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Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie je zlepšovať kvalitu života v Nitre a v Nitrianskom kraji 
prostredníctvom rozvoja dobrovoľníctva a filantropie. Nadácia podporuje grantmi komunitné 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 
dávaní financií. Snaží as prostredníctvom grantových programov motivovať ľudí, aby neboli ľahostajní 
voči svojmu okoliu. Ponúka darcom programy, ktoré nie sú len o ad- hoc darovaní, ale aj o  tvorbe 

určitej „stratégie“ darovania s udržateľným dosahom na komunitu. Mesto Nitra ako spoluzakladateľ 
nadácie a jej stály podporovateľ veľmi významnou mierou pomáha NKN napĺňať svoje poslanie , 
realizovať grantové programy a  získavať aj ďalších firemných darcov a jednotlivcov na podporu 
aktívnych občanov v našom meste.  

Práca NKN bola v roku 2020 výrazne ovplyvnená pandémiou COVID 19. Nadácia sa snažila udržať 
maximum grantových programov, ktoré realizovala tak v spolupráci s Mestom Nitra ako aj firemnými 
a individuálnymi darcami. Celkovo NKN podporila v rámci mesta Nitra 23 projektov sumou 51 320 €. 

Za podporu našej organizácie a zabezpečenie jej plynulého chodu v roku 2020 patrí naše úprimné 
poďakovanie vedeniu mesta Nitra, ako aj členom mestského zastupiteľstva a pracovníkom mestského 
úradu.  

 

Prehľad grantových programov NKN realizovaných v roku 2020. 

               

 

MENÍM MOJE MESTO 2020 

V roku 2020 mesto Nitra po tretíkrát pristúpilo k realizácii participatívneho rozpočtu na základe 

grantového programu Mením Moje Mesto. Program bol vyhlásený mestom Nitra formou grantovej 
výzvy, ktorú administrovala Nitrianska komunitná nadácia. Výzva bola zameraná na podporu 
projektov v nasledovných oblastiach: verejné priestory, ochrana životného prostredia, podpora 

komunitného života v meste.  O víťazných projektoch rozhodovali občania formou verejného 

elektronického hlasovania, ktoré prebiehalo od 16.3. do 15.4.2020 na stránke mmm.hlasobcanov.sk 

Účasťou v hlasovaní občania rozhodovali o rozdelení 40 000 €. Tento rok sa o priazeň občanov 

uchádzalo 29 projektov. Celkovo sa formou zaslania SMS zapojilo až 5 830 občanov. Víťazných 10 
projektov v celkovej sume 39 405 € bolo určených na základe počtu získaných hlasov, bez ohľadu 

na kategóriu. Do realizácie programu vstúpila pandémia COVID 19 a mesto Nitra muselo prijať viaceré 
opatrenia,vrátane pozastavenie dotácií. Taktiež sa výrazne zhoršili podmienky na realizáciu 
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podporených projektov, z ktorých boli mnohé určené širokej verejnosti.  Preto viceprimátor mesta 
Nitra, p. Miloslav Špoták v spolupráci s NKN zvolal pred podpisom zmlúv s úspešnými grantistami 
zoom call, kde sa otvorene diskutovalo o alternatívach podpory. Nakoniec vznikla dohoda, že 8 
projektov sa bude realizovať v roku 2020 a 2 projekty (STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice 
a Poď na piknik ) v roku 2021.  Všetkých 8 projektov realizovaných v roku 2020 bolo odúčtovaných 
a monitorovaných. Anotácie podporených projektov sú nasledovné:  

1. Letné kino - L.Turba, Z.Turbová, Ľ.Kriššák – 4 000 € (1304 hlasov) 

Zámerom predkladateľov projektu je premietanie na voľnom priestranstve pre deti a dospelých. 
Cieľom daného projektu je spojiť čo najväčší počet ľudí, aby sa pravidelne stretávali na sídliskách a v 
mestských častiach. Prvé premietanie chcú spojiť 13.6.2020, kde na sídlisku Klokočina bude II. ročník 
susedského dňa, ktoré malo v minulosti veľkú odozvu. Počas leta ponúknu na Dieloch, ul. Popradská 

premietanie v mesiacoch jún, júl a august tri premietania. Prvýkrát pôjdu do mestskej časti Párovské 
Háje, kde deťom ponúknu rozprávku. Tak, ako dali ľuďom na výber počas dvoch ročníkov, aj tento 
rok si budú vyberať prostredníctvom hlasovania na fb stránke, kde si vyberú z troch ponúk. 

2. Rozhýbeme všetky deti - Zápasnícky klub Corgoň Nitra – 4 000 € (917 hlasov) 

Projekt je zameraný na podporu pohybu, úpolových športov a súťaženia čo najväčšej účasti detí na 
náborových akciách pre olympijský šport (zápasenie), ktoré chcú predkladatelia aktívnou formou 
organizovať na školách v našom meste a náväzne na to v ich zápasníckom klube, kde budú 

OTVORENÉ TRÉNINGY, to znamená tréning pre každého nového záujemcu zdarma. Po spustení 
projektu budú súčasne chodiť po školách, kde majú dohodnuté prezentácie ich športovej činnosti a 
aktívnou formou chcú iniciovať deti od 6 do 15 rokov k pohybu. Deti sa zhromaždia v školskej telocvični 
a kluboví zverenci budú prezentovať ukážky z tréningov, budú sa snažiť zábavnou a hravou formou 
zaujať a upútať deti, aby prišli na tréningy, a tak ich udržať pri športe. 

