovať mnoho dobrého.“ Tak aj naša
spoločnosť chce svojim zapojením sa
do programov s NKN prispieť k tomu,
aby sme vyčarili mnohým ľuďom
úsmev na tvári a to dobro sa bude
v Nitre šíriť ďalej.

Ján Kratochvíl,
Zoborský skrášľovací
spolok OZ
Projekt „Rozšírená
realita - sprievodca
ZOBORSKÝM
KLÁŠTOROM“
Obnovený Zoborský skrášľovací
spolok (2013) je pokračovateľom
pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny
(1888, neskôr premenovaného
na Zoborský skrášľovací spolok).
Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora, ako významnej mestskej časti
mesta Nitra, v ktorej katastrálnom
území sa nachádzajú významné
historické artefakty, stavby, prírodné
rezervácie a kultúrne pamiatky.
V posledných rokoch je našou prioritou konzervovanie ruín a revitalizácia areálu kultúrnej pamiatky ZOBORSKÝ KLÁŠTOR. Tešíme sa z toho,
že v našom meste pôsobí Nitrianska
komunitná nadácia, prostredníctvom ktorej sa nám darí získavať finančné prostriedky na tieto aktivity.
Jedným z grantových programov je
i Klub darcov, z ktorého sme získali
príspevok na projekt 3D rozšírenej
reality. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli do Klubu darcov a pomáhajú nám vybudovať dôstojné miesto
pod Zoborom, kde už v 9. storočí bol
benediktínsky kláštor, kolíska našej
vzdelanosti, kultúry, poľnohospodárstva, remesiel i duchovna.

Čo priniesol rok 2019

Na podujatí „Aby ľudia ľuďom pomáhali
2019“ sme okrem odovzdávania grantových
šekov a tradičného sadenia stromčekov v
Parku pod Borinou zažili množstvo zábavy
v podobe workshopov, rôznych aktivít pre
deti i dospelých, či hudobných vystúpení.

Program „Strecha pre váš nápad“ je
zameraný na podporu základných škôl
v nitrianskom kraji. V rámci programu
sme so spoločnosťou Bramac - strešné
systémy zorganizovali odovzdávanie
grantových šekov plné zábavy i poučných
workshopov pre deti.

Grantové šeky pre úspešné
projekty v programe „Tu sme
doma“ sme odovzdali v rámci
Hurbanovských kultúrnych dní.
Po zaujímavom vystúpení Queen
show povedal pár slov aj generálny riaditeľ spoločnosti Heineken
Slovensko, a.s., pán Rene Kruijt.

Víťazné projekty programu „Inovatívne
s Foxconnom“ boli odprezentované na
slávnostnom odovzdávaní grantových
šekov, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti
zástupcov spoločnosti Foxconn Slovakia,
s.r.o. v Krajskom osvetovom stredisku v
Nitre. O kultúrny program sa postaral
gitarista Ondrej Vydarený. Podujatie bolo
spestrené aj interaktívnou prehliadkou
hvezdárne.

Grantové šeky sme odovzdávali 21 projektom
úspešným v programe
„Mením Moje Mesto
2019“ v Nitrianskej
Synagóge, kde sa
grantistom prihovorili
zástupkyne Nitrianskej
komunitnej nadácie a
primátor mesta Nitra,
Marek Hattas.

Záver roka našej nadácie už tradične patril podujatiu „Klub darcov“.
Skvelá atmosféra, zábava pre všetky
vekové kategórie, tombola, výborné
občerstvenie, krásna vyzbieraná suma
a napokon šesť zaujímavých podporených projektov. A z čoho sa tešíme
najviac? Že tento rok nikto neostal
nepodporený.

Projekty
podporené
a realizované
v roku 2019

Grantový program Mením Moje Mesto

V roku 2019 Nitrianska komunitná nadácia schválila grantovú
podporu 46 projektom v celkovej sume 94 505, 29 €. Formou
prvých a druhých splátok financovala 56 projektov schválených
v rokoch 2018 – 2019 celkovou sumou 93 487, 09 €.
Grantový program Inovatívne s Foxconnom
Predkladateľ

Podporený projekt

George Science, o.z.

