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Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života vNitre av Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva 

a filantropie. Podporuje grantmi projekty zrôznych oblastí ako je napríklad voľný čas detí a mládeže, kultúra avzdelávacie 

aktivity, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, ochrana apodpora 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 vkomunite potrebujú na realizáciu projektov prospešných pre nás všetkých 

a tými, ktorí ich chcú podporiť.

V roku 2014 podporila nadácia 58 projektov celkovou sumou 59 282,79 €. Nitrianska komunitná nadácia vroku 2014 vyhlásila 

8 grantových programov: 1. a 2. otvorené grantové kolo, Aby ľudia ľuďom pomáhali, Mladí nitrianski filantropi, BonaVia, Tu 

sme doma Hurbanovo, Klub darcov, Mimoriadne projekty. Z prostriedkov mesta Nitry bolo v roku 2014 podporených 11

projektov v celkovej sume 6 000 € v troch grantových programoch NKN. Desať projektov bolo podporených v 1. a2.

otvorenom grantovom kole a v programe Aby ľudia ľudom pomáhali boli finančné prostriedky z Mesta Nitra poskytnuté 

jednému projektu ako spolufinancovanie.

1.	OTVORENÉ	GRANTOVÉ	KOLO

K termínu uzávierky 20. 2. 2014 bolo do otvoreného grantového kola predložených 25 projektov.Správna rada nadácie 
schválila grant pre 7 z nich v celkovej sume 4 216 € (reálne čerpaná suma bola 4179,50 €). 

Hidepark	– Letné	pódium

Predkladateľ: OZ Triptych

Udelený grant: 500 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Vo verejnom multifunkčnom priestore Hidepark, ktorý vyrástol na mieste bývalej 
čiernej skládky za riekou Nitra, organizuje OZ Triptych aďalšie organizácie množstvo 
podujatí pre verejnosť. Organizátori ponúkli v lete 2014 celkom 17 kultúrnych 
podujatí, na ktorých vystupovalo 70 interpretov azúčastnilo sa viac ako 4 000 
návštevníkov. Na aktivitách pravidelne pomáhalo viac ako 50 dobrovoľníkov. 
V Hideparku vzniklo vďaka veľkému dopytu po akciách nové mobilné pódium 
z OSB dosiek s prestrešením a z grantu zakúpili ozvučovaciu techniku, vďaka čomu 
priniesli viac denných akcií, na ktorých sa ľudia nielen zabávali, ale aj čosi naučili. Viac 
náučno-kultúrnych podujatí chcú organizátori prinášať aj v budúcnosti.

Jarné	čistenie	Zobora
Predkladateľ: Nitriansky horský spolok
Udelený grant: (schválená suma526 €) čerpaná suma 489,50 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Tradičná akcia Jarné čistenie Zoborasi v Nitre získala stovky nadšencov, ktorí každý 
rok vyčistia Zobor od ton odpadu. Tohtoročné čistenie sa uskutočnilo v sobotu 26. 4. 
2014, kde sa pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada na Zoborestretlo asi 60 
dobrovoľníkov. Každý účastník dostal rukavice a vrecia na odpad. Organizátorom
neprialo počasie, no aj napriek tomu sa podarilo vyzbierať odpadky
na všetkých turistických chodníkoch medzi Dražovcami, Zoborom, Lupkou 
a Žibricou. Zároveň asanovali nelegálnu skládku v blízkosti románskeho kostolíka 
v mestskej časti Dražovce. Celkovo sa z terénu zviezli dva veľkokapacitné kontajnery 
odpadkov. Likvidáciu odpadkov zabezpečilo Mesto Nitra prostredníctvom 
spoločnosti Nitrianske komunálne služby. Grant pokryl náklady na rukavice, vrecia 
a občerstvenie pre dobrovoľníkov.
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Nitriansky	piknik
Predkladatelia: Mgr. Kristína Hozáková, Mgr. Daniela Kupecká, Mgr. Maroš Lahučký

Udelený grant: 400€z finančného príspevku Mesta Nitra

Dobrovoľníci a pracovníci zo Združenia STORM usporiadali komunitno-kultúrno-

športové popoludnie pre obyvateľov najväčších nitrianskych sídlisk – Klokočina aDiely.