3. Chrenová žije 2020! - P. Ďuriš, A. Sitkey, R. Mikulášik – 4 000 € (915 hlasov) 

Jednou z typických čŕt života na sídlisku je anonymita, vytráca sa príjemná a priateľská atmosféra 
medzi obyvateľmi. Preto neformálna skupina Tormošani prišla s druhým ročníkom projektu Chrenová 
žije 2020! Veria, že domov, to nie sú len štyri steny bytu, ale aj dobré vzťahy so susedmi, príjemné 
okolie a priateľská atmosféra. V minulom ročníku tohto projektu predkladatelia postupne sledovali, 
ako si ľudia zvykajú navštevovať podujatia, ako sa nadväzujú nové priateľstvá a ako sa profiluje 
skupina organizátorov. Preto chcú v tejto tradícii pokračovať. Cieľom projektu je, tak ako v minulom 
roku, prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, podporiť komunitný život na 
sídlisku Chrenová. Chystajú sa zrealizovať celkovo 7 podujatí v rôznych častiach sídliska. Radi vás 
privítajú na susedskej opekačke, verejných premietaniach pre deti aj dospelých, rozlúčke so školou, 
tormošanských tekviciach, detskej olympiáde alebo na veselici nielen pre seniorov. Miesto realizácie 
projektu: Projekt bude realizovaný na dopravnom ihrisku, školskom ihrisku a vo vnútroblokoch v 
rôznych častiach sídliska Chrenová. 

4. Dobudovanie a rozvoj hokejbalového areálu - Nitrianska Hokejbalová Organizácia – 
4 000 € (843 hlasov) 

Projekt zastrešuje Nitrianska Hokejbalová Organizácia. Cieľom projektu je realizácia a dobudovanie 
hokejbalového zázemia pre všetkých nadšencov hokejbalu od detí až po seniorov, aby všetci mali 
dôstojné podmienky na tréningy a zápasy. Predkladatelia chcú dobudovať samotný areál počnúc od 
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vybavenia sociálnych zariadení, skladových priestorov na tréningové pomôcky, kabíny, zastrešenie 
tribún pre divákov, až po úpravu okolia areálu. Dôvodom je hlavne veľký záujem o hokejbal od detí 
až po dospelých. Disponujú členskou základňou so 450 členmi. Organizujú 3 mestské hokejbalové 
ligy v Nitre a v najvyššej hokejbalovej súťaži majú 3 mládežnícke tímy a 1 seniorský tím. Súčasný 
hokejbalový areál je takisto otvorený a voľne prístupný pre širokú verejnosť, ktorá ihriská aktívne 
využíva. 

5. Klokočina street workout ihrisko vol. 2 - K. Obertášová, P. Bocán, R. Štefák – 4 000 € 

(841 hlasov) 

Street workout je finančne nenáročnou formou cvičenia vlastnou váhou. Základ prvého takéhoto 
ihriska na Klokočine sa podarilo vybudovať už v roku 2019. Keďže tento druh cvičenia a športu si 
našiel medzi mladými veľké množstvo priaznivcov, keď zistili, že majú osadené kvalitné cvičebné 
prvky s gumovou dopadovou plochou, postupne sa toto ihrisko zapĺňalo cvičiacimi mladými ľuďmi. 
Športovú aktivitu mladých ľudí treba podporovať, a tak sa predkladatelia projektu rozhodli rozšíriť toto 

ihrisko ešte o ďalšie nové cvičebné prvky s novou dopadovou plochou opäť v blízkosti Čajkovského 
1, kde celá plocha je určená na športové využitie. V tomto projekte by chceli zrealizovať aj výsadbu 
verejnej zelene, a vytvoriť tak kompaktný celok verejného priestranstva, spojením športoviska s 
verejnou zelenou. 

6. Rozárium – Botanická záhrada SPU Nitra – 4 000 € (823 hlasov) 

Ruža – je právom označovaná ako kráľovná kvetov. Rozárium sa nachádza v parku botanickej 
záhrady, v srdci areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, blízko centra mesta Nitry. 
Týmto projektom chcú vytvoriť nezabudnuteľné miesto nielen na relax, ale aj na podporu vzdelávania. 
Vybudovaním prvkov drobnej architektúry, zvýraznením daného priestoru trelážami, prispejú k 
oživeniu a ochrane tohto ekologicky hodnotného priestoru. Rozárium je koncipované ako náučná a 
osvetová expozícia kráľovnej rastlín, organizovaná v klasických priestorových súvislostiach tak, aby 
prezentovala sortiment nových, moderných ruží, vhodných pre súkromné aj verejné záhrady. 

V pásoch do centra budú vysadené sadové ruže a čajohybridy a v bordúrach pôdopokryvné ruže. 
Záhony ruží budú prepojené prostredníctvom treláží s popínavými ružami. Rozárium bude miesto 
pohody, rozjímania, podmanivej atmosféry a načerpávania síl. 

7. STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice - P. Zákopčan, B. Peťovský, M. Vašš – 

4 000 € (788 hlasov) 

Streetball sa prvýkrát predstaví verejnosti na OH v Tokiu. Cieľom projektu je tento dynamický šport 
zviditeľniť miestnej komunite ľudí, prostredníctvom turnajov a workshopov pre verejnosť, ale tiež v 
budúcnosti vytvorením OZ Streetballová akadémia. Tu by chceli predkladatelia cieľovej skupine 
prezentovať streetball formou tréningov, zápasov, kempov a turnajov. Ide o šport, ktorý je finančne 
nenáročný (stačia tenisky a lopta), môže ho robiť ktokoľvek, kto má radosť z pohybu a zároveň tým 
robí niečo aj pre svoje zdravie. Turnaj sa uskutoční v lete 2021 v športovom areáli SPU za internátom 

Mladosť. V mesiacoch máj a jún prebehnú workshopy na sídlisku Klokočina a Párovce. Projekt by 
mohol byť prínosom najmä pre deti a mládež, pretože predkladatelia cítia, že v dnešnej dobe je 
výrazná absencia pohybu práve medzi touto vekovou kategóriou. Keďže členovia neformálnej skupiny 
sú stále aktívni športovci, vedia, aký význam má pravidelný pohyb na psychohygienu a zdravý vývoj 
každého jedinca. 
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8. Spolu recyklujeme, teda sme - OZ Stvorené – 4 000 € (780 hlasov) 

"Spolu recyklujeme,teda sme" - toto podujatie budú predkladatelia v pravidelných víkendových 
termínoch, jeden krát mesačne (okrem zimného obdobia), organizovať na pešej zóne v Nitre pred 
Hotelom Zobor na Štefánikovej triede 5. Formou prednášok o udržateľnej móde a o znižovaní 
ekologickej stopy, workshopov upcyklovania textilu, organizovaním bazárov oblečenia, kurzami 
háčkovania, štrikovania a opráv odevov chcú vytvoriť komunitu, ktorá sa zaujíma o ekológiu a pomôžu 
jej svojou činnosťou v tom, ako so zlepšovaním životného prostredia začať od seba. Aby sa aktivita 
netýkala iba žien, budú organizovať v čase podujatí aj umelecký program pre celú rodinu - koncerty, 
literárne čítačky, výtvarné činnosti s deťmi, fotenie pred fotostenou. Chcú spájať rôzne generácie a 
poučiť sa od starších ľudí, ako v minulosti vedeli používať veci až do konečnej spotreby a boli 
ekologickí už vtedy, keď táto téma nerezonovala v spoločnosti tak, ako je to teraz. 

9. Komunitné kompostovisko na ulici Lipová – D. Králiková, M. Pap, M. Lopúch – 4 000 € 

(753 hlasov) 

Bioodpad je jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku 
prospešného kompostu. Zabráňme tleniu bioodpadu na skládke odpadov, kde sa nemá šancu 
rozložiť. Je potrebné ukázať obyvateľom, aké je kompostovanie jednoduché a pritom dôležité pre 
ochranu životného prostredia. Zaobstaraním komunitného kompostovacieho zásobníka chcú 
predkladatelia nasledovať príklad dobrej praxe kompostovania komunity občanov na Výstavnej ul., 
poskytnúť domácnostiam na ulici Lipová tiež možnosť zhodnocovať svoj bioodpad a následný 
kompost využiť ako hnojivo vo výsadbe. Súčasťou projektu bude aj zakúpenie príslušenstva ku 
kompostéru, vedierok na bioodpad pre zapojené domácnosti, prednáška o kompostovaní a 
informačné materiály. Osveta sa najlepšie šíri prostredníctvom praktickej realizácie. 

10. Poď na piknik - D. Chrenko, I. Chrenková, T. Zálešák – 3 405 € (743 hlasov) 

V rámci projektu Poď na piknik realizátori pozývajú záujemcov oddýchnuť si od ruchu mesta na 
príjemných piknikoch. Či už sa rozhodnú zúčastniť sa známeho dobového pikniku na lúke pri 
Dražovskom kostolíku v júni 2021, alebo nového Pikniku v parku na Sihoti pod korunami stromov 

v auguste 2021. Tešiť sa môžete na vystúpenie hudobníkov, divadelné predstavenia, večerné 
premietanie filmu v parku pod stromami, program pre deti, detský kútik a ďalšie. Cieľom projektu je 
vytvoriť priestor na častejšie stretávanie sa ľudí. Organizátori chcú dať príležitosť dospelým aj deťom 
tráviť viac času vonku, bez moderných technológií, a mať tak viac času na seba..  

NITRA VERSUS KORONA 

Pand zmenila celú našu krajinu a NKN sa rozhodla na základe komunikácie  s vedením mesta Nitra 
zareagovať na túto situácia formou programu Nitra versus korona, ktorý pozostával z dvoch častí – 
bola vyhlásená verejná zbierka a vyhlásená grantová výzva zameraná na  poskytnutie „rýchlych“ 
administratívne nenáročných grantov organizáciám, ktoré bojovali v prvej línii v boji s pandémiou. 
Nadácia taktiež pomáhala  koordinovať poskytovanie  nefinančnej pomoci v našom meste  Do 
zbierky sa zapojilo 29 darcov a vyzbieralo sa 2 980 Eur. Nitrianska komunitná nadácia túto 
sumu kofinancovala a podporila 6 projektov, ktoré si rozdelili sumu 3 996 €. 
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 "KORONAŠKOLA" V DETSKOM CHARITNOM DOME SV. LUJZY - Diecézna charita 
Nitra – 800 € 

Projekt je zameraný na skupinu detí v detskom charitnom dome sv. Lujzy – 10 detí (vznikol ako 
detský domov rodinného typu). Deti museli v dôsledku epidemiologických opatrení absolvovať 
školské vzdelávanie v centre a keďźe majú k dispozícii iba jeden PC, nie všetkým deťom bolo 
umožnené on-line vzdelávanie. Z grantu zakúpia 1 notebook na domáce vzdelávanie, pretože 
väčšina detí nenastúpi od 1. júna do škôl. Grant pokryje aj náklady na kúpu germicídneho žiariča na 
dezinfekciu prostredia, osobné dezinfekčné prostriedky a hygienické jednorazové rukavice, pre 

maximálnu hygienicko-epidemiologickú bezpečnosť pri stretnutiach detí s biologickou rodinou.  

