


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. 
 
 
V roku 2013, k termínu 19. 11. 2013, podporila Nitrianska komunitná nadácia zo 108 predložených projektov 53 projektov celkovou sumou 53 
071,77 €. (nižšia suma je ovplyvnená tým, že tento rok sa posúva termín Klubu darcov na december, takže v správe nie sú projekty podporené 
v jeho rámci zahrnuté, ako aj nižším počtom predaných figúrok v rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali oproti minulému roku 
a znížením asignácie 2% na 1,5%).   
 
 

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. Hlavnými darcami podporujúcimi 
otvorené grantové programy sú Mesto Nitra, BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.. V roku 2013 sme získali aj nového firemného darcu Giesecke 
and Devrient, ktorý si založil pri NKN fond zameraný na zlepšenie života v meste Nitra v sociálnej oblasti, oblasti detí a mládeže vrátane 
podpory detí z detských domovov.  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 2013 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 2013 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. 2013 je 10. výročie Klubu darcov. 
Nitrianska komunitná nadácia sa snaží získať pri tejto príležitosti 100 darcov a realizuje kampaň na podporu tejto myšlienky. Plánované stretnutie členov 
Klubu spojené s výberom podporených projektov sa bude konať 12.12.2013 v nitrianskej Synagóge. 
  
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. V roku 2013získala Nitrianska komunitná nadácia z 2% sumu  53 912,16 €. Finančné prostriedky z 2% 
nadácii umožňujú podporovať projekty tiež v rámci otvorených grantových kôl, ale aj pokryť časť administratívnych nákladov. Od roku 2013 sa zmenil 
systém financovania z 2%, poukázaná suma pre právnické osoby vo výške 2% ostáva zachovaná len v prípade, že právnická osoba okrem 2% poukáže  aj 
dar a to vo výške 0,5% asignovanej sumy. V opačnom prípade môže asignovať len 1,5%. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Prehľad projektov podporených 
v rámci otvorených grantových programov 

 
1. otvorené grantové kolo 2013 

 
K termínu uzávierky 22. 2. 2013 bolo do otvoreného grantového kola predložených 20 projektov. Správna rada nadácie schválila 13 z nich v celkovej 
sume 6 677 €. Projekty boli podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra /3 600 €/, 2% spol. BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.        (1 498,69 €), a 
daru firmy BRAMAC – strešné systémy, spol. s. r. o. / 1 578,31 €/. 
 

Hidepark – kultúrne centrum z unimobuniek 
Predkladatelia: OZ TRIPTYCH 
V centre Hidepark, ktoré vyrástlo na mieste bývalej čiernej skládky na Vodnej ulici, ponúka občianske 
združenie možnosť stretávať sa a zabávať pod holým nebom. Z grantu boli zakúpené unimobunky, 
ktoré budú slúžiť ako kuchynka, WC, sprchy, dielňa, kancelária, sklad či priestor na spanie. 
Udelený grant: 1 000 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Človek a chránené živočíchy mesta Nitra 
Predkladatelia: Denisa Lobbová, Matúš Kováč, Juraj Filo  
Predkladatelia vytvorili nové podmienky pre hniezdenie či ukrývanie sa živočíchov (pre dážďovníkov 
tmavých, belorítky a netopiere), ktoré žijú v mestskom prostredí v dome na Považskej ulici a na 
hasičskej stanici na Klokočine, , ktoré pri zatepľovaní stratili svoje hniezda. Z grantu zakúpili nové 
búdky a vytvorili špeciálne hniezda pre tieto chránené živočíchy.  
Udelený grant: 1 000 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra 
NA DVORE – skultúrnenie detského ihriska 
Predkladatelia: Nora Šulíková, Katarína Fumačová, Vladimíra Čavojová 
Predkladatelia a dobrovoľníci upravili nevyhovujúce podmienky detského ihriska na Wilsonovom 
nábreží a Za Ferenitkou, kde žije viac ako 100 rodín.. Z grantu boli zakúpené lavičky a pivné sety a iný 
materiál, potrebný na revitalizáciu a úpravu dvora. 
Udelený grant: 1 000 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra 
 