Vedecký workshop

Komunitné centrum

Schválená
suma v €
1 500,00

Suma
uhradená
v 2019
1 500,00

1 500,00

Stredná škola
priemyselná
stavebná, Cabajská
4, Nitra

Design your
classroom

1 500,00

1 500,00

Študentská súťaz na vytvorenie
najlepších designových návrhov
úpravy učebne AJ

HidePumpa, o.z.

HidePumpa 2019

1 500,00

1 500,00

Vybudovanie špeciálnej bicyklovej
drevenej dráhy na Hideparku,
bezplatné workshopy na tému
opravy bicyklov

J. Čameková,
S. Slamková, I. Jakab

E.T. v Nitre (Edu Trail
v Nitre)

1 445,00

1 258,27

Vytvorenie mobilnej aplikácieedukačnej trasy mesta Nitra žiakmi
SOŠ gastronómie a cestovného
ruchu

CUKETA, o.z.

SPOLU

1 490,00

8 935,00

1 487,84

Podporený projekt

A. Hamarová,
M. Hamar, S. Hlavatá

Revitalizácia detského ihriska

R. Mikulášik, A. Sitkey,
P. Ďuriš

Chrenová žije

K. Obertášová,
R. Štefák, P. Bocán

Propagácia dobrovoľníctva medzi
mladými ľuďmi a ich priame
zapojenie do dobrovoľníckych
aktivít

Ekoaktivity zamerané na
vzdelávanie, využívanie komunitnej
záhrady, komunitnej sušičky
a tvorby jedlých "záhrad" v meste

8 745,60

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

2% Foxconn 2018 (za rok 2017)

8 745,60 €

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2019

Popis

4 000,00

3 993,07

Revitalizácia detského ihriska na
Šafárikovej ul.

3 997,00

3 997,00

Séria spoločensko-kultúrnych
aktivít pre obyvateľov Chrenovej

Street Workout
ihrisko na Klokočine

4 000,00

3 996,99

Vybudovanie street workoutového
ihriska na Klokočine

S. Lavová,
A. M. Rjabininová,
J. Vargová

Cyklus podujatí Živo na Kupeckej

4 000,00

4 000,00

Séria kultúrnych podujatí v centre
mesta

R. Zima, D. Špaček,
L. Bednáriková

Zhodnotenie
aktuálneho stavu
gastronomických
zariadení a ich
komunikácia

4 000,00

3 987,00

Vytvorenie webovej stránky
a elektronického sprievodcu
gastronomických zariadení v Nitre

M. Žitný, J. Halama,
B. Blaškovič

Kalvária Cup a
jaskyne v Nitre

4 000,00

4 000,00

23 997,00

23 974,06

SPOLU
Séria 3 interaktívnych vzdelávacích
workshopov pre deti ZŠ Tulipánová
NR

Od lavíc
k dobrovoľníctvu

Komunitné
spoznávanie
a spracovanie darov
zeme

1 499,49

Popis

Predkladateľ

Vylepšenie technického zázemia
speleológov na Kalvárii,čistenie
lokality dobrovoľníkmi

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

Mesto Nitra - dotačné zmluvy z participatívneho rozpočtu

23 974,06

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali
Predkladateľ

Podporený projekt

Centrum poradensko-intervenčných
služieb BUDÚCNOSŤ,
o.z.

Vzdelaním o krok
vpred

2 500,00

2 500,00

Vzdelávanie v oblasti komunikácie,
sebarozvoja, nových metód práce
pre odborníkov a dobrovoľníkov
organizácie

Pokoj a dobro –
pomoc utečencom,
n.o.

Strategická podpora
práce s cudzincami

1 500,00

1 500,00

Zabezpečenie školení a účasti na
konferenciách a workshopoch pre
pracovníkov organizácie

CUKETA, o.z.