 Aj štít ochráni pred COVID – 19 - nef. iniciatíva v zastúpení Lukáš Slamka – 450 € 

Cieľom projektu je tlač ochranných štítov na 3D tlačiarniach pre ľudí v prvej línii – policajtov, 

zdravotníkov, DSS a školské zariadenia, na pomoc pred nákazou COVID-19. Z požadovanej sumy 
bude možné vytlačiť cca. 500 kusov ochranných štítov. 

 Germicídny žiarič - "NITRAVA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra – 696 € 

Predkladatelia projektu z grantu zakúpia germicídny žiarič na efektívny spôsob ničenia baktérií a 
vírusov počas pandémie koronavírusu, no i počas chrípkových epidémií, rôznych respiračných, či 
iných infekčných ochorení, ktoré sa často v kolektívnych zariadeniach vyskytujú počas celého roka. 

V tomto prípade je cieľovou skupinou 220 prijímateľov sociálnych služieb a 144 zamestnancov, no 

taktiež návštevy PSS, ktoré tiež predstavujú potenciálne riziko ohrozenia zdravotného stavu 
seniorov.  

 Bezpečnejšia NITRA - Združenie STORM – 800 € 

Cieľom projektu je minimalizácia šírenia vírusu v skupinách užívateľov drog, ktorí sú jednoznačne 
ohrozenou skupinou (oslabená imunita, kombinácia ochorení). Počas trvania projektu zrealizujú 29 
terénnych výjazdov, ktoré odhadujú na cca. 500 kontaktov s klientmi, ktorým poskytnú dostatočné 

ochranné pomôcky (rúška, antibakteriálne gély, jednorazové rukavice), ktoré zakúpia z grantu. 

 Sv. Svorad bojuje s koronou - Promeritas Quieti sv. Svorada, Zariadenie pre seniorov, 

Špecializované zariadenie, Domov sociálnych služieb (Rímskokatolícka cirkev, 
biskupstvo Nitra) – 600 € 

Cieľom projektu je zabezpečenie kontinuálnych bezpečných sociálnych služieb pre 27 klientov, 
odkázaných na pomoc druhých, ako aj ochrana personálu a priestorov zariadenia. Z grantu 

žiadatelia zakúpia germicídny žiarič, bezdotykové teplomery, dezinfekčné prostriedky, jednorazové 
rukavice. 
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 Zvýšenie bezpečnosti seniorov s pľúcnymi a onkologickými ochoreniami a pacientov 
pred umiestnením do zariadení sociálnych služieb pomocou PCR testov - 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. – 650 € 

Cieľom projektu je diagnostika a minimalizácia rizika nákazy vírusom COVID-19 u hospitalizovaných 
pacientov, onkologických pacientov a seniorov, umiestnených po hospitalizácii do zariadení 
sociálnych služieb - zabezpečenie kontinuity sociálnej pomoci pre hospitalizovaných pacientov 
s plánovaným zaradením do zariadení sociálnych služieb. Podľa nariadení MZ SR, poskytovateľ 

zdravot. starostlivosti musí zabezpečiť pri nástupe na hospitalizáciu PCR test, ako i pri ukončení 
hospitalizácie. Z grantu zakúpia odberové súpravy.  

ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI 

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali (ALLP) realizuje NKN už 15 rokov. Je zameraný na 
podporu MVO, ktoré dlhodobo pôsobia  v meste Nitra a potrebujú podporiť kapacitu svojich 
organizácií na to, aby mohli realizovať svoje služby. Realizácia tohtoročného programu  Aby ľudia 
ľuďom pomáhali bola výrazne ovplyvnená pandémiou COVID 19. Viacerí firemní partneri, ktorí sa 
zapájajú do programu sa kvôli neistote spojenej s pandémiou nemohli zapojiť. Viaceré  firmy mali 
„stop time“ na používanie svojich financií na podporu verejno prospešných aktivít. NKN sa nepodarilo 
v septembri kvôli pandémii zorganizovať ani tradičné podujatie pre verejnosť spojené so sadením 
stromov, ktoré tvorí každý rok súčasť tohto grantového programu a ktoré umožňuje prezentáciu tak 
darcov ako aj MVO. Preto si komunikácia s firmami o tomto programe vyžadovala tento rok oveľa viac 
času a úsilia. Nakoniec sa do programu zapojili 3 firemní partneri – ZSE, CORA– GEO a Marel. Na 
základe rozhodnutia správnej rady NKN sme nevyhlasovali otvorenú grantovú výzvu, ale oslovili sme 
priamo MVO, ktoré boli veľmi aktívne počas prvej vlny pandémie COVID 19, aby predložili svoje 
projektové zámery. Správna rada NKN rozhodla o podpore nasledovných 2 MVO vo výške 3 800 €: 

1. Slovenský skauting, 23. Zbor NITRAVA  -  2000 € 

Počas pandémie na báze dobrovoľnej práce, zadarmo, poskytovali službu zabezpečovania nákupov 
pre seniorov a ľudí v karanténe, venovali sa šitiu a distribúcii rúšok....Slovenský skauting je najväčšia 
mládežnícka organizácia na Slovensku i vo svete. 23. Zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 
do 18 rokov neziskovou formou už 26 rokov. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí. 
Cieľom projektu s názvom Klubovňa je inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné 
podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na 
priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov. Podarilo sa im po  dlhom 
hľadaní nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no aktuálny stav 
nehnuteľnosti je taký, že v nej nie je inštalované kúrenie. Nakoľko prichádza zima, sú nútení hľadať 
akékoľvek riešenie, aby sa deti nemuseli stretávať v klubovni, kde bude teplota tesne nad nulou. 
Z grantu uhradia časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory. 