 
Zdravé očká 
Predkladatelia: Krajské stredisko ÚNSS – Nitra 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska získala unikátny prístroj na meranie zraku, ktorý pomôže 
odhaliť očné vady u detí ešte v štádiu, kedy je šanca ochorenie zvrátiť.  
Udelený grant: 600 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Jarné čistenie Zobora 
Predkladatelia: Nitriansky horský spolok 
Nitriansky horský spolok usporiadal 20. 4. 2013 už tradičnú akciu čistenie Zobora s účasťou cca 100 – 120 dobrovoľníkov. Udelený grant pokryl náklady 
na materiálne zabezpečenie akcie (vrecia na odpad, rukavice). 
Udelený grant: 200 € z 2% BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
 
Oslavy 900, výročie prvej písomnej zmienky obce Dražovce  
Predkladatelia: OZ Pre Dražovce 
S myšlienkou dôstojne osláviť 900. výročie prvej písomnej zmienky obce Dražovce prišli členovia občianskeho združenia Pre Dražovce. Pre širokú 
verejnosť zorganizovali sériu kultúrno-spoločenských aktivít. 
Udelený grant: 200 € z 2% BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
Slniečko zažiari v máji ( s podtitulom Keď hudba a krása pomáhajú) 
Predkladatelia: Brigita Tarinová, Mariana Kováčová, Peter Birdáš 
Speváčka Brigita každoročne organizuje charitatívny koncert pri príležitosti Dňa matiek, zmyslom ktorého je poukázať na problematiku krízových centier 
pre matky s deťmi, ktoré prevádzkuje Centrum Slniečko n.o. pripravilo koncert spojený s módnou prehliadkou. 
Udelený grant: 200 € z nadačného fondu BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
MorepLOVEci 
Predkladatelia: OZ Domov Kolíňany 
Vďaka projektu mohlo 9 detí z detského domova Kolíňany absolvovať skupinový plavecký výcvik v mestskom kúpeli Nitra.  
Udelený grant: 702 € z 2% BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
Veľkonočné zvyky tradično-netradične 
Predkladatelia: OZ LABUŤ 
Dňa 23. 3. 2013 sa v kultúrnom dome sa konali  tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou pre širokú verejnosť. Grant pokryl  náklady na materiálne 
zabezpečenie akcie. 
Udelený grant: 257, l0 € z nadačného fondu. BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
 
 



 
Ekoučebňa Sovička 
Predkladatelia: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Čakajovce 
Pre cca 102 detí ZŠ  s MŠ v obci Čakajovce chcú predkladatelia projektu vybudovali na školskom dvore ekoučebňu (35 m2).  
Udelený grant: 200 € z 2% BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
Cestujeme za zdravím 
Predkladatelia: Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra 
Vďaka projektu sa mohlo  40 detí  s diagnózou autizmus s pridruženým mentálnym postihnutím zo Spojenej školy internátnej v Nitre, zúčastniť 2 
celodenných výletov.  
Udelený grant: 196,69 € z 2% BRAMAC – strešné systémy, s.r.o., 703,31 € z nadačného fondu. BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
OBJAVUJ A CHRÁŇ 
Predkladatelia: OZ INŠPIRÁCIA 
Členovia OZ INŠPIRÁCIA zorganizovali pre deti a mládež v regióne Cedron fotografickú súťaž.  
Udelený grant: 200 € z nadačného fondu BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
Pengagi oslavuje 30 rokov spolu s deťmi 
Predkladatelia: Ing. Vladimír Raškovič, Juraj Banás, Ing. Peter Raškovič 
Kapela Pengagi pôsobí na hudobnej scéne už 30 rokov. Pri tejto príležitosti sa rozhodli osláviť svoje jubileum počas júnového koncertu. 
Udelený grant: 200 € z nadačného fondu BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. otvorené grantové kolo 2013 
 
K termínu uzávierky 21. 6. 2013 bolo do otvoreného grantového kola predložených 10 projektov. Správna rada nadácie schválila  5 z nich v celkovej 
sume 3 684,25 €.. Projekty boli podporené z finančných prostriedkov Mesta Nitra /1 400 €/ a 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.        /300 €/ 
a   2% firmy Giesecke & Devrient Slovakia /1 984,25 €/ 
 
 
 
 