Zázemie

1 000,00

1 000,00

Materiálne dovybavenie komunitnej
záhrady na Dolnočermánskej 9 v Nitre

5 000,00

5 000,00

SPOLU

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2019

Popis

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

Dar ZSE

2 800,00

Charitatívna reklama CORA GEO

934,00

Transfer Mesto Nitra

780,00

2% 2019 (za rok 2018)

486,00

Grantový program Strecha pre Váš nápad

Grantový program Klub darcov
Predkladateľ

Podporený projekt

OZ "očkári" (2018)

Bublinky
do Snoezelen

VIAC AKO UČENIE, o.z
(2018)

Zaži vedecký deň

KlauDIA (2018)

Nutričná akadémia
pre deti

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2019

Popis

1 000,00

300,00

Vybavenie terapeutickej miestnosti
pre deti so zrakovým postihnutím

998,50

298,50

Zážitkové, tvorivé vzdelávanie detí
ZŠ a SŠ v prírodných vedách

1 000,00

300,00

Zážitkové prednášky pre žiakov ZŠ
o správnom stravovaní a o ochorení
diabetes mellitus

Zoborský skrášľovací
spolok

Rozšírená realita
- sprievodca
ZOBORSKÝM
KLÁŠTOROM

800,00

D. Králiková, Š. Králik,
T. Belovič

Komunitné
kompostovisko príklad dobrej praxe

900,00

900,00

PhDr. J. Matušková,
Mgr. L. Peli, PhDr.
P. Lovasová

Rekonštrukcia
telocvične

1 000,00

0,00

E. Domanová, A.
Balážová, P. Doman

Raňajky na korze

1 000,00

0,00

Realizácia interaktívnych kultúrnospoločenských aktivít na pešej zóne
v Nitre

Spojená katolícka
škola, ZŠ sv. Svorada
a Benedikta

Separovaný zber

1 000,00

1 000,00

Zavedenie separovaného zberu v ZŠ
sv. Svorada a Benedikta, vzdelávanie
žiakov o separácii odpadu

VAU - Viac ako učenie,
o.z.

Zapálme v nich
vedu

700,00

700,00

8 398,50

4 298,50

SPOLU

800,00

Vytvorenie aplikácie - IT sprievodca
Zoborským kláštorom

Verejná odborná prednáška o
význame kompostovania
Rekonštrukcia telocvične MŠ
Piaristická (výmena podlahy,
maľovanie)

Zapojenie detí MŠ a ZŠ v Nitre do
bádania, experimentovania

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

Fond Klub darcov

3 198,50

Mesto Nitra transfer

1 100,00

Predkladateľ

Podporený projekt

ZŠ Štúrovo

Spoločne aktívni

T. Buglos, S. Terdy,
K. Györi Benedek

Moja zdravá kuchynka

ZŠ s VJM Eötvösa,
Komárno

Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2019

Popis

1 000,00

1 000,00

970,00

679,00

Zriadenie cvičnej kuchynky
v budove ZŠ s MŠ Gáspára
Samuela,Číčov

Z rozprávky do
rozprávky

1 000,00

700,00

Vytvorenie rozprávkovej izby knižnice s čitárňou na popularizáciu
čítania v miestnej ZŠ

Obec Slepčany

EKO-učebňa

1 000,00

1 000,00

Vybudovanie eko-učebne v areáli ZŠ
na výučbu v exteriéri

ZŠ Žemberovce

Zelená učebňa na
školskom dvore

1 000,00

1 000,00

Vybudovanie oddychovej zóny na
školskom dvore

ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske
Mlyňany

Outdoorové
zážitkové
vyučovanie

968,00

968,00

Vybudovanie ddychovej zóny na
školskom dvore pre učenie a relax

ZŠ Cabajská 2, Nitra

Oddychuj vonku!

1 000,00

700,00

Pretvorenie časti školského dvora
na vonkajšiu učebňu

Katolícka spojená
škola, Nové Zámky

Rovnaká šanca

933,49

653,00

Zakúpenie kompenzačných
pomôcok pre znevýhodnených
i intaktných žiakov školy

S. Hríbiková,
V. Šályová, J. Mäsiar

Jedlý les - strom za
učiteľa, krík za žiaka

1 000,00

700,00

Výsadba jedlého lesa v areáli ZŠ
v Rybníku

8 871,49

7 400,00

SPOLU

Vybudovanie outdoorového kútika
s cvičebnými strojmi na školskom
dvore

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

2% BRAMAC 2019 (za rok 2018)

