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SPRÁVA O ČINNOSTI 

NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE  
ZA ROK 2012 

 
 
Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života v Nitre                    
a v Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva a filantropie. Podporuje grantmi projekty 
z rôznych oblastí ako je napríklad voľný čas detí a mládeže, kultúra a vzdelávacie 
aktivity, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, ochrana a podpora zdravia. 
Nadácia nie je o jednoduchom rozdeľovaní financií. Je hlavne o ľuďoch a ich motivácii, 
aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu. Nitrianska komunitná nadácia je akýmsi 
„sprostredkovateľom“ medzi tými, ktorí pomoc v komunite potrebujú na realizáciu 
projektov prospešných pre nás všetkých a tými, ktorí ich chcú podporiť. 
 
Nitrianska komunitná nadácia oslovuje aktívnych ľudí z komunity. V rámci svojich grantových 
programov poskytuje finančnú podporu na ich verejnoprospešné neziskové projekty.            
V roku 2012, k termínu 22. 11. 2012, podporila Nitrianska komunitná nadácia zo 133 
predložených projektov 57 projektov celkovou sumou 74 636,92 €. 
 

OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY 
 
Otvorené grantové programy poskytujú možnosť získať grant na realizáciu projektov 
v rôznych oblastiach – v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany životného prostredia, kultúry, 
ochrany a podpory zdravia, voľného času detí a mládeže, sídliskových programov, uchovávania 
duchovných hodnôt, ako aj v oblasti podpory mimovládnych organizácií. Podporované projekty 
sú realizované v rámci mesta Nitry a okolia. Až 95 % z tohtoročných podporených projektov 
v rámci otvorených GP bolo zameraných na zlepšenie kvality života v meste Nitra. 
Hlavnými darcami podporujúcimi otvorené grantové programy sú Mesto Nitra, BRAMAC – 
strešné systémy, s.r.o. a Klub darcov. Projekty v rámci otvorených grantových programov sú 
podporované aj z 2%.  
 
SPOLUPRÁCA S MESTOM NITRA 
Mesto Nitra je spoluzakladateľom Nitrianskej komunitnej nadácie. Volení zástupcovia mesta 
majú s nadáciou spoločný cieľ – aktivizovať občanov, aby sa čo najviac zaujímali o svoje okolie 
a aktívne sa podieľali na riešení spoločenských problémov. Nadácia našla v Meste Nitra 
stabilného partnera, ktorý ju podporuje nielen finančne, ale aj pri organizovaní rôznych podujatí 
pre verejnosť. V roku 2012 podporilo nadáciu dotáciou vo výške 10 000 €. Financie boli použité 
na realizáciu otvorených grantových kôl.  
 
SPOLUPRÁCA S FIRMOU BRAMAC – STREŠNÉ SYSTÉMY, s.r.o. 
BRAMAC je najstarším firemným partnerom NKN a podporuje projekty realizované hlavne 
v meste Nitra v rámci otvorených grantových kôl. Finančne prispieva najmä formou 2%, ale aj 
formou darovania. V roku 2012 finančne podporil 3 projekty celkovou sumou 2 300,00 €. 
 
KLUB DARCOV PRI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCII 
Myšlienka Klubu darcov je postavená na spolupatričnosti ľudí z komunity, ktorí chcú prispieť 
k jej rozvoju. V r. 2012 sa zapojilo v Nitre a okolí do Klubu darcov 37 darcov, ktorí prispeli na 
projekty sumou 2 000,00  €.  Medzi stabilných a dlhodobých darcov patria aj zástupcovia mesta – 
primátor mesta pán Jozef Dvonč, členka správnej rady pani Renáta Kolenčíková. Tento program 
nemá za cieľ len získať finančné prostriedky, ale chce zapájať aktívne darcov do rozhodovania o 



podpore projektov. Preto sa členovia KD stretávajú v nitrianskej Synagóge a hlasujú o tom, ktoré 
z prezentovaných projektov získajú ich podporu.  
 