Študentská výstava “Vikingovia – dobyvatelia zo severu“ 
Predkladatelia: Zuzana Bariaková, Silvia Eliašová, Nina Baginová 
Študenti Katedry muzeológie na UKF Nitra sa rozhodli pripraviť pre školskú mládež a širokú 
verejnosť interaktívnu výstavu Vikingovia – dobyvatelia zo severu. Atraktívnym spôsobom 
predstavili pôvod, odievanie, stravu, obydlie, vieru i zvyky Vikingov. Výstava bola realizovaná 
v Ponitrianskom múzeu. 
Udelený grant: 673 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intercultural Dialog Day IDD 
Predkladateľ: Intercultura Slovakia 
Organizácia Intercultura Slovakia realizuje vzdelávacie programy pre stredoškolákov vo veku 16-18 rokov, sprostredkováva dobrovoľnícke stáže pre 
mládež, oslovuje ľudí, ktorí chcú hosťovať mládež inej kultúry vo svojej rodine... Zámerom ich projektu bolo  spropagovať nitrianskej verejnosti význam 
medzikultúrneho vzdelávania aj význam dobrovoľníctva. Počas festivalu Divadelná Nitra počas troch dní s pomocou hosťovaných študentov 
a dobrovoľníkov zaujímavým spôsobom propagovali kultúru napr. Venezuely, Brazílie, Mexika, Argentíny, Talianska a Thajska. Udelený grant pokryl 
náklady s materiálnym zabezpečením akcie  
Udelený grant: 727 € z finančných prostriedkov Mesta Nitra 



 
“Šaty robia človeka“ alias FASHION 
Predkladatelia: Ing. Mária Boledovičová, Marianna Lipovská, Eva Sabová 
Desaťčlenná skupina TS CATwalk v obci Jarok je zložená zo žiačok ZŠ. Dievčatá pravidelne 3x 
do týždňa trénujú a zúčastňujú sa mnohých tanečných súťaží, kde dosahujú výborné výsledky. 
Požiadali si o grant za zakúpenie kostýmov. 
Udelený grant: 300 € z 2% firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.  

 















Mestský denný tábor FAJN s podtitulom POYHYBY OKOLO NÁS  
Predkladatelia: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Mgr. Ján Ondruška, PhD., Mgr. Martin 
Štubňa  
8. ročník mestského denného tábora v Nitre zameraného na fyziku sa konal v termíne 19. – 23. augusta 
2013 na pôde UKF Nitra. 30 detí vo veku 9-15 rokov spoznalo jednotlivé základné veličiny kinematiky 
ako dráha, rýchlosť, zrýchlenie, čas ako aj Newtonove zákony, silu, trenie. Tábor oboznámil deti s 
týmito pojmami pomocou rôznych experimentov a nie študovaním poučiek.  
Udelený grant: 984,25 € z 2% spol. Giesecke & Devrient Slovakia 
 
 
 
 
 



 
Spoločne pre ľudí, ktorí nevidia, aj nepočujú  
Predkladateľ: EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského  
Prostredníctvom projektu Spoločne pre ľudí, ktorí nevidia aj nepočujú zabezpečí Effeta podporu vzdelávania ľudí, ktorí sú hluchoslepí. Začiatkom 
novembra 2013 sa uskutočnil v Nitre vzdelávací seminár pre zaangažovaných pracovníkov do práce v danej oblasti.  
Udelený grant: 1 000 € z 2% spol. Giesecke & Devrient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠPECIÁLNE GRANTOVÉ PROGRAMY 

 
Špeciálne grantové programy majú bližšie určenú oblasť, na ktorú sa financie môžu použiť alebo cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené.  
 
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,  Stredná umelecká škola Nitra 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 7. ročníka programu sa zapojilo 6 partnerov: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, Giesecke & Devrient, s.r.o., OC CENTRO Nitra, 
NTS, a.s.,  Granvia, a.s. a   a ALL MONT spol. s r.o. Slávnostné otvorenie projektu a predstavenie figúrok verejnosti sa konalo v OC CENTRO Nitra. 
Počas tohto otvorenia každá firma dala svojej figúrke meno a zároveň každý firemný majiteľ figúrky podporil jeden projekt.   