5 168,00

Fond BRAMAC

2 232,00

Grantový program Tu sme doma

pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany >

Predkladateľ

Podporený projekt

Schválená
suma v €

D. Hegedüš, L. Kovalík,
T. Kling (2018)

Futbalové ihrisko
pre mládež

3 000,00

M. Hamran,
M. Kobyľák,
M. Hamranová (2018)

Revitalizácia
Náučno-turistického
chodníka
v Hurbanove

3 000,00

R. Bartoš,
K. Turančíková,
A. Zsittnyan (2018)

Eko-učebňa, II.
etapa

2 456,20

Mgr. K. Jóbová,
Mgr. A. Vargová,
Mgr. A. Bognerová (2018)

Na ľudovú nôtu...

3 000,00

Športový klub
Fit-Kid ping pong
klub Hurbanovo
(2018)

Amicus - priateľ

Staviteľ, n.o. (2018)

Do školy okolo
zelených
ostrovčekov

1 803,10

R. Pastoreková,
M. Nemčeková,
A. Pastoreková (2018)

Objavme čaro
rozprávok

3 000,00

900,00

Stavba "rozprávkovej chalúpky"
s pecou na detskom ihrisku v Novej
Trstenej

MAGNÓLIA Zariadenie
sociálnych služieb
HURBANOVO

Ľudský život je
krátky

2 160,00

2 160,00

Zakúpenie automatického
externého defibrilátora pre ZSS
Magnólia, prednášky pre študentov
ZŠ a SŠ

Z. Kozmová,
J. Kosztolányi,
M. Lelovičová

Spoločne pre
Hurbanovčanov

2 992,00

ZŠ Nám. KonkolyhoThege 2, Hurbanovo

V školskom klube
hravo, zdravo
a bezpečne

2 000,00

2 000,00

V. Györeová,
A. Töltésyová,
J. Majer

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

1 600,00

1 120,00

Rodičovské združenie
pri ZŠ Nám.
Konkolyho-Thege
2 Hurbanovo

Tradície v tancoch
a spevoch

3 000,00

N. Murcinová,
M. Pánis, M. Čerešník

Park aktívneho
oddychu Bohatá

2 500,00

Suma
uhradená
v 2019

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

785,08

Vytvorenie futbalového ihriska
s ochranným oplotením pre deti
a mládež

M. Juhaszova, Ľ. Hromada,
M. Nemčeková

Športujeme
v každom veku

477,02

Revitalizácia turisticko-náučného
chodníka, organizácia 1. ročníka
Hurbanovského behu šampiónov

ZUŠ - Müveszeti
Alapiskola Hurbanovo

736,86

898,91

750,00

540,93

2 976,33

Doplnenie ekoučebne Špeciálnej ZŠ
o elektrinu a dlažbu
Zrenovovanie altánka ZŠ Nám.
Konkolyho-Thege č.2, séria aktivít
o ľudovej kultúre Slovenska
Výmena okenných konštrukcií
a osadenie 2 ventilátorov
v telocvični ZŠ Á. Fesztyho na
vetranie počas tréningov
Vytvorenie výsadby pred budovou
školy SŠ stavebnej, na základe
návrhov študentov

Zakúpenie materiálnotechnického vybavenia na
organizáciu a skvalitnenie
kultúrno-spoločenských podujatí
v Hurbanove
Vybudovanie externej hracej zóny
pre žiakov
Materiálne vybavenie pre
pravidelnú športovú činnosť CVČ
Hurbanovo

3 000,00

3 000,00

Zhotovenie krojov, zakúpenie obuvi
pre detský folklórny súbor Rosnička

Revitalizácia a dovybavenie
verejného priestranstva v Bohatej
> pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane

Suma
uhradená
v 2019

Popis

3 000,00

2 100,00

Vybudovanie multigeneračného
športoviska v mestskej časti Trstená

Externá učebňa ZUŠ

2 163,80

1 514,80

Dobudovanie externej učebne v ZUŠ
Hurbanovo

MŠ Nový Diel č. 50

Cesta nie je ihrisko

2 844,50

2 844,50

Dobudovanie "cesty" pre dopravnú
výchovu detí MŠ Nový Diel č. 50

Staviteľ, n.o.