POUKÁZANIE 2%  
Možnosť poukázať 2% z dane existuje na Slovensku už niekoľko rokov. Napriek tomu, že tento 
princíp má viaceré nedostatky (napr. neprehľadnosť a anonymita darcov, byrokratický 
mechanizmus poukazovania...), umožnil Nitrianskej komunitnej nadácii začať poskytovať viac 
grantov a v oveľa vyššej hodnote. Viacerí firemní darcovia, ktorí nemohli poskytnúť finančné 
prostriedky formou darovania, mohli podporiť svoje mesto a región na základe poukázania 2% 
Nitrianskej komunitnej nadácii. Finančné prostriedky z 2% nadácii umožňujú podporovať 
projekty tiež v rámci otvorených grantových kôl, ale aj pokryť časť administratívnych nákladov. 
V roku 2012 získala NKN z 2% sumu 65 193,34 €. 
 
 

Prehľad projektov podporených 
v rámci otvorených grantových programov 

 
(PODPORENÉ Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA NITRA = NR) 

 
1. otvorené grantové kolo 2012 

 
 Zakúpenie aparatúry na ozvučenie miestnosti (NR) 

Zakúpenie aparatúry na ozvučenie stretnutí dôchodcov z mestskej časti Zobor 
Predkladateľ: Jadnota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia č. 5 
Udelený grant: 603,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 POĎME VON (NR) 

Exhibícia plážových športov pre širokú verejnosť, 28. – 29. 4. 2012 na mestskom kúpalisku na 
Sihoti 
Predkladateľ: 1. ABC Nitra 
Udelený grant: 1 000,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 Deň krivých zrkadiel (NR) 

Tvorivé dielničky detí s mentálnym postihnutím, realizované na Svätoplukovom námestí v Nitre, 
12. 6. 2012 
Predkladateľ: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nitra 
Udelený grant: 424,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
  
 Detské ihrisko Tríbečská (NR) 

Dovybavenie detkého ihriska na nitrianskom sídlisku Chrenová, Tríbečská ul. o drevenú loď pre 
deti 
Predkladateľ: Lucia Mitanová, Zuzana Čanakyová, Martin Mitana 
Udelený grant: 996,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 Dopravná výchova v škôlke  

Vybudovanie dopravného ihriska – cyklodráhy v areáli MŠ Výčapy - Opatovce 
Predkladateľ: Helena Kováčová, Ing. Arch. Natália Kunová, Hana Fikselová  
Udelený grant: 1 000,00 €; z daru firmy BRAMAC –strešné systémy, s. r. o.  
 



2. otvorené grantové kolo 2012 
 
 Viničky pre naše deti (NR) 

Dovybavenie detského ihriska na sídlisku Klokočina, ul. Viničky  o nové pieskovisko, preliezačku 
a oplotenie 
Predkladateľ: Mgr. Lucia Frtúsová, Mária Lázníková, Radka Kúrová  
Udelený grant: 1 000,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 Žiaci základných a stredných škôl objavujú korfbal (NR) 

Zakúpenie nových korfbalových košov a lôpt pre rozbeh nitrianskej žiackej miniligy v korfbale 
Predkladateľ: Korfbal, športové združenie 
Udelený grant: 1 000,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 Školský dvor (NR) 

Revitalizácia dvora MŠ Párovská, Nitra  a osadenie nových, bezpečných hracích prvkov pre deti           
(6 ks pružinových hojdačiek a preliezačka) 
Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Párovská 36, Nitra 
Udelený grant: 977,00 €; z finančných prostriedkov Mesta Nitry 
 
 VraK (ing) 

Vytvorenie originálnej oddychovej zóny v areáli parku pred budovou SPU Nitra samotnými 
študentami školy 
Predkladateľ: OZ Artéria 
Udelený grant: 1 000,0 €; z daru  a 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
 Čítaj a môžeš byť kým chceš  

Zakúpenie nových kníh do knižnice ZŠ Fatranská, knižné tituly boli vyberané na základe 
požiadaviek žiakov školy 
Predkladateľ: ZŠ Fatranská 14, Nitra 
Udelený grant: 900 €, z 2% spol. InsData  
 