        



 

 

 
FOND BONA VIA 
Fond Bona via 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  
Už desiaty rok sa 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. 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, ...). V roku 2013 bolo podporených 13 projektov celkovou sumou 28 400 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Prehľad projektov podporených 

v rámci špeciálnych grantových programov 
 

Aby ľudia ľuďom pomáhali 
 
 
Názov projektu: Športuj celý rok 
Predkladateľ: Bc. Alena Adamická, Mgr. Monika Fehérová, Bc. Lukáš Maťko 
Zámerom predkladateľov je vytvoriť v nevyužívanej miestnosti obecného úradu v obci Mudroňovo malú minitelocvičňu.  
Udelený grant: 1 000 € (na zakúpenie športových potrieb do telocvične) 
Donor projektu: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, a.s. 
 

 
Názov projektu: Učíme sa hravo 
Predkladateľ: Krízové stredisko “SOS“ Hurbanovo  
V rámci tohto projektu chce Krízové stredisko SOS Hurbanovo zabezpečiť didaktické pomôcky, ktoré budú priamo využívané pri výchove, vzdelávacej 
činnosti a tiež pri relaxačných a oddychových aktivitách detí. Ide o deti predškolského a mladšieho školského veku. 
Udelený grant: 860 € (nákup didaktických pomôcok)  
Donor projektu: Giesecke & Devrient Slovakia s.r.o. 
 
 
Názov projektu: Detské ihrisko pri soche sv. Urbana 
Predkladateľ: OZ Ďarmoty 
Anotácia projektu: OZ Ďarmoty chce vybudovať v tomto priestore detský kútik. Ten bude pozostávať zo šmykľavky, hojdačiek, doplnený bude 
prvkami s vinohradníckym zameraním ako sudy, kade a preše. 
Udelený grant: 1000 € (materiálne vybavenie ihriska) 
Donor projektu: Granvia, a.s. 
 
 
 



Názov projektu: Výučba histórie na miestach dejinných udalostí 
Predkladateľ: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja. 
Deti zo ZŠ Fatranská  (z Nitry a okolia) sa počas víkendov (marec - júl 2014) zapoja do zážitkového spoznávania histórie na hrade Hrušov. Počas 
projektu budú mať možnosť vyskúšať si prácu vo výskumných tímoch archeológov, tímu architektonického výskumu, tímu dendrochronologického 
výskumu v priebehu aktívnych a reálnych výskumov na národnej kultúrnej pamiatke – hrade Hrušov.  
Udelený grant: 1 000 € (materiálne zabezpečenie aktivít, cestovné náklady detí) 
Donor projektu: ALL MONT, spol. s.r.o. 
 
 
Názov projektu: Vianočný bazár Slniečka 
Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o. 
Cieľom projektu je informovať verejnosť, najmä však deti a mládež, o problematike týrania a zneužívania detí, poradiť im v rámci prevencie. Centrum 
Slniečko zorganizuje preto dvojdňové podujatie Vianočný bazár v OC Centro v decembri 2013. 
Udelený grant: 1000 € (organizačné a materiálne zabezpečenie podujatia) 
Donor projektu: OC CENTRO Nitra 
 
 
Názov projektu: Kreslím, krelím, čáry máry, všetko sa mi nepodarí... 
Predkladateľ: Lucia Mitanová, Katarína Benešová, Marcel Čanaky 
Projekt má za cieľ hravou a nenásilnou formou zlepšiť grafomotoriku a vytvoriť podmienky pre spoločné aktivity detí z MŠ Topoľová a Domova 
sociálnych služieb Socia (DSS Socia), ktoré majú spoločný školský dvor.  
Udelený grant: 840 € (na výrobu 6 ks drevených tabúl) 
Donor projektu: Nitrianska teplárenská spoločnosť – NTS, a.s. 