Dažďová voda - dar
prírody

1 256,50

879,50

Zavlažovanie okrasnej záhrady SŠ
stavebnej

Mgr. A. Molnárová,
Mgr. J. Bartošová,
T. Ondrušeková

V starovekom
Egypte to ešte
nepoznali

3 000,00

3 000,00

Revitalizácia dvora MŠ A. Fesztyho

M. Hamran,
R. Moravčík, R. Lisický

Basketbalové
ihrisko pre všetkých

3 000,00

3 000,00

Výstavba basketbalového
a revitalizácia futbalového ihriska
pre mládež v parku v Bohatej

48 776,10

31 783,93

SPOLU
Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

Fond Heineken

23 832,08

2% Heineken 2018 (za 2017)

4 808,88

2% Heineken 2019 (za rok 2018)

3 142,97

Mimoriadne projekty
Schválená
suma v €

Suma
uhradená
v 2019

Popis

Predkladateľ

Podporený projekt

Mestský športový
klub Hurbanovo

Činnosť Mestského
športového klubu
Hurbanovo 2019

7 000,00

7 000,00

Podpora činnosti MŚK Hurbanovo

Marta Bradáčová

Špecko sa učí

1 450,00

1 450,00

Zážitkové vyučovanie a canisterapia
pre žiakov špeciálnych tried Spojenej
školy na Mudroňovej 1, Nitra

Bona via, o.z., Nitra

Bezpečná cesta do
školy

835,00

835,00

Zakúpenie stanu na realizáciu
dopravnej výchovy detí a mládeže

Eva Szaboová

DÓRA - Dénes twins
with SMA, n.f

3 000,00

3 000,00

Podpora liečby 2 detí s ochorením
spinálna svalová atrofia

12 285,00

12 285,00

SPOLU

2 100,00

Schválená
suma v €

Názov zdroja programu

Zdroj 2019 v €

2% Heineken 2018 (za rok 2017)

7 000,00

2% Heineken 2019 (za rok 2018)

3 000,00

2% 2018 (za rok 2017)

1 450,00

2% 2019 (za rok 2018)

835,00

Finančná
správa

účt. sk.

Výnosy (v EUR)

hlav. činnosť

zdaň. činnosť

SPOLU 2019

2018

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

2 000,00

3 713,00

5 713,00

4 270,00

64

Ostatné výnosy

41,33

41,33

0,85

65

Tržby z predaja a opravné položky

33 154,75

33 825,75

34 315,36

66

Prijaté príspevky

104 319,55

104 319,55

94 152,29

69

Prevádzkové dotácie

53 782,21

53 782,21

40 894,34
173 632,84

účtová trieda 6 spolu
59

Súvaha
A. MAJETOK SPOLU

2019

2018

11 403,06

27 470,33

1 360,95

1 360,95

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok

10 042,11

26 109,38

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

74 134,27

46 376,02

1. Zásoby

193 297,84

4 384,00

197 681,84

- 412,37

- 1,50

- 413,87

Daň z príjmov

226,25

Výsledok hospodárenia po zdanení

Strana aktív (v €

3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty

74 134,27

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom

46 376,02

645,43

201,27

86 182,76

74 047,62

Strana pasív (v €)

2019

2018

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

38 560,17

45 288,79

1. Imanie a peňažné fondy

40 102,61

46 417,36

64,96

64,96

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

2. Fondy tvorené zo zisku

- 1 193,53

- 1 200,36

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-

413,87

6,83

8 060,21

1 428,79

8 060,21

1 428,79

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

39 562,38

27 330,04

PASÍVA celkom

86 182,76

74 047,62

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky

6,83

Základina - nadačné imanie a základinové fondy k 31.12.2019
Účet

Názov účtu

Spolu k 1.1.2019

Základné imanie:

2. Dlhodobé pohľadávky

671,00

Stav nadačného imania
a zákl. fondov k 31.12.2019
10 917,74

10 917,74

411100

Nadačné imanie registrované

9 556,79

9 556,79

411300

Obrazy

1 360,95

1 360,95

27 049,05

27 049,05

Základinové fondy:
412110

Základný nadačný fond

7 652,26

7 652,26

412120

Fond pre budúcnosť Bramac

3 259,08

3 259,08

412130

Vzdelávací fond

16 137,71

16 137,71

Nadačné fondy k 31.12.2019
Účet

Názov účtu

Nadačné fondy:
412420

Nadačný fond Bramac

412430

Nadačný fond Corgoň konto
(Heineken)

412450

Nadačný fond Klub darcov

Stav
k 1.1.2019

Tvorba NF

Čerpanie

Čerpanie
admin.