 Vzdelávame pre 21. storočie 

Modernizácia vyučovania na ZŠ Fatranská prostredníctvom zakúpeného vizualizéra, ktorý 
umožňuje žiakom interaktívne prezentovať vybrané učivo 
Predkladateľ: ZŠ Fatranská 14, Nitra 
Udelený grant: 691,65 €, z 2% spol. InsData  
 
 Mestský denný tábor FAJN  s podtitulom VODA OKOLO NÁS 

8. ročník fyzikálneho zážitkového tábora pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií z Nitry a okolia 
na pôde UKF Nitra, v termíne 21. – 24. 8. 2012 
Predkladateľ: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Mgr. Ján Ondruška, PhD., Mgr. Martin 
Štubňa 
Udelený grant: 987,00 €, z 2% spol. InsData  
 
 Materiálne vybavenie rozšíreného Denného stacionára pre ŤZP občanov 

Doplnenie pomôcok na realizáciu terapie pre klientov Denného stacionára pre ŤZP na Baničovej 
ul. v Nitre 
Predkladateľ: Správa zariadení sociálnych služieb 
Udelený grant: 872,20 € z 2% 

 

 



Klub darcov 2012 
 
Projekty budú realizované do 31. 7. 2013. 

 
 Open Air Gallery Klokočina  

Revitalizácia nevyužívaného dvora Komunitného centra na Nedbalovej ul. v Nitre, jeho 
pretvorenie na galériu pod voľným nebom, určenú pre stretávanie sa širokej verejnosti zo sídliska 
Klokočina 
Predkladateľ: ŠOK, o. z. 
Udelený grant: 667,00 € 
 
 Starým veciam nový tvar 

Separácia odpadu žiakmi priamo v režime školy ZŠ Fatranská 
Predkladateľ: ZŠ Fatranská 14, Nitra 
Udelený grant: 666,00 € 
 
 Eko na to! 

Zážitková environmentálna výchova pre žiakov ZŠ Škultétyho a MŠ Over the meadow v Nitre, 
verejné brigády na čistenie verejných zón Mesta Nitra 
Predkladateľ: OZ Campanula 
Udelený grant: 667,00 € 
 
 Cvičná firma praktikum – záhradníctvo Arwen 

Inovatívna forma vzdelávania žiakov SOŠ v Nitre prostredníctvom virtuálneho, fiktívneho          
e-shopu 
Predkladateľ: SOŠ Nitra 
Udelený grant: 300,00 €, z finančných prostriedkov firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
 
 

ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ PROGRAMY 
 
Špeciálne grantové programy majú bližšie určenú oblasť, na ktorú sa financie môžu použiť 
alebo cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené. Možno sem zaradiť napr. grantový program na 
podporu kvality vzdelávania a trávenia voľného času detí a mladých ľudí v nitrianskom kraji, 
podporený z výťažku Aby ľudia ľuďom pomáhali, program Mladí nitrianski filantropi na 
podporu aktivít mladých ľudí v Nitrianskom kraji,... Hlavnými darcami pre špeciálne grantové 
programy boli v roku 2012 Nadácia SPP v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií 
Slovenska (pre program Mladí nitrianski filantropi), firmy, ktoré si zakúpili figúrku v rámci 
programu Aby ľudia ľuďom pomáhali, Heineken Slovensko, ale aj fondy založené pri NKN... 
Financie sú rozdeľované v rámci grantových programov, ktoré sú určené pre Nitru, ale aj pre 
Nitriansky samosprávny kraj. 
 