2. Združenie STORM - 1 800 €  

Združenie STORM (2003) realizuje rôznorodé aktivity s cieľom pomoci klientom v ťažkých životných 
situáciách. Jedným z programov je aj nízkoprahový klub pre deti a mládež CIRKUS (2006), ktorý 
prevádzkujú na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. Cieľom projektu s názvom Náš CIRKUS je 
preventívne pôsobenie na deti a mládež, resp. na neorganizovanú mládež, ktorá svoj čas 
neproduktívne až škodlivo trávi v uliciach sídliska Klokočina a Chrenová. Cieľová skupina projektu je 
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neorganizovaná mládež na sídlisku Klokočina. Za doterajší rok 2020 pracovali s cca 150 klientmi. 
Klientom ponúkajú zmysluplné aktivity (kreatívne, edukačné...), osobné a dištančné poradenstvo, 
doučovanie, ale aj možnosť z realizovať svoj vlastný nápad a mnoho iného. Zároveň sú klientom na 
blízku aj prostredníctvom terénnej služby na dvoch sídliskách v meste. Vyhľadávajú ich v uliciach, na 
ihriskách a pozitívnym vzorom pracovníkom sa snažia o ich správne smerovanie v živote. Klientom 
boli k dispozícií aj počas pandemických opatrení ako subjekt hospodárskej mobilizácie určený 
Národnou radou SR. Klienti (vo veku 10-22 rokov) mali oveľa viac voľného času, počas ktorého 
vyhľadávali rôzne sociálne kontakty aj prostredníctvom sociálnych sietí. Boli im na blízku 12 
hodín denne. Momentálne realizujú ich služby 5x do týždňa. Celkovo ide o 4 sociálnych pracovníkov 
na plný úväzok a 4 pracovníčky, študentky sociálnej práce na dohodu. Finančné prostriedky využijú 
na spolufinancovanie nákladov spojených s prácou dohodárov.  

Inovatívne s Foxconnom 

Grantový program začala NKN realizovať v spolupráci s firmou Foxconn ešte v roku 2019. V roku 
2020 Foxconn asignoval NKN 1%, vo výške 8 000 €, ale vzhľadom na komplikovanú situáciu 
s COVIDom bude grantová výzva vyhlásená až januári v roku 2021.  

Strecha pre Váš nápad  

V rámci programu Strecha pre Váš nápad bolo podporených 7 verejnoprospešných projektov 

v nitrianskom kraji sumou 6 900€. Partnerom grantového programu je spoločnosť  Bramac - strešné 

systémy, spol. s r.o.. Podporené projekty sú zamerané na inovatívne formy vzdelávania, rozvoj 

telesnej kultúry a životné prostredie v základných školách. Tento rok sa ZŠ z Nitry do programu 
nezapojili. Tento program preto nebol kofinancovaný z prostriedkov mesta Nitra. 

KLUB DARCOV  

Klub darcov patrí k najstarším a najstabilnejším programom NKN. Je to grantový program, v rámci 

ktorého  oslovujeme občanov nášho mesta, aby darovali financie a sami rozhodli o podpore 

projektov v dvoch kolách hlasovania. Aj tento program ovplyvnila pandémia. Nebolo možné  
realizovať každoročné podujatie pre darcov, na ktoré sa všetci vždy tešia. Do programu sa 
zapojilo 105 darcov , vyzberaná suma bola  3 945  €. Jednotlivci podporili program sumou 2 895 €. 
Program podporili aj 2 firemní darcovia – Firma ENVIGEOS a PEKASTROJ spolu sumou 1 050 €.  

Do grantovej výzvy bolo predložených 9 projektov, z ktorých bude podporených 5, a to na základe 
elektronického hlasovania 75 darcov.  Celá vyzberaná suma s kofinancovaním aj zo zdrojov NKN vo 
výške 4 119 € bola použitá na podporu nasledovných 5 projektov: 

Podporu tohtoročného Klubu darcov si získali nasledovné projekty: 

 Detekčná brána s meraním telesnej teploty - “VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb, Nitra 

- 454 € 

ZSS “VINIČKY“ žiada grant na zakúpenie bezkontaktných teplomerov a prechodového 
bezkontaktného teplomera. Práve bezkontaktné infra teplomery by pomohli všetkým obyvateľom 
zariadenia (180) a pracovníkom (140), ktorí s nimi denne prichádzajú do kontaktu. Úrad verejného 
zdravotníctva nariadil meranie teploty u seniorov dvakrát denne a je u nich, vzhľadom k zdravotným 
obmedzeniam a špecifickým diagnózam, dosť náročné kontaktné meranie teploty. Tyčový 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ 
NADÁCIE 2020 

 

 
 

8 

bezkontaktný teplomer, umiestnený v hornej časti dverí vchodu do zariadenia, by meral teplotu 
ľudského tela všetkým jedincom, ktorí vstupujú do zariadenia: klientom, ktorí sa vracajú z vyšetrení u 
lekárov, zamestnancom a návštevníkom.  
 