Zostatok
k 31.12.2019

8 450,57

26 840,00

-29 262,58

-3 892,17

2 135,82

82,12

2 500,00

-2 232,00

-350,00

0,12

6 446,60

20 000,00

-23 832,08

-2 401,08

213,44

1 921,85

4 340,00

-3 198,50

-1 141,09

1 922,26

Výkaz ziskov a strát
účt. sk.
50

Náklady (v EUR)

hlav. činnosť

zdaň. činnosť

SPOLU 2019

2018

Spotrebované nákupy

9 137,36

167,35

9 304,71

6 791,73

4 134,66

51

Služby

59 364,81

63 499,47

37 664,27

52

Osobné náklady

4 794,12

4 794,12

2 433,60

53

Dane a poplatky

7,00

7,00

3,50

54

Ostatné náklady

142,68

16,22

158,90

375,28

55

Odpisy a opravné položky

26 840,00

67,27

26 907,27

37 419,75

56

Poskytnuté príspevky

93 424,24

93 424,24

88 711,63

4 385,50

198 095,71

173 399,76

účtová trieda 5 spolu

193 710,21

Finančné investície v € (brutto)

Výška
investície
k 1.1.2019

Výška investície
k 31.12.2019

Brutto úrokový
výnos v 2019

Brutto úrokový
výnos v 2018

Dlhopisy Penta Public 27 (2016-2019)

16 067,27

0,00

296,00

592,00

Dlhopisy Penta Public 48 (2018-2021)

10 042,11

10 042,11

375,00

187,50

Investície celkom:

26 109,38

10 042,11

671,00

779,50

hrubý výnos

hrubý výnos

Prehľad nákladov a výnosov
Náklady podľa druhov činností (v EUR)
Náklady na správu nadácie

Prehľad darcov
2019

2018

15 178,89

14 302,26

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
c) prevádzka nadácie

50,00
10 929,28

11 664,63

d) odmena za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (cestovné)
f) mzdové náklady

278,81

203,93

3 920,80

2 433,60

g) na prevádzku charitatívnej lotérie
h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
Náklady na ekonomickú činnosť
Podpora verejnoprospešného účelu
Dary

0,10
4 385,50

13 271,18

178 531,32

145 826,32

0,00

0,00

6 174,85

5 300,91

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám PO

18 421,38

26 476,89

Poskytnuté finančné prostriedky fyzickým osobám FO

40 326,41

21 529,24

Transfer - sociálna výdajňa

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane:
- fyzickým osobám FO

10 629,12

12 830,06

- právnickým osobám PO

24 007,33

27 835,44

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu - COMIN

27 033,11

Vlastné projekty-programové náklady

25 099,12

24 838,93

Tvorba a zúčtovanie fondu a opravných položiek

26 840,00

27 014,85

Náklady celkom

198 095,71

173 399,76

Výnosy podľa zdrojov (v EUR)

2019

2018

Prijaté príspevky od iných organizácií

44 453,11

28 561,58

Prijaté príspevky od fyzických osôb

4 190,00

3 539,00

- z minulého obdobia

27 330,04

38 407,54

- z bežného obdobia

28 346,40

23 644,17

Príspevky z podielu zaplatenej dane:

Verejné zbierky

0,00

0,00

Charitatívna reklama

2 000,00

1 660,00

Dotácie

53 782,21

40 894,34

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z ekonomickej činnosti
Úroky, kurzové zisky, ostatné
Výnosy z použitia fondu
Výnosy celkom
Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

671,00

779,50

3 713,00

13 569,10

41,33

0,85

33 154,75

22 576,76

197 681,84

173 632,84

0,00

226,25

-413,87

6,83

PO / FO

Darcovia

dary 2019

dary do
fondov 2019

celkom prijaté
dary 2019

celkom
prijaté dary
2018

2 500,00

2 500,00

11 000,00

20 000,00

20 000,00

12 355,00

PO

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

PO

Heineken Slovensko

PO

Západoslovenská energetika, a.s.