Podujatie s názvom Nitriansky piknik sa konalo 28. 6. 2014 v amfiteátri na Dieloch. Jeho 

cieľom bolo spojiť sídliskovú komunitu aponúknuť jej široké spektrum zaujímavých 

aktivít. Súčasťou pikniku bola aj výstava fotografií „Sídlisko cez objektív", v sprievodnom 

programe nechýbal futbalový turnaj či streetbal a rôzne iné zábavné hry. Počas 

štvorhodinového programu vystúpilo nahlavnom pódiu niekoľko umelcov. Na príprave 

podujatia sa podieľalo 39 dobrovoľníkov anavštívilo ho viac ako 200 ľudí. Z grantu

zakúpili športový materiál, občerstvenie, tlač materiálov aSOZU.

Náučný	chodník	- Farma

Predkladatelia: Ing. Jarmila Králová, PhD., Nikola Králová, Jana Šmitalová

Udelený grant: 1 000 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Iniciatíva projektu vychádza od rodičov detí, ktorí sa rozhodli efektívne upraviť nevyužitý 

priestor medzi budovami materskej škôlky Benkova na Klokočine. Ako dobrovoľníci 

navrhli projekt, pomohli pri úprave terénu a výsadbe záhonov, rastlín a oporných 

konštrukcií. Vybudovali malý náučný chodník – Farmu, kde spoločne sdeťmi pestujú

domáce rastlinky, kvety adrobné ovocie (jahody, ríbezle, maliny, černice). Viac ako 90 

detí môže vidieť ako rastie drobné ovocie, rastlinky a zelenina, čo výrazne podporilo ich

vzťah k tvorbe a ochrane životnéhoprostredia. Grant pokryl náklady na materiál.

Remeselné	dielne

Predkladateľ: OZ Galéria Trafačka

Udelený grant: 650 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Na Párovciach v Nitre sa to na dva dni premenilo na tradičné dedinské prostredie, kde 

ľudia mohli stretnúť remeselníkov vtradičných krojoch a naučiť sa pracovať sdrevom. 

Počas letných mesiacov zorganizovali na dvore pred Galériou Trafačka dve remeselné 

dielne, ktoré ponúkli deťom od 3 do 15 rokov alternatívu neformálneho zážitkového 

vzdelávania. Dielne sa uskutočnili 14. júna 2014 a 26. júla 2014 pod vedením skúsených 

lektorov. Počas prvej si deti mohli vyrobiť vtáčie búdky akŕmidlá a počas druhej sa 

venovali výrobe drevených lyžíc, píšťaliek akošíkov. Aktivít sa zúčastnilo takmer 30 detí 

v sprievode rodičov. Každý kurz bol oživený súťažami, spoločnou grilovačkou detí 

a rodičov a pohodovou komunitnou zábavou. Z grantu boli hradené honoráre lektorov 

a spotrebný materiál.
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Dokumentárny	film	"Skauting	v	Nitre	v	spomienkach	oldskautov"

Predkladateľ: Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava

Udelený grant: 640 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Slovenský Skauting je dobrovoľnícka organizácia, ktorá vzdeláva a vedie najmä mladú 

generáciu k ochrane životného prostredia. Najstarší skautský oddiel v Nitre natočil 

dokumentárny film o dejinách skautingu v Nitre, ktorý je prerozprávaný bývalými 

skautmi a vedie k poznaniu dejín a osobností skautskej organizácie v Nitre. Rozhovory 

sú zavesené aj na novovytvorenej stránke http://www.storocnica.nitrava.sk/. Tento film 

vypĺňa medzeru v poznaní dejín skautingu a jeho osobností v Nitre av okolí, keďže 

doteraz neexistovalažiadna publikácia o jeho dejinách v Nitre. Grant poslúžil na výrobu 

a potlač DVD.