PROGRAM ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI  
Cieľom programu je ponúknuť firemným partnerom zaujímavú formu spolupráce, ktorá je 
zároveň užitočná pre občanov Nitry a Nitrianskeho kraja. Výtvarné objekty, vysoké 1,6 metra,      
v tvare človeka z hry Človeče, nehnevaj sa ponúkame firemným partnerom. Výtvarné návrhy a 
spracovanie figúrok tento rok robili deti z nitrianskych umeleckých škôl Tralaškola,  Medea, ARS 
studio a autistické deti zo špeciálnej školy internátnej na Čermáni pod vedením svojich 
pedagógov. Z výťažku predaných objektov boli podporené projekty zamerané na podporu kvality 
vzdelávania a trávenia voľného času detí a mladých ľudí do 30 rokov v nitrianskom kraji.          



Do 6. ročníka programu sa zapojilo 9 partnerov: Západoslovenská energetika, člen skupiny 
E.ON, EUROBET, s.r.o., Giesecke & Devrient, s.r.o., OC CENTRO Nitra, Nitrianske 
komunálne služby, s.r.o., NTS, a.s., ICS – Industrial Cables Slovakia, spol. s. r. o., Granvia, a.s. 
a ENVI – GEOS  Nitra, s.r.o. Slávnostné otvorenie projektu a predstavenie figúrok verejnosti sa 
konalo počas otvorenia festivalu Divadelná Nitra na Svätoplukovom námestí. Počas tohto 
otvorenia každá firma dala svojej figúrke meno a zároveň každý firemný majiteľ jednej z deviatich 
figúrok podporil jeden projekt.  Sprievodným podujatím bolo živé človeče, ktoré sa konalo 
v priestoroch OC CENTRO NITRA. Do hry sa zapojilo cca 90 návštevníkov obchodného 
domu. 
 
FOND BONA VIA 
Fond Bona via bol založený individuálnym darcom Ing. Andrejom Sitkeyom. Je zameraný na 
podporu dopravnej výchovy detí. Na túto tému môžu získať grant do výšky 333 € škôlky a školy 
v okrese Nitra, ktoré sú aktívne v oblasti prevencie nehodovosti a podpory bezpečnosti na 
cestách. 
 
PROGRAM MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI  
NKN vytvára podmienky aj pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí. Už deviaty rok realizuje 
program Mladí nitrianski filantropi (MNF). Sú do neho zapojení mladí ľudia žijúci, študujúci 
a pracujúci v Nitre, ktorí administrujú popri Nitrianskej komunitnej nadácii svoj vlastný grantový 
program. V rámci neho poskytujú granty do výšky 333 € na podporu aktivít a dobrých nápadov 
svojich rovesníkov, mladých ľudí z Nitry ale aj Nitrianskeho kraja. V tomto roku urobili počas 
Divadelnej Nitry aj trojdňovú prezentáciu svojej činnosti pre širokú verejnosť v Staromestskej 
čajovni na Kupeckej ul. v Nitre, ktorá sa nachádza neďaleko DAB. Program finančne podporuje 
Nadácia SPP.  
 
PROGRAM TU SME DOMA 
Program je financovaný firmou Heineken Slovensko a je realizovaný v meste Hurbanovo. Jeho 
cieľom je aktivizovať občanov tohto mesta, aby si všímali svoje okolie a prispeli k zlepšeniu 
kvality života v tomto meste. Udeľované granty sú zamerané na podporu projektov v rôznych 
oblastiach (kultúra, sociálna oblasť, susedské programy, ...). 
 
 

Prehľad projektov podporených  
v rámci špeciálnych grantových programov 

 

Aby ľudia ľuďom pomáhali 
 
Projekty budú realizované do 31. 7. 2013. 
 
 Pomôžte nám učiť sa modernejšie, rýchlejšie, efektívnejšie... 