 

 Pomoc - COVID 19 - Podaj mi ruku Nitra, o. z. - 1 000 € 

 Združenie Podaj mi ruku Nitra pomáha sociálne slabším rodinám, poskytuje im materiálnu pomoc 
ako oblečenie, potraviny, čistiace a hygienické prostriedky. V rámci projektu a vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu, chcú nakúpiť dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu, čistiace 
dezinfekčné prostriedky, a ochranné pomôcky ako sú rúška a rukavice. Za pomoci dobrovoľníkov ich 
rozdistribuujú jednotlivým ľuďom v núdzi, a takto prispejú k ochrane ich zdravia. Pretože aj takéto 
drobné veci pre nich predstavujú veľkú finančnú záťaž. Združenie organizuje aj dobročinné bazáre, 
kde predávajú vlastné tvorivé výrobky a z ich výťažku financujú potrebnú materiálnu pomoc.  
 

 Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov - “Borinka“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra - 
1 000 € 

“Borinka" Zariadenie sociálnych služieb Nitra poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, odkázaným 
na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov (160 klientov). 
Zámerom predkladaného projektu je doplniť  Multigeneračnú zónu v parku organizácie, ktorá 

obsahuje veľkoformátovú hru Človeče, nehnevaj sa!, ruské kolky a šachovnicu. Sú tu k dispozícii aj 
lavičky, dve hojdačky a ozdobné kvetináče. Okrem klientov zariadenia využívajú toto priestranstvo aj 
obyvatelia z okolia na prechádzky a relax. Oddychovú zónu chcú doplniť o útočisko pred horúcim 
slnkom, alebo dažďom. Túto funkciu bude mať hliníková pergola, pri ktorej vysadia popínavé rastliny.  

 Podaj pomocnú ruku - S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský - 900 € 

Neformálna skupina S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský sú študenti Gymnázia sv. Cyrila 
a Metoda, kde už tretí rok vedú miestny spolok Slovenského červeného kríža. Vedú na škole krúžok 
prvej pomoci, zorganizovali viacero súťaží s touto témou. Chceli by zvýšiť povedomie poskytovania 
prvej pomoci u širokej verejnosti, najmä u mladých ľudí. Plánujú zorganizovať verejné praktické 

ukážky v mestskom parku na Sihoti a následne školskú súťaž s touto témou na svojej škole. 

 Pracovná inklúzia - Pokoj a dobro - pomoc núdznym, o.z. - 765 € 

Projektom chce o.z. Pokoj a dobro - pomoc núdznym, vytvoriť priaznivé prostredie pre 
pracovnú a sociálnu inklúziu cudzincov, azylantov a ľudí znevýhodnených na trhu práce, 
predovšetkým z mesta Nitra. Táto potreba vzišla nielen z osobnej skúsenosti pri práci s touto 
skupinou,  ale aj zo skúseností získaných pri poskytovaní poradenstva pre cudzincov žijúcich, 
pracujúcich a študujúcich v meste Nitra. Konkrétne v rámci projektu chcú rozvíjať a rozširovať 
počítačové a administratívne činnosti, ktoré zvýšia ich uplatnenie na trhu práce. Projekt sa bude 
realizovať v spolupráci so sociálnym podnikom, zriadeným občianskym združením.  
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Medializácia programov  

Mením Moje Mesto 2020,Nitra vs. Korona, ALLP a  Klub darcov. 

VÝZVA MMM 2020 

PRVÉ ECHO  

FB NKN - 
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.415854818451930/26957
91513791571/?type=3&av=415851008452311&eav=AfZhCLVTHZJG87fFN-
W7sYffflqW0udyd_pW_fUzNbq0JnAdSaULPnjNgMpG_JJDM04&theater 

WEB NKN – home page slider s preklikom na https://nkn.sk/nase-programy/menim-moje-
mesto 

VÝZVA 

FB NKN - 
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/2752432114794177?__xts__
[0]=68.ARDPY45t1P4lA818q7k2adir5GQ89YNd9AQk71jtPTgUGpcHg2MXyOnSTt51rb6We
3wGnpQymBTjsUDu_szOcEoCm60XQGSaWpwjf104lN2qishcmifP4WxGw0cz3MkkfTYt8w
Oy_y9PGT51bx7EOrKW3Irnkjq7V2DflybNjIbzhpaubsejlFMeiog9Y_c8gE2pDG7yof5weIt_w
G_7B0nTYo0aM_G27yFCPxLs5td2qNMRzXyArYwhC1F6TN-
ixkcVzzcV8qLN6tgErJKyuignqe-
r16icaP6IMFzYhtbMQaNgTIBndtv7m40Tf3nbMfbv&__tn__=-R-R 

ČLÁNOK NA WEBE NKN - https://nkn.sk/13-aktuality/211-menim-moje-mesto-2020-vyzva 

Newsletter NKN – https://mailchi.mp/8d595d507fd8/newsletter-pecil-menm-moje-mesto-
2020?e=ae8ae1840c 

Príspevok FB NKN - 
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/2760718277298894?__xts__
[0]=68.ARDmQhLFHsC2NgkT0H101qDCd12dbGcj2wSC_zXGpnCyP9ZLbVO8Lkm3RQXUI
09oR9M2rUsNdoR_PiIfh_AhnRXOHEDeeXaP0UCkA0Qb3QYdErJ3ycXJWsJZ518y6JjdbFp
wma6iLCjVVf6BuwQPGrky_lPv7UuUOtqxZhmDBYGUAIJNeQIdJda4tDkxANsiqYVoC1hMw
fY8sF_aa1357ctx4E6kAofz6o3CSS5C_DEP3hL9Jh0mSbwR5YR_Gxu1GCyvpbqS95PG4Sj
gCQYAjaA9g7vkXRMdTQfrqQzFG8p9rbNVb3vK5HHcnfidgcFuJqSRBLmQCpC372dQY_z
M0xOW2PqCzBHQAg&__tn__=-R 
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Článok na webe NKN + FB NKN 

https://nkn.sk/13-aktuality/212-inspirujte-sa-od-uspesnych-komunitne-kompostovisko 