PIKNIK	- Využívaním	verejných	priestranstiev	zlepšime	ich	kvalitu

Predkladatelia: Ing. Dominika Titková, Ing. Monika Jančovičová, Ing. Lukáš Štrba
Udelený grant: 500 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Pred areálom SPU vNitre sa 28. 4. 2014 uskutočnil verejný piknik a festival pre študentov 

a širokú verejnosť organizovaný doktorandmi Katedry záhradnej akrajinnej architektúry 

SPU v Nitre. Jeho cieľom bola podpora využívania verejných priestorov a upevňovanie 

komunitných vzťahov. Súčasťou Pikniku boli odborné prednášky adiskusie, beseda 

s troma slovenskými spisovateľkami, čajovňa v prírode a piknikovanie v tráve, rôzne 

koncerty... Na príprave podujatia pomáhalo 50 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa ho viac ako 

600 ľudí. Po ukončení akcie boli zozbierané fotografie aworkshopové diela vystavené vo 

fojer-i fakulty. Z grantu hradili sedenie (deky atulivaky), športové náradie apropagáciu 

podujatia.

2. OTVORENÉ GRANTOVÉ KOLO

K termínu uzávierky 12. 6. 2014 bolo do otvoreného grantového kola predložených 20 projektov.Správna rada nadácie schválila 

grant pre sedem z nich v celkovej sume 5 140 €. Projekty boli podporené z finančného príspevku Mesta Nitra (1 784 €),

z nadačného fondu BRAMAC a z 2% spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. (3 356 €).

Komunitná	výstava
Predkladatelia: Daniel Kosír, Peter Novák, Marek Kosír

Udelený grant: 625 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Komunitná výstava sa uskutočnila 12. 11. 2014 v Komunitnom centre na Nedbalovej ul.
v Nitre. Súčasťou projektu boli aj workshopy troch umelcov – Martin Malý, Erik Vilím a 
Daniel Kosír. Záujemcovia získali skúsenosť s prácou s tvorivými technikami na 
pointilizme, geometrickej kresbe portrétov a tetovaní. Na projekte sa podieľali piati 
dobrovoľníci. Vernisáže sa zúčastnilo tridsať ľudí. Projekt slúži približne stovke ľudí 
mesačne, ktorí Komunitné centrum navštívia. Umelci bez formálneho vzdelania získali 
príležitosť na vystavenie svojich diel, navzájom sa spoznali, prezentovali verejnosti aplánujú užšiu spoluprácu aj vbudúcnosti. 
Grant využili na zakúpenie rámov, tlač, ceny pre umelcov, občerstvenie.
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Nitriansky	Včelí	kRaj

Udelený grant: 534 € z finančného príspevku Mesta Nitra

Predkladateľ: o.z. kRaj

Občianske združenie kRaj vytvorilo v meste Nitra vzdelávaciu včelnicu pre širokú 

verejnosť a školy. Program prebiehal najmä počas školskéhoroka v priestoroch centra 

Hidepark Nitra. Vzdelávanie bolo zážitkové, spájalo prednášky s názornými ukážkami, 

priamym pozorovaním včiel, ochutnávkou medov a tvorivými dielňami do jedného 

atraktívneho programu, počas ktorého deti zistili, aké je to byť včelárom. Viac ako 150 

účastníkov sa dozvedelo viac o živote tohto prospešného hmyzu. Z grantu zakúpili 

špeciálne kombinézy sklobúkom arukavicami určené na prácu so včelami.