Modernizácia výučby pre mentálne postihnutých  a autistických žiakov Spojenej školy internátnej 
na Čermáni prostredníctvom interaktívneho dataprojektora  
Predkladateľ: Spojená škola internátna, Nitra 
Udelený grant: 975,00 €  
 
 Kreatívna dielnička pre deti a rodiny 

Kreatívne dielne pre rizikové rodiny s deťmi v nízkoprahovom centre, ktoré sa nachádza  
v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ul. v Nitre 
Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o. 
Udelený grant: 769,80 € 



 Náučný chodník Janíkovce 
Vytvorenie náučného chodníka v obci Janíkovce 
Predkladateľ: OZ LEUSTACH 
Udelený grant: 950,00 €  
 
 WaW pre nepočujúce deti a mládež 

Realizácia 2 umeleckých workshopov pre nepočujúce deti a mládež v Nitre , 27.- 28. 11. 2012 
Predkladateľ: EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského 
Udelený grant: 950,00 €  
 
 Dobudovanie náučného chodníka Ďarmotským chotárom 

2. etapa dobudovania náučného chodníka v katastri obce Golianovo  
Predkladateľ: OZ Ďarmoty 
Udelený grant: 950,00 €  
 
 Montessori v našej škôlke 

Zakúpenie didaktických pomôcok podľa pedagogických zásad Montessori pre MŠ Tekovské 
Nemce 
Predkladateľ: Mária Sikoriaková, Emília Komačková, Patrícia Jančeková 
Udelený grant: 900,00 €  
 
 Zaktivuj sa a buď fit 

Vybavenie nového mini fitnescentra vo viacúčelovej športovej hale Centra pre rodinu na sídlisku 
Klokočina,  novým športovým náradím 
Predkladateľ: Centrum pre rodinu Nitra 
Udelený grant: 950,00 €  
 
 Dobudovanie Ekoučebne 

Dovybavenie ekoučebne v areáli dvora SOŠV na Šindolke v Nitre o nové sedenie pre žiakov  a 
zastrešenie 1 pergoly   
Predkladateľ: Ing. Jana Bujdáková, Ing. Zuzana Kováčiková, Marta Skladaná 
Udelený grant: 950,00 € 
 
 Desaťročný Klokanček 

Oslava 10. výročia existencie Materského centra Klokanček, séria tvorivých dielní pre rodiny  
s deťmi na sídlisku Klokočina 
Predkladateľ: Materské centrum Klokanček 
Udelený grant: 930,20 € 

 

Fond Bona via 
 
 Kolobežkoškola vodičský kurz na kolobežku.  

Zakúpenie 3 ks kolobežiek na dopravnú výchovu v ZŠ s MŠ Novozámocká, Nitra 
Predkladateľ: ZŠ s MŠ Novozámocká 
Udelený grant: 167,00 €  
  
 Bezpečne na ceste 

Zakúpenie pomôcok na dopravnú výchovu žiakov ZŠ s MŠ Svätoplukovo  
Predkladateľ: ZŠ s MŠ Svätoplukovo 37 
Udelený grant: 227,16 € 
 



 Dopravné ihrisko je náš kamarát 
Zakúpenie prenosného dopravného ihriska pre žiakov ZŠ Cabajská  
Predkladateľ: ZŠ Cabajská 2, Nitra 
Udelený grant: 300,00 €  
 
 Stoj, pozor, voľno 

Výstavba plochy pre dopravné ihrisko v areáli MŠ Podhorany 
Predkladateľ: OZ Podhoranček 
Udelený grant: 300,00 € 
 
 

Program Mladí nitrianski filantropi  
 
 Zletnievanie 

Športovo-spoločenská akcia pre obyvateľov sídliska Klokočina v Komunitnom centre na 
Nedbalovej ulici, Nitra 
Predkladateľ: Kristína Hozáková, Stanislava Kernová, Lucia Bieliková 
Udelený grant: 308,00 €, z Nadácie SPP 
 
 Ekozáhrada – radosť rozdáva 

Vybudovane ekozáhrady v areáli MŠ Radava a zážitková environmentálna výchova pre deti 
i rodičov 
Predkladateľ: Zuzana Kiripolská, Viktória Košťáliková, Lenka Miková 
Udelený grant: 230,00 €, z Nadácie SPP 
 
 Lezenie nás baví 

Zabezpečenie lezeckých pomôcok pre horolezecký krúžok na ZŠ sv. Vincenta v Leviciach 
Predkladateľ: Tomáš Macko, Michal Valkovič, Katarína Vargová 
Udelený grant: 295,00 €, z Nadácie SPP 