+ 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/2766961733341215?__xts__
[0]=68.ARArzvy8hjOyh_1tv4ecL0ORcpEWdFgQfqERp6Jb73HkzXGTgevueBpAVJwoeiegd
5aiwpNDB2JJfKwzT4p7rqp9c39Yfs8x3PYw2e7zAbY7JdzF5ZGAMIB_jJ7YJGBhXfFSIRR3h
Yi20dB6GDSdvH8ZF4p4t-RK_J9uUL3dqAuwvtmrimK-yQtVFJlh4nrRatmardrzKJFibd6IrQ-
VSZ7Nm8PEgtYjltLVe-3A-Ktzs9BSsAm1I7-tKvWFV-
j1tkL6pGH7xh_qCxcN_uyrJwAR1syJH-
YBCl9wWtWo4WwaJS4TpOMNiaSIz8BMpPGUiN9E7HpYQILOgdl7tCPFdkZKaQ&__tn__=
-R 

INFODEŇ: 

FB NKN- 
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/2788066614564060?__xts__
[0]=68.ARCpLEa4wxp38Z42RoT8NcQw1Fjjnv1qnZyy7WFUyx2oZmTqwMJmU_rdSSTkT1
m0X2dVRtsNA-LG1ol8yJKNmf1w4WNFIv9nko014WBTxf3cA7YnR-
DHpfJkIVrb2Qknvs81C2MmSovkK6owe2TGKQuwcUBB5dMdpgU0LsXrLpvzHjqir6HTFN6N
C1xHJmSpYTPjoXilCKAfj-3n5CkP0tiY-
1QdPxOLggZEwtkfOOoBq55qw2AYhXmoTZSOiTDI6SljOEgEqk9MHv0SuRk_EAwrImluEm
0zHvfmMwx3fdM_3c2-mFou2voBkjfXGozHuogSizPsDR7paR6Ebp4zPbMiSQ&__tn__=-R 

WEB NKN - https://nkn.sk/13-aktuality/213-informacny-den-je-za-nami 

FB NKN - 
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/2802548576449197?__xts__
[0]=68.ARACGviMndQgWCGiM5XO6oqUQQp435dVOw55Cka0mJqAcMaWc0O-MWi-
YsvHYcccEDcL8sZu8xRweZtUbh4nOACbbtQ5gDUG6YoWJ8sCdXtPkn03PNg8CdUtxZAL
mT1eOC2cluL_dgaL89XNFmdCj51dEGrZhn3hHCalgCf7UoD40MDetZykleuciIhYyTt0qDGN
5pX_ZHwqNYXBnYmLgYJfkkUBPB3s2lai_QUTpGuEmuTBOnvFU89XvVftZDJTAFZRu9S
msVuXoXStMwymcY-
u55FJWVqMYQKzjbFtCHr4jaPCfDJYszsoVU9pn2MaJ1pzcPjMHSHzXuSBV9XJE9kXmA&
__tn__=-R 

Newsletter pred uzávierkou projektov 

https://mailchi.mp/00c0e5ef018c/newsletter-pecil-mmm-2020-uzvierka-sa-
bli?e=ae8ae1840c 

+ zdieľané na FB NKN 
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Newsletter po uzávierke projektov 

https://mailchi.mp/30a7ed9c0d5e/newsletter-pecil-menm-moje-mesto-2020-
uzvierka?e=ae8ae1840c 

+zdieľané na FB 

MÉDIÁ 

https://www.nitralive.sk/spravy/kam-kracas-nitra/66217-menim-moje-mesto-2020-
vysledky 

https://nitraden.sk/menim-moje-mesto-2020-hlasujte-aj-vy-za-projekt-ktory-ziska-
podporu-mesta/ 

https://nitraden.sk/tag/menim-moje-mesto/ 

http://nitrianskyhlasnik.sk/program-menim-moje-mesto-pozna-vitazov-ktore-projekty-
uspeli/ 

https://www.teraz.sk/regiony/nitra-granty-ziskaju-vsetky-vitazn/470907-clanok.html 

https://mynitra.sme.sk/c/22334011/do-programu-menim-moje-mesto-prisli-takmer-tri-
desiatky-projektov.html 

https://nitra.dnes24.sk/chrenovu-caka-dozinkova-veselica-o-zabavu-sa-postara-aj-
divadelna-kapela-zivica-370142 

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/koronavirus-ovplyvnuje-aj-cerpanie-grantov-
na-verejnoprospesne-projekty 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200225TBB00159 

https://www.slovenskyvidiek.sk/nitra-cas-na-ziskanie-grantu-z-participativneho-
rozpoctu-mesta-sa-krati/ 

  

ČLÁNKY A MONITORINGY PODPORENÝCH PROJEKTOV MMM 2020 NA WEBE NKN 
(PROJEKTY 2020 – MONITORINGY A MEDIALIZÁCIA V RÁMCI NKN (POZVÁNKY, 
ČLÁNKY REALIZOVANÝCH PROJEKTOV BOLI POSIELANÉ ZÁSTUPCOM A 
POSLANCOM MESTA + ZDIEĽANÉ NA FB NKN) 

Dobudovanie a rozvoj hokejbalového areálu 

Chrenová žije 2020! 