Youth StreetWorkout	Park	

Predkladateľ: YMCA MZ NITRA

Udelený grant: 625 € z finančného príspevku Mesta Nitra

20 dobrovoľníkov azároveň nadšených športovcov si svojpomocne vytvorilo veľmi 

žiadané a populárne workoutové ihrisko na sídlisku Diely v Nitre. Aktuálne ihrisko slúži 

na pravidelné tréningy pre 15 detí z Karate klubu, 15 detí zo Skautingu a min. 5 

pravidelných cvičiacich. Zároveň je tento priestor k dispozícii širokej verejnosti zo sídliska. 

Dobrovoľníci poskytujú aj rady ohľadom cvičenia či stravovania. Obyvatelia sídliska sa tu 

učia dobrým návykom, pracovať s vôľou a motivuje ich to ďalej pracovať na sebe 

a zlepšovať si svoje zdravie. Zgrantu zakúpili materiál a náradie na posilňovanie.

Ostatné	projekty	(nefinancované	zfinančných	prostriedkov	Mesta	Nitra)

Kaviarnička	nás	spája

Predkladateľ: KREATÍV PLUS

Udelený grant: 756 € z 2 % spoločnosti BRAMAC –

strešné systémy, s.r.o. a z nadačného fondu BRAMAC 

Detské	ihrisko	Nitra,	Chrenová	4	– Clementisova	

908/2
Predkladatelia: Zuzana Hajnovičová, Zuzana 

Uharčeková, Ľuboš Zabák

Udelený grant: 1 000 € z 2 % spoločnosti BRAMAC –

strešné systémy, s.r.o.

Galéria	BOD	G/2014	

Predkladateľky: Henrieta Ďurovová, Henrieta Rojková, 

Iveta Mráziková

Udelený grant: 600 € z 2 % spoločnosti BRAMAC –

strešné systémy, s.r.o. a z nadačného fondu BRAMAC 

JAMESTOWN	- DIVADLO	BLÁZNOV

Predkladatelia: Michal Malicher, Štefan Pčelár, Adam 

Spišák

Udelený grant: 1 000 € z 2 % spoločnosti BRAMAC –

strešné systémy, s.r.o.
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ABY	ĽUDIA	ĽUĎOM	POMÁHALI

V 8. ročníku programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sme spolu sfiremnými partnermi podporili 7 projektov sumou 5 550 €. 

Projekty boli spolufinancované partnermi projektu, z 2% dane z príjmu a finančného príspevku Mesta Nitra.

Vianočný	bazár	Slniečka

Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o.
Firma: OC CENTRO 
Udelený grant: 36,50 € z finančného príspevku Mesta Nitra, iné zdroje 663,50€

Centrum Slniečko zorganizovalo podujatie Vianočný bazár v OC Centro Nitra 20. 12.

2014, vďaka ktorému informovalo o problematike týrania a zneužívania detí. 

Dobrovoľníci sa rozprávali s deťmi a mládežou a kládli im otázky typu: „Stretol si sa 

už s domácim násilím alebo násilím na tvojej škole?“ „Vieš na koho sa obrátiť s  týmto 

problémom?“ Na podujatí Vianočný bazár Slniečka boli ponúkané produkty chránenej 

dielne Centra Slniečko. Ich zakúpením mohli ľudia podporiť ďalšie existovanie Detskej 

linky záchrany. Výťažok z predaja je určený pre Detskú linku záchrany. 

Ostatné	projekty	(nefinancované	zfinančných	prostriedkov	Mesta	Nitra)

V	ZDRAVOM	TELE	ZDRAVÝ	DUCH	

Predkladateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre -
Fakulta Stredoeurópskych Štúdií
Firma: Západoslovenská energetika
Udelený grant: 700 €

RODINA	DO	ŠKOLY	

Predkladateľ: Základná škola Benkova, Nitra
Firma: Giesecke&Devrient
Udelený grant:800 €

BEZPEČNE	DO	ŠKOLY	IDOMOV	
Predkladateľ: Základná škola, Komárno
Firma: GRANVIA 
Udelený grant: 800 €