 Most cez rieku predsudok 
Športové aktivity pre deti a mládež z Levíc a okolia (zapojené rómske deti aj sociálne 
znevýhodnená mládež) 
Predkladateľ: OZ DELF Klub 
Udelený grant: 218,90 €, z Nadácie SPP 
 
 Mladé hudobné talenty na Nedeľnom matiné 

Séria koncertov vážnej hudby mládežníckeho orchestra Collegium Cantorum  v Nitre, vydanie 
prezentačného DVD so záznamom ich koncertov 
Predkladateľ: Veronika Gábrišová, Zuzana Balkóová, Emília Lazárová 
Udelený grant: 230,00 € z Nadácie SPP 
  
 Summer bike jam 

Exhibičné športové podujatie vo freestyle bicyklovaní v Šuranoch 
Predkladateľ: Marek Konkoly, Tomáš Habaj, Pavol Perďoch 
Udelený grant: 300,00 €, z Nadácie SPP 
 
 Hudba je dar 

Jednodňové stretnutie prívržencov alternatívnej hudby v Nitre 
Predkladateľ: Martin Vacho, Martin Husár, Igor Sádovský 
Udelený grant: 210,00 €, z Nadácie SPP 



Tu sme doma 
 
 Moderní hasiči 
Zakúpenie hasičskej výzbroje a komunikačnej techniky pre Mestský hasičský zbor                        
v Hurbanove 
Predkladateľ: Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo 
Udelený grant: 2 747,52 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
 Elektrifikácia nášho parku Hliník 
Elektrifikácia a osvetlenie parku Hliník, Hurbanovo 
Predkladateľ: Atilla Fazekaš, Ľudovít Balog, Štefan Hamran 
Udelený grant: 2 300,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
 Rekonštrukcia vzpieračských tréningových priestorov 
Predkladateľ: Vzpieračský oddiel STROJÁR HURBANOVO 
Udelený grant: 1 952,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Vytvorenie relaxačnej zóny  
Vybudovanie zastrešeného altánku pre klientov zariadenia sociálnych služieb Magnólia 
Predkladateľ: Magnólia Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 
Udelený grant: 1 485,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Prenosná zvukotechnická aparatúra  
Zakúpenie zvukovej aparatúry na ozvučenie kultúrnych podujatí v Hurbanove 
Predkladateľ: Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly - Thege Hurbanovo 
Udelený grant: 3 300,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Posaďme sa von! 
Vybudovanie oddychovej zóny v areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej, Hurbanovo 
Predkladateľ: Mgr. Tímea Peťkovská, Mgr. Ján Hulko, Ing. Andrea Bojnáková 
Udelený grant: 2 300,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Prenosný altánok pre tanečný dom a tradičné dielne 
Zakúpenie altánku so sedením na realizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí 
Predkladateľ: Csemadok Základná organizácia Hurbanovo 
Udelený grant: 2 480,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Jeseň života 
Revitalizácia dvora Klubu dôchodcov v Zelenom háji, Hurbanovo 
Predkladateľ: Anna Žigová, Mária Cuperová, Angela Stračiaková 
Udelený grant: 2 900,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Mykologické náleziská v okolí Hurbanova  
Vydanie informačného materiálu o vzácnej mykoflóre v okolí Hurbanova 
Predkladateľ: RNDr. Mária Hamranová, Ludovít Balogh, Pavel Špinař 
Udelený grant: 2 796,98 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
    Zeleň pre všetkých 
Revitalizácia zelene pozdĺž hlavnej cesty v meste Hurbanovo 
Predkladateľ: Roland Hulko, Monika Kosztolányiová, Edita Vargová 
Udelený grant: 3 297,50 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 



    Obnova veže 
Oprava zvona Kostola sv. Ladislava v Hurbanove 
Predkladateľ: Ing. Karol Lovász, Mikuláš Kašík, Zoltán Šesták 
Udelený grant: 3 300,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
 Modernizácia vzdelávania v ZUŠ 
Vybavenie ZUŠ dataprojektorom a notebookom  