 
 
 
 
 

 



Fond Bona via 
 
 
 

 
Názov projektu: Bezpečne a šťastne na ceste 
Predkladateľ: ZŠ Tulipánová 1, Nitra 
Takmer 300 žiakov ročníkov 1. – 6. na ZŠ Tulipánová absolvovalo dopravný kurz 
prostredníctvom ktorého zapojilo aj obyvateľov mestskej časti Párovce do 
dopravných aktivít.  
Udelený grant: 700 € (2% a fond Bona via) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Názov projektu: Na ceste nie si sám 
Predkladatelia: Mgr. Daniela Maťová, Bc. Jana Hollová, Dana Goňová 
Tento dopravný projekt slúži každý rok viac ako 140tim deťom, ktoré navštevujú MŠ Párovská v Nitre na prehlbovanie zodpovednosti 
a bezpečnosti v cestnej premávke. Deti si hravou formou osvojili návyky učili sa základy dopravnej výchovy.  
Udelený grant: 500 € (Dar Rotary klubu Harmony Nitra, 2%  a Bona via) 
 
 
 
 
 
 



Názov projektu: Dopravná škola 
Predkladateľ: ZŠ Školská 289, Obyce 
Základná škola v obci Obyce neďaleko Zlatých Moraviec zapojila 60 detí z MŠ a ZŠ do výučby zásad bezpečnosti cestnej premávky. V rámci 
projektu sa žiaci naučili poznať základné dopravné značky a riadiť sa podľa nich, bezpečne chodiť po chodníku a po ceste, kultúrne sa správať na 
cestách a v dopravných prostriedkoch, zavolať alebo poskytnúť prvú pomoc... .  
Udelený grant: 300 € (2% a fond Bona via) 
 

 
Program Mladí nitrianski filantropi  

 
Názov projektu: BAZÉN ŠURANY - Areál voľného času a freestyle športov 
Predkladatelia: Marek Konkoly, Tomáš Habaj, Pavol Perďoch 
 Z nefunkčného zanedbaného objektu v centre mesta predkladatelia vytvorili voľnočasové centrum. To bude obsahovať skatepark prerobený zo 
starého plaveckého bazéna, nové chodníky, lavičky, grafitty zónu, malé pódium a novovysadenú zeleň. Viac ako 100 mladých dobrovoľníkov sa 
podieľalo  na zveľadení areálu a jeho sprístupnení verejnosti.  
Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 
Názov projektu:  Večer na Blízkom východe 
Predkladatelia: Monika Nociarová, Monika Kapallova, Soňa Jaseneková 
Predkladatelia zorganizovali podujatie, ktorým priblížilo oblasť Blízkeho východu a základné pojmy súvisiace s blízkovýchodnou kultúrou, ktoré sú 
často v Európe nesprávne interpretované formou organizovania jednodňového podujatia. 
Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 
 
 
Názov projektu: Umenie patrí k umeniu, alebo „Zvuky“ Galérie umenia a tvorby 
Predkladatelia: Rubin Kostov, Branislav Pištek, Martin Jakuš 
Predkladatelia z grantu čiastočne zafinancujú ozvučenie kultúrnych udalostí realizovaných v Galérii umenia a tvorby v Šali. 
Udelený grant: 330 € z prostriedkov Nadácie SPP 
 
 



 
Názov projektu: GALÉRKA 
Predkladatelia: Ivana Královičová, Regina Annušová, Jana Královičová 
Predkladatelia sa rozhodli sa oživiť nevyužívaný priestor Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Nových Zámkoch, ktoré bude slúžiť najmä na 
prezentáciu mladých talentov v oblasti: fotografia, socha, grafika, maľba, grafity alebo multimediálna tvorba.  
Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 

 
Názov projektu: LETNÉ CIRKUSOVANIE 
Predkladatelia: Martin Valentíny, Barbora Hurtišová, Kristína Hozáková 
Predkladatelia sú pracovníkmi programu Združenia Storm s názvom CIRKUS. Venujú 
sa deťom a mladým ľuďom v meste Nitra a poskytujú služby ako voľnočasové aktivity, 
poradenstvo, sociálna asistencia a iné. V júni 2013 v areáli komunitného centra na 
Klokočine pripravili pre obyvateľov sídliska Klokočina (ale aj občanov mesta Nitra) 
aktívny deň strávený v kruhu rodiny, známych, susedov a priateľov. 
Udelený grant: 250 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 
 
 
 
 
 