SPOLU	SA	HRAVO	UČÍME	OPRÍRODE	V	PRÍRODE

Predkladateľ: Lucia Mitanová, Sibyla Lopošová, Ingrid 

Lukáčová

Firma:  Nitrianska teplárenská spoločnosť

Udelený grant: 900 €

HURÁ	MÁME	SNOEZELEN	

Predkladateľ: Spojená škola internátna a praktická 
škola v Nitre
Firma: Nitrianske komunálne služby
Udelený grant: 800 €

Spoznávanie	histórie	na	miestach	dejinných	

udalostí	

Predkladateľ: Združenie na záchranu stredovekého 
architektonického dedičstva nitrianskeho kraja 
LEUSTACH
Firma: ALL MONT
Udelený grant: 850 €
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MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI

(nefinancované	z finančných	prostriedkov	Mesta	Nitra)

Mladí ľudia od 15 do 30 rokov sa uchádzali o grant v 11. ročníku grantového programu Mladí nitrianski filantropi do 13. marca 

2014. K termínu uzávierky bolo podaných 30 projektov a podporených 8 projektov sumou 1 900 €. Projekty boli realizované 

vďaka 2% z dane firmy Giesecke & Devrient Slovakia a daru a 2% z dane firmy Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

PORASTÚ	S	NIMI
Predkladatelia: Rastislav Tinák, Martin Matúš, Erik 
Galbavý
Udelený grant: 180 €

UVARÍME	SI	SLIVKOVÝ	LEKVÁR

Predkladateľ: LABUŤ, o.z.
Udelený grant: 253 €

STEREO

Predkladateľ: Združenie STORM
Udelený grant: 207 €

Rozprávková ZÁhrada	- ROZA

Predkladateľ: YMCA MZ Nitra
Udelený grant: 300 €

HOBITÍ	DOM
Predkladatelia: Bc. Natália Kratochvílová, Mgr. Zuzana 
Hečková Phd., Viktória Košťáliková
Udelený grant: 300 €

DIVADELNÉ	PREDSTAVENIE	ALICA	V	KRAJINE	

ZÁZRAKOV

Predkladatelia: PhDr. Martina Grošaftová, Nikki
Böjtösová, Marek Lupták
Udelený grant: 240 €

FAREBNÉ	HRANICE
Predkladatelia: Informačné centrum mladých Levice
Udelený grant: 180 €

TRAFOVEGABARTER

Predkladatelia: Zelená zebra
Udelený grant: 240 €

FOND BONA VIA

(nefinancované	z finančných	prostriedkov	Mesta	Nitra)

Do grantového kola Bona via bolo ku dňu 27. marca 2014 predložených 5 projektov. 3 najlepšie dopravné projekty získali granty 

v hodnote 3 000 € z 2 % spoločnosti Granvia, a.s. Správna rada schválila vybrané projekty na základe odporúčania zakladateľa 

fondu Bona via Ing. Andreja Sitkeya.

DOPRAVA	- MÔJ	KAMARÁT

Predkladateľ: ZŠ Levice, Saratovská ul. 43
Získaný grant: 1100,00 EUR

ALEXOVA	CESTIČKA

Predkladateľ: MŠ Nový diel č. 50, Hurbanovo
Získaný grant: 811,00 EUR

DOPRAVNÉ	IHRISKO
Predkladateľ: Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany
Získaný grant: 1089,00 EUR
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TU	SME	DOMA	HURBANOVO

K termínu uzávierky 6. ročníka grantového programu bolo zaslaných 29 žiadostí o grant v celkovej výške 86 436,69 €. 

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcu partnera programu spoločnosti Heineken Slovensko, zástupcu Mesta Hurbanovo 

a Nitrianskej komunitnej nadácie rozhodla o podpore 12 projektov v celkovej výške 29 700 €.