3 000,00

3 000,00

PO

Klub darcov - Slov.zväz ochr.prirody,
OZ Cuketa

150,00

150,00

120,00

FO

DARY cez Ludia Ludom- klub darcov

3 295,00

3 295,00

2 684,00

FO

DARY Klub darcov - ostatní darcovia

celkom

3 000,00

3 000,00

895,00

895,00

855,00

26 840,00

29 840,00

30 014,00

Posúdenie predpokladaného vplyvu
pandémie COVID 19 na činnosť Nitrianskej
komunitnej nadácie a jej finančnú
situáciu po 13.3.2020.
Nitrianska komunitná
nadácia je mimovládna organizácia, ktorej
celá činnosť je závislá
od finančnej podpory
zo strany jej darcov
a prispievateľov – tak
individuálnych ako
aj inštitucionálnych
a firemných. Hlavné
finančné zdroje pokrývajúce činnosť nadácie
je možné rozdeliť do
nasledovných kategórií:
Dotácie a transfery mesta Nitra.
Zástupcovia samosprávy v súčasnosti vôbec nevedia odhadnúť, ako
sa bude vyvíjať situácia, pretože
štátna správa nezaujala zatiaľ jasné
stanovisko, ako bude riešiť výpadky
z podielových daní a iných príjmov,
na základe ktorých mestá a obce
realizujú svoje služby a programy.
Pokiaľ nedôjde k masívnejšej

podpore samospráv zo strany štátu
(napr. formou presunu finančných
prostriedkov zo ŠF), tak to môže
vážne ohroziť chod nášho mesta
a v tom prípade aj fungovanie NKN.
2% asignácia firemných darcov
a jednotlivcov. Pandémia zrejme
neovplyvní výšku asignovaných 2%
od firemných darcov a jednotlivcov,
ktoré prídu na účet v roku 2020,
lebo sa týka hospodárskych výsledkov minulého roku. Avšak výrazne
môže ovplyvniť asignované čiastky
firemných darcov pre rok 2021.
Výšku poklesu 2% v súčasnosti
nevieme odhadnúť, pretože ani samotné firmy nevedia odhadnúť aký
dosiahnu hospodársky výsledok.
Strata môže byť naozaj výrazná
a môže dôjsť k poklesu až 50%.
Dary od firiem a individuálnych
darcov. V súčasnosti nevieme
odhadnúť dopad pandémie ani na
individuálnych ani na firemných
darcov. Tento rok máme prísľub aj
kontrahované zmluvy v podstate
v rozmedzí minulého roku. Pre

rok 2021 môže byť situácia úplne
iná a podpora môže klesnúť aj
o 50-70%.
Nadácia ako ÚJ nemá v súčasnosti vytvorený rezervný fond.
Disponuje nadačným majetkom vo
forme registrovaného nadačného
imania vo výške 10 917,74 € , ktoré
je evidovaného na MV SR. Jeho
hodnota nesmie klesnúť pod túto
sumu. Taktiež disponuje finančnými
prostriedkami vo forme základninových nadačných fondov v sume
27 049,05 €, ktorých účel by sa dal
v prípade situácie ohrozujúcej existenciu nadácie zmeniť na rezervný
fonda to na základe rozhodnutia
správnej rady. Avšak finančné krytie
z nadačných fondov by nedokázalo
vykryť stratu finančnej podpory
ak by klesla o viac ako 30%. Ak
takáto situácia nastane, bude to pre
nadáciu likvidačné. V tom prípade
môže prejsť nadácia do stagnácie
a bude vykonávať svoje aktivity
a realizovať svoje programy len na
báze dobrovoľníckej činnosti vo
veľmi obmedzenom režime.