       Predkladateľ: Základná umelecká škola Hurbanovo 
       Udelený grant: 841,00 €, 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 

 
 

MIMORIADNE GRANTY 
 
Mimoriadne granty sa udeľujú mimo termínov vyhlásenia bežných grantových kôl (otvorených 
a špeciálnych). Ide hlavne o granty, o ktorých rozhoduje darca (napr. zakladateľ fondu), keď chce 
udeliť grant z financií svojho fondu. Takýmto spôsobom sú financované aktivity z Fondu Deti, 
ktorý bol založený pani Martou Bradáčovou, ktorá sa celý život venuje pomoci postihnutým 
deťom. Fond slúži na zlepšenie kvality života znevýhodnených detí zo špeciálnej školy so sídlom 
na Mudroňovej a Kollárovej ulici v Nitre. Okrem tejto formy prideľovania grantov, sú 
mimoriadne granty udeľované aj v rámci 2%, a to organizáciám a jednotlivcom, ktorým NKN 
pomáha získavať 2% (Ing. Martina Trebuľová,...).  
 
 

Prehľad projektov podporených mimoriadnymi grantmi 
 
 Ukáž, čo dokážeš! 

Športové a kultúrne aktivity pre deti zo Spojenej školy na Mudroňovej ul. a Špeciálnej ZŠ na 
Kollárovej ul. v Nitre 
Predkladateľ: Marta Bradáčová 
Udelený grant: 550,00 €; z 2% pre fond Deti 
 
 Pobyt Radava 

Nákup tonera na tlač učebných materiálov pre nevidiacich a slabozrakých počas týždňového 
výukového pobytu v Radave 
Predkladateľ: Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Nitra 
Udelený grant: 8,33 €; z verejnej zbierky Ruka v ruke s Nitrou, dňa 9. 6. 2012  
 
 Didaktické pomôcky na rozvoj jemnej motoriky 

Zakúpenie edukačných hier na rozvoj jemnej motoriky pre žiakov Spojenej školy na Mudroňovej 
ul. v Nitre 
Predkladateľ: Spojená škola  
Udelený grant: 14,00 € z verejnej zbierky Ruka v ruke s Nitrou, dňa 9. 6. 2012 
 
 Country stopa 

10. ročník country festivalu Country stopa v Dudinciach, 13. – 14.7. 2012 
Predkladateľ: Andrej Oprala, Alena Opralová, Juraj Švarc 
Udelený grant: 1 192,21 € z 2% 
 
 Srdiečko pre deti 

Kultúrne  a športovo – zábavné podujatia pre zdravotne postihnuté deti a mládež z Nitry a okolia 



Predkladateľ: Mikuláš Németh, Mgr. Tatiana Némethová, Júlia Malinová 
Udelený grant: 420,12 € z 2% 
 
 Športuj, uč sa, bav sa! 

Kultúrne aktivity pre zdravotne postihnuté deti a mládež z Nitry a okolia na Vinckovom dvore 
v Čechynciach 
Predkladateľ: Vinckov Dvor, o. z.  
Udelený grant: 727,19 € z 2% 
 
 Terapiou ku zdraviu 

Úhrada nákladov za terapiu a liečebný pobyt malého Huga 
Predkladateľ: Ing. Martina Trebuľová 
Udelený grant: 2 163,16 € z 2% 
 
 Skatepark 

Dovybavenie Skateparku v športovo-rekreačnom komplexe Popradská – Kmeťova, sídlisko 
Diely v Nitre 
Predkladateľ: Rotary klub Nitra Harmony 
Udelený grant: 15 000,00 € nadačný fond Corgoň konto a 2% Heineken Slovensko, a.s. 
 
 
 

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za stálu podporu svojej činnosti zo strany       
Mesta Nitra. Jej cieľom je byť nielen pasívnym prijímateľom tejto finančnej 

a nefinančnej pomoci, ale partnerom pri zlepšovaní kvality života v našom meste. 
 
 

www.nkn.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