Založenie	stolnotenisového	klubu	FitKid	

Hurbanovo	

Predkladateľ: Ing. Zoltán Vereš, Oliver Fejes, Viktor 

Gogola

Udelený grant: 2 500 €

Leto	či	zima,	pohyb	Nám	treba	

Predkladateľ: Anna Žigová, Mgr. Dominik Žigo, 

Mikuláš Kašík

Udelený grant: 3 000 €

Vráťme	deťom	ihrisko	

Predkladateľ: Roman Zahorec, Slavomír Kajan, Miriam 

Plevková

Udelený grant: 2 870 €

Naživo	 je	 to	 lepšie	 – ozvučenie	 živej	 hudby	

a nástrojov	

Predkladateľ: Kultúrne stredisko MiklósaKonkoly-

Thege Hurbanovo

Udelený grant: 2 100 €

Hravo	 a	 zdravo	 - multifunkčné	 zábavné	 mini	

centrum	pre	detičky	a mamičky	

Predkladateľ: Prosocia

Udelený grant: 3 249 €

Keramická	dielňa	

Predkladateľ: Základná umelecká škola Hurbanovo

Udelený grant: 2 976 €

Červení	v červenom	
Predkladateľ: Miestny spolok Slovenského Červeného 

kríža v Hurbanove

Udelený grant: 1 310 €

Všetci	v pohybe	

Predkladateľ: Bc. Monika Máčiková, Mgr. Kinga 

Petríková, Ing. Peter Nagy

Udelený grant: 1 200 €

Maj	svoj	strom,	II.	etapa	

Predkladateľ: SzabolcsLovász, Alica Pavlíková, Viktória 

Lovászová

Udelený grant: 3 300 €

Dajme	klubu	nový	vzhľad	

Predkladateľ: Monika Juhaszová, Renáta Pastoreková, 

Viola Zahorecová

Udelený grant: 3 300 € 

Okná	dokorán	novým	perspektívam	

Predkladateľ: Martina Verešová, Ingrid Gulyas, 

Katarína Meszarošová

Udelený grant: 2 895 €

V	spojení	so	svetom	- Wi-Fi	hot	spot	Hurbanovo	

Predkladateľ: Ing. Zoltán Šesták, Marián Botoš, Jozef 

Kmeť

Udelený grant: 1 000 € (náklady na inštaláciu wi-fi hot 

spotu)
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KLUB	DARCOV

Do programu KLUB DARCOV sa v 11. ročníku zapojilo 13 podaných projektov. Podporených bolo6 projektov sumou 

4 500,00 €. Projekty boli realizované vďaka finančnej podpore členov KLUBU DARCOV. Ich realizácia je naplánovaná na rok 

2015.

Drumpoint	Slovakia	2015	– Medzinárodný	

festival	bubnov	a	perkusií

Predkladateľ: Umelecká spoločnosť Tambores, o.z.

Udelený grant: 1 000,00 €

Odborníci	na	ulici

Predkladateľ: Združenie STORM

Udelený grant: 1 000,00 €

StreetWorkout	Park

Predkladateľ neformálna skupina Daniel Sitáš, Tomáš 
Madleňák, Matúš Vaško
Udelený  grant: 1 000,00 €

BUNKA	pre	všetkých
Predkladateľ: tab_lab

Udelený grant: 500,00 €

Cestou	necestou	vždy	s	úsmevom!

Predkladateľ: Rytiersky rád sv. Gorazda

Udelený grant: 500,00 €

CHUŤOVÉ	BUNKY
Predkladateľ: Zelená Zebra
Udelený grant: 500,00 €

MIMORIADNE PROJEKTY

Mimoriadne granty sa udeľujú mimo termínov vyhlásenia bežných grantových kôl. Ide hlavne o granty, o ktorých rozhoduje 

darca (napr. zakladateľ fondu). Okrem tejto formy prideľovania grantov, sú mimoriadne granty udeľované aj v rámci 2%, a to 

organizáciám a jednotlivcom, ktorým NKN pomáha získavať 2%. V roku 2014 bolo podporených 8 mimoriadnych projektov 

v celkovej výške 5 313,29 €.