 
Názov projektu:  Aktivity mládeže na dedine  
Predkladatelia: Juraj Hanák, Matúš Sitár, Zuzana Lukáčiková 
Neformálna skupina mladých ľudí z Lukáčoviec získala grant na zakúpenie stolov a lavíc na realizáciu rôznorodých obecných  podujatí. 
Udelený grant: 240 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 
Názov projektu: Dostavba kurtu na plážový volejbal v obci Svätoplukovo 
Predkladatelia: Michal Hradický, Peter Kozel, Inka Kozlová 
Predkladatelia získali od mladých filantropov  grant na zakúpenie a osadenie uzamykateľnej bránky novovybudovaného multifunkčného ihriska.  
Udelený grant: 200 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 



 
 
Názov projektu: Športový deň Centra Slniečko 
Predkladatelia: Angelika Blažková, K. Dobišová, E. Lizuchová 
OZ pripravilo v Mestskej ubytovni na Čermáni športový deň. Grant získali na zakúpenie športových potrieb. 
Udelený grant: 170 € z finančných prostriedkov Nadácie SPP 
 

 
Názov projektu: Filmonáda 
Predkladatelia: Barbora Mlejová, Lenka Mareková, Michaela Mrvová 
Predkladatelia sú členovia neziskovej organizácie Zelená Zebra, ktorej hlavným cieľom je prezentovať 
neprofesionálne umenie mladých ľudí. V dňoch 26. - 28. apríla 2013 organizovali vo Fotogalérii Trafačka v Nitre 
nesúťažnú prehliadku krátkych študentských filmov s názvom FILMONÁDA.  
Udelený grant: 313 € z finančných prostriedkov Rotaract club Nitra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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, ktorý 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%.   
 
 

 Prehľad projektov podporených mimoriadnymi grantmi 
 
Názov projektu: Terapiou ku zdraviu 
Predkladateľka: Jana Oršulová 
Chlapci so ZŤP, Filip a Patrik Oršuloví (11), potrebujú pravidelné rehabilitácie, kúpele, lieky, ortopedické a iné zdravotnícke pomôcky: napr. kvalitné 
ortopedické topánky, bekerove ortézy, dlahy, rehabilitačný bicykel atď. Nakoľko sú obaja vo veľkom vývoji – narástli skoro 10 cm, šľachy nestíhajú 
a preto sú veľmi dôležité celkové rehabilitácie, masáže, ergoterapeutické ataky a plávanie vo vode. Obaja chlapci navštevujú ZUŠ Vajanského. Filip hrá na 
bubny kvôli arteterapeutickému účinku a nenásilnej rehabilitácií pravej časti tela, a Patrik sa učí hrať na klarinet kvôli rozvoju jemnej motoriky rúk. Kvôli 
problémom s chrbtovým svalstvom súvisiacim s ich diagnózou a absolvujú v máji až v júli hipoterapiu, ktorá je známa pozitívnymi účinkami v takýchto 
prípadoch. Veríme, že im kontakt so živým koníkom a sedenie na chrbte za madlami pomôže zlepšiť ich zdravotný, fyzický aj psychický stav 
v predpubertálnom období. Z grantu zaplatia poplatky spojené s rehabilitáciami, zdravotné pomôcky a školné ZUŠ. 

Udelené granty: 1 350 € a 830 € (z 2% z dane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Názov projektu: Spoznajme krásy Slovenska 
Predkladateľka: Marta Bradáčová 
 

Celkom 59 žiakov Spojenej školy na Mudroňovej ulici a alokovanej Špeciálnej ZŠ pre telesne postihnutých 
žiakov na Kollárovej ulici v Nitre sa počas mája a júna 2013 zúčastnilo poznávacích pobytov v Banskej 
Štiavnici a v Bojnej. Žiaci spoznali históriu obcí, prírodu a krásy Slovenska. V Bojnej videli na vlastné oči aj 
život na ranči, stretli sa aj s exotickými zvieratami v minizoo ako sú lama, ťava či lev a spoznali starostlivosť 
o hospodárstvo či hospodárske zvieratá. Oba výlety prispeli k poznatkom z praktickej vlastivedy 
a praktického vyučovania pre deti, ktoré nemajú možnosť dostať sa na takéto miesta bežne. 

Udelený grant: 395,42 € (z 2% pre nadačný fond Deti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za stálu podporu svojej činnosti zo strany   Mesta Nitra.  
 

Viac informácií môžete nájsť na novej stránke NKN. 
 

www.nkn.sk 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