Klokočina street workout ihrisko vol.2 
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Rozárium v botanickej záhrade SPU v Nitre 

Nové kompostovisko na Lipovej ulici 

Letné kino splnilo svoj účel 

Rozhýbeme všetky deti 

Spolu recyklujeme, teda sme 

Podpora projektov Mením Moje Mesto 2020 

Mením Moje Mesto 2020 - VÝSLEDKY  

Hlasovanie MMM 2020 stále prebieha 

Informačný deň programu Mením Moje Mesto 2020 je za nami 

Inšpirujte sa úspešnými - Komunitné kompostovisko 

Mením Moje Mesto 2020 - VÝZVA  

 

Aby ľudia ľuďom pomáhali 

https://nkn.sk/13-aktuality/262-aby-ludia-ludom-pomahali-2020 + FB NKN  

 

Nitra vs. Korona 

WEB NKN + zdieľané na FB NK 

Nitra verzus korona. Spojme sa a pomôžme! 

Nitra versus korona - spájame sa a pomáhame 

Primátorský plat na pomoc v boji s koronou 

Nitra versus korona - rozhovor OZ KlauDIA 
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Nitra versus korona - rozhovor Rotary klub Nitra 

Nitra vs. korona - rozhovor UJ UKF 

Nitra vs. korona - členka Klubu darcov - Beáta Tomašeková 

Nitra versus korona - finále 

Grantový program Nitra versus korona - výzva 

Nitra vs. korona - podporené projekty 

MÉDIÁ 

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32327 

https://nitra.dnes24.sk/nitra-versus-korona-nadacia-poskytne-granty-organizaciam-
pomahajucim-v-boji-s-covid-19-361790 

https://nitraden.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-vyzyva-k-pomoci-pridat-sa-moze-
kazdy/ 

https://mynitra.sme.sk/c/22407322/nitra-nkn-poskytne-rychle-granty-z-programu-
nitra-versus-korona.html 

http://nitrianskyhlasnik.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-zriadila-zbierku-prispeje-aj-
primator/ 

http://nitrianskyhlasnik.sk/nitra-verzus-korona-podporene-projekty/ 

https://www.teraz.sk/regiony/nitra-nkn-poskytne-rychle-granty-z-pro/468067-
clanok.html 

https://www.dobrenoviny.sk/c/183886/do-kampane-nitra-verzus-korona-sa-zapojili-
desiatky-darcov-i-dobrovolnikov 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200515TBA01443 

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/223085/nitra-verzus-korona 
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Klub darcov 2020/ 2019 

Klub darcov 2020 má víťazov 

Hlasovanie v Klube darcov 2020 je spustené 

Kompostovanie - príklad dobrej praxe 

Separovaný zber na základnej škole 

Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM 

 

Newslettre MMM, KD, Nitra vs. Korona 

Newsletter špeciál - Mením Moje Mesto 2020 - výzva 

Newsletter špeciál - MMM 2020 - uzávierka sa blíži 

Newsletter špeciál - Mením Moje Mesto 2020 - uzávierka 

Newsletter špeciál - Mením Moje Mesto 2020 - HLASOVANIE 

Newsletter špeciál - Nitra versus korona 

Newsletter špeciál - MMM 2020 - VÝSLEDKY 

Newsletter špeciál - Nitra vs. korona - FINÁLE 

Newsletter - máj 2020 

Polročný newsletter - 6/2020 

Newsletter špeciál - Klub darcov 2020 

Newsletter špeciál - Klub darcov 2020/2  

Newsletter špeciál - Klub darcov 2020/3 

Klub darcov podporuje aj aktívnych seniorov 

Nitriansky Klub darcov podporuje aj rozvoj športu v meste... 

Nitriansky Klub darcov podporuje aj rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením... 

Nitriansky Klub darcov podporuje aj zlepšenie podmienok pre život mladých rodín 

Nitriansky Klub darcov podporuje aj mladé talenty 
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Prehľad čerpania dotácie poskytnutej mestom Nitra vo výške 15 000 €. 
Podrobné vyúčtovanie dotácie bude predložené kancelárii prednostu 
MsÚ v Nitre do 20.12.2020. 

1. Programové náklady (konzultácie, monitoring, vyúčtovanie podporených projektov, 
informovanie verejnosti…) 
13 951,74 € 
 

 Program Mením moje mesto   
Celkové náklady = 5 960 € (konzultácie 2 780 €, príprava posudzovania projektov, príprava 
obsahu hlasovacej stránky, koordinácia hlasovania, príprava grantových zmlúv... – 2 300 €, 
monitoring a vyúčtovanie projektov – 880 €) 
 

 Program Nitra versus korona 
Celkové náklady – 3 506 € (podpora projektov 1026 €, príprava a realizácia kampane -  
informovanie verejnosti, tvorba web stránky, koordinácia nefinančnej pomoci, vyúčtovanie 
a monitoring podporených projektov… - 2 480 €)  
 

 Program Aby ľudia ľuďom pomáhali 
Celkové náklady  – 1 000 € (príprava zmlúv, komunikácia s grantistami, komunikácia 
s darcami, informovanie verejnosti...) 
 

 Program Klub darcov  
Celkové náklady – 3 485,74 € (konzultácie predkladaných projektov, príprava a realizácia 
kampane  „Poď klubu darcov“- videá, funnel, newslletre..., komunikácia s darcami 
a grantistami....)  

 

2. Administratívne náklady (nájom, telefón, kancelárske potreby, účtovníctvo...)  
1 048,26 € 

 

 

 