Účasť	na	Majstrovstvách	sveta	v	bezmotorovom	
lietaní
Predkladatelia: Andrej Sedlák, Ivan Kotvas, Ing. 
Dagmar Sedláková
Udelený grant: 300 € z nadačného fondu Bramac

Leto	so	školskou	televíziou	Konkolka

Predkladateľ: Základná škola Námestie Konkolyho-

Thege č.2 Hurbanovo

Udelený grant: 500 € z 2% spoločnosti Heineken 

Slovensko, a.s.

Country	stopa	2014

Predkladatelia: Andrej Oprala

Udelený grant: 900 € z 2%

Cesta	za	zdravím

Predkladatelia: Martina Pastuchová

Udelený grant: 511,30 € z 2%

Ochrana	zdravia	a vzdelávania	klientov	Denného	

stacionára	ŤZP

Predkladatelia: Správa zariadení sociálnych služieb

Udelený grant: 822,00 € z 2%

Rozvoj	kognitívnych	schopností	a podpora	

hudobno-pohybovej	aktivity	klientov	Denného	

stacionára	pre	autistov

Predkladatelia: Správa zariadení sociálnych služieb
Udelený grant: 280,00 € z 2%

Cena	Pavla	Straussa	2014

Predkladateľ: Kulturologická spoločnosť

Udelený grant: 1 000 € z 2%

Čistotné	žabky

Predkladatelia: Slovenská rada rodičovských združení 

při MŠ Štiavnická
Udelený grant: 999,99 € z 2% spoločnosti BRAMAC –

strešné systémy, s.r.o. a z nadačného fondu Bramac
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MEDIALIZÁCIA PROJEKTOV	PODPORENÝCH	ZPROSTRIEDKOV

MESTA	NITRA

Grantové kolo:

www.nkn.sk - Poznáme prvých 7 podporených projektov
www.ohlas.sk - NITRA – NKN: V Nitre pribudne 7 nových aktivít
www.mojanitra.sk - V Nitre pribudne 7 nových aktivít

Projekty:
www.nitralive.sk - V sobotu 26. apríla 2014 sa v Nitre uskutoční Jarné čistenie Zobora
www.nitraden.sk - FOTO: Jarné čistenie Zobora 2014
www.trafacka.sk - REMESELNÉ DIELNE V TRAFAČKE

www.nitralive.sk - Remeselné dielne v Trafačke: fotoreport 26. júl 2014
www.nitraden.sk - Tvorivé dielne v Trafačke! Vyrobte si vlastné remeselnícke výtvory!
www.ajdnes.sk - NITRIANSKY PIKNIK 2014
www.nkn.sk - Remeselné dielne v Trafačke
www.teraz.sk - Nitriansky piknik chce spájať obyvateľov mesta
www.fzki.uiag.sk - PIKNIK 2014

www.nitralive.sk - Pred hlavnou budovou SPU sa konal Piknik 2014
www.youtube.com - PIKNIK 2014
www.nitra.sme.sk - Piknik ako všehochuť zábavy
www.sme.sk - V Nitre za riekou sa dejú veľké veci. Hidepark ponúka úkryt pred mestom
www.storocnica.nitrava.sk - Skauting v Nitre
www.nitra24.sk - Akcia, ktorá chce spojiť sídliskovú komunitu: Na Dieloch si užijeme parádny piknik
www.polnohospodar.sk - Piknik ako motivácia k lepším medziľudským vzťahom

www.nkn.sk - Výsledky 2. otvoreného grantového kola
www.hidepark.sk - Hidepark

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za stálu podporu svojej činnosti zo strany Mesta Nitra.
Aj vďaka nej môže nadácia byť nielen pasívnym prijímateľom tejto finančnej a nefinančnej pomoci, ale 

partnerom pri zlepšovaní kvality života v našom meste.

Viac informácií o našej činnosti a projektoch nájdete na:

www.nkn.sk