Darcovia
a partneri

Jarka
Kráľová

Mediálni partneri

Členovia
Klubu darcov
2019

Anna
Švelanová
Oravcová

Ágh Roman, Bakay Peter, Baláž
Ivan s rodinou, Balko Daniel,
Bátovská Patrícia, Bellérová Beáta,
Benc Marián, Blahoví Stanka a
Jozef, Blažko Daniel, Blažko Matej,
Blažková Alexandra, Bojdová
Dagmer, Bojdová Romana,
Boledovičová Mária, Bradáčová
Marta, Buchowska Stanislava,
Buršáková Janka, Campanula OZ,
Centrum pre rodinu OZ, Civáňová
Slávka, Čeriová Henrieta, Dóczy
Jaroslav, Dóczyová Miriam,
Domanová Milka, Felix Andrej, Felix
Karol st., Fraňová Ivona, Gontko
Miloš, Gontko Ivan, Gregorová
Jana, Gregušová Martina, Greššo
Ján, Gubric Rudolf, Gubricová Dina,
Gunda Karol, Gundová Daniela,
Habermanová Hanka, Hansko Igor,
Harvan Bohumír, Hattas Marek s
rodinou, Havranová Anna, Hollý
František, Horigová Molnár Silvia,
Hošek Milan s rodinou, Hrozenská

Silvia, Hunková Júlia, Chochulová
Monika, Jakab Imrich, Jakabová
Silvia, Jambrich Miroslav, Káčer
Ivan, Kadlečíková Izabela, Kečkéš
Roland - SMART LOGISTICS,s.r.o.,
Kollárová Veronika, Koscelanský
Samuel, Kosír Daniel, Kosírová
Andrea, Košalko Ivan, Košťál Peter,
Kováčová Nikoleta, Kováčová
Marianna s rodinou, Král Pavol,
Králik Štefan, Králiková Dominika,
Králová Jarka, Lachká Ľubka, Lachký
Martin, Lachký Ivan, Lehocká
Veronika, Linetová Oľga, Lukáčová
Danka, Marišová Eleonóra, Mezei
Peter, Miklóšiková Silvia, Mikulášik
Róbert, Mikulášiková Petra,
Mitanová Lucia s rodinou, Mojžišová
Miriam, Nová Zita, Novák Juraj,
Oborčoková Alexandra, Oborčoková
Ľubica, Ondruška Ján, Opraloví
Jaroslav a Alenka, Orichová Viera,
Páleníková Kitti, Paveloví Ľuboslava
a Dušan, Petlušová Viera, Pintér

Tibor - Gramme Revit Central
Europe, s.r.o., Poništ Michal, Pročka
Richard, Rajnič Ján s rodinou,
Rajtárová Odstrčil Katarína, Reid
Eva, Scheller Alenka, Sitkey Andrej,
Slamková Veronika, Slovenský zväz
ochrancov prírody a krajiny Tríbeč
OZ, Spojená škola internátna Nitra
- Čermáň, Szárazová Monika, Šimeg
Juraj, Šimová Naďa, Šmehilová
Laurinec Anna, Špoták Miloslav
s rodinou, Švarc Juraj, Tekeliová
Hlavinová Dominika s manželom,
Točka Gabriel, Tomašek Stanislav,
Tomašek Andrej, Tomašeková
Beáta, Tomašeková Paulína, Torok
Luboš, Turčániová Eva, Turčániová
Veronika, Urbaneková Petra,
Valovičová Lubomíra, Varga Norbert,
Vargová Evka, Vargová Timea, Veľkí
Petra a Radoslav, Víglašová Lucia,
Zákopčan Peter ml., Zákopčan Peter
st., Zákopčanová Gabriela

Poďakovanie dobrovoľníkom
Nitrianskej komunitnej nadácie 2019
Naše poďakovanie patrí všetkým
dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli
pri realizácii našich podujatí: Zuzane
Balanac, Sandre Fraňovej, Aničke

Gurovičovej, Alene Kečkešovej,
Monike Lukovičovej, Filipovi
Obertovi, Zuzane Sedláčkovej,
Matúšovi Sitkeyovi, Kataríne

Stražancovej, Henriete Šramek
Ballonovej, Robertovi Tkáčovi,
Beáte Urbancovej a Jurajovi
Vavrovičovi
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