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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 2021 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 35 projektov sumou 49 783,05 €.  

Okrem realizácie grantových programov NKN koordinovala v roku 2021 aj aktivity Komunitného centra  pre 

pracovnú a vedomostnú mobilitu, ktoré zabezpečovalo najmä služby miesta prvého kontaktu. 

V roku 2021 NKN vytvorila nový formát informovania verejnosti o podporených projektoch a darcoch 

NKN s názvom Dobromapa, ktorý je súčasťou web stránky Dobromapa (nkn.sk). Formát umožňuje zobrazenie 

informácií o projektoch na základe uplatnenia viacerých požiadaviek – napr. zobrazovanie projektov podľa 

jednotlivých darcov, podľa grantových programov... K projektom sú priradené informácie o realizátoroch 

projektov, miestach realizácie, výške podpory, fotiek z realizovaných projektov....    

Za podporu našej organizácie a zabezpečenie jej plynulého chodu v roku 2021 patrí naše úprimné 

poďakovanie vedeniu mesta Nitra, ako aj členom mestského zastupiteľstva a pracovníkom mestského 

úradu.  
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Prehľad grantových programov NKN realizovaných v roku 2021 

MENÍM MOJE MESTO 2020 

V roku 2021 mesto Nitra vzhľadom na pandemickú situáciu novú grantovú výzvu Mením moje mesto  

nevyhlásilo. Z  2 projektov podporených v roku 2020 (STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice a Poď 

na piknik ) bol nakoniec realizovaný jeden, “STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice“.  Projekt „Poď 

na piknik“ sa nepodarilo kvôli COVID 19 situácii zrealizovať.   

STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice - P. Zákopčan, B. Peťovský, M. Vašš – 4 000 € (788 hlasov) 

Cieľom projektu bolo tento dynamický šport zviditeľniť miestnej komunite ľudí. Predkladatelia prezentovali 

širokej verejnosti  streetball formou tréningov, zápasov, kempov a turnajov. Turnaj sa uskutočnil v lete 2021 v 

športovom areáli SPU za internátom Mladosť. V mesiacoch máj a jún taktiež prebehli workshopy na sídlisku 

Klokočina a Párovce.  

Syncreon pomáha Nitre počas pandémie  

Pandémia neustávala ani v roku 2021, preto sa NKN v spolupráci s firmou Syncreon a Mestom Nitra rozhodla 

vyhlásiť aj ďalšie grantové kolo na zmiernenie pandemickej situácie.  Cieľom programu bolo podporiť 

organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 

19 a jej následkami. Poskytnuté granty boli  použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou 

projektov. O podporu sa mohli uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Nitra, ktoré poskytujú 

pomoc a služby v boji s pandémiou. Išlo najmä o organizácie/iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými 

skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. V rámci grantového programu bolo podporených 9 projektov celkovou sumou 

10 081,05 €. 

1. Chcem sa učiť naďalej! – Spojená škola internátna, Červeňova ul. - 1 200,00 € 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť edukačný materiál a špeciálne pomôcky pre cca. 50 detí so zdravotným 

postihnutím (autizmus, mentálne postihnutie) tak, aby sa tieto deti mohli vzdelávať v súčasnej situácii z domu 

pod vedením pedagóga.  

 

2.Krok vpred k bezpečnosti – Združenie STORM -  1 200,00 € 

Zámerom projektu bolo zabezpečiť dezinfekciu priestorov OZ STORM a ochranné prostriedky pre ich 

sociálnu terénnu prácu (pracujú s neorganizovanou mládežou v nízkoprahovom komunitnom centre CIRKUS 

na Klokočine a s drogovo závislými).  

 

3. Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu - Diecézna charita Nitra – 1 200,00 € 

Hospic v Nitre poskytuje ročne starostlivosť cca. 150 - 160 pacientom a ich príbuzným. Vďaka podpore z 

projektu sa výrazne zlepšili hygienicko-epidemiologické podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti, 

vytvorilo by sa bezpečné prostredie pre pacientov, personál a návštevníkov hospicu. Tiež bol umožnený kontakt 

a stretávanie sa s blízkymi aspoň cez online priestor /komunikácia cez notebook/.   
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4. Vozíme sa bezpečne – Pod krídlami Dominiky, n.o. – 1 200,00 € 

OZ sa venuje pomoci rodinám s detským onkologickým pacientom (prevoz detských onkologických pacientov 

do/z nemocnice na chemoterapiu, materiálna pomoc rodinám, pomoc sociálneho pracovníka a psychológa, 

zabezpečovanie detského mobilného hospicu pre deti v paliatívnej starostlivosti). Grant využili na nákup 

elektrostatického postrekovača s polymérovou dezinfekciou do áut, ktorými zabezpečujú prepravu detských 

onkologických pacientov.  

 

 

5. S germicídnym žiaričom v boji proti vírusom - Centrum pre deti a rodiny Nitra - 1 182,00 € 

V Detskom domove je 72 detí, o ktoré sa stará 72 zamestnancov. Ide o deti zdravé (58), ako aj deti ŤZP (16) s 

viacerými závažnými diagnózami. V období pandémie mali  12 detí pozitívnych na COVID, z toho 2 boli v 

nemocnici, pozitívni sú boli aj niektorí zamestnanci. Požadované germicídne žiariče im umožnili nepretržite 

dezinfikovať priestory proti vírusom a baktériám, a tak bojovať účinnejšie proti COVIDU, ale aj iným 

chorobám.  

 

6. Bezpečne pomáhame rodinám - Centrum pre rodinu Nitra (CPR) – 499,05 € 

Jednou z činností OZ je charitatívna pomoc rodinám i jednotlivcom (v plechovej hale pri kostole na Klokočine 

organizujú pravidelnú charitatívnu burzu šatstva a vecí, a s rôznymi organizáciami i jednotlivcami spolupracujú 

na distribúcii pomoci – potravín, vecí do domácnosti, oblečenia, financií). Cieľom projektu bolo vytvorenie i 

udržanie zdravotne bezpečného prostredia pre zamestnancov CPR, dobrovoľníkov, návštevníkov.  

7. On-line pomoc nepočujúcim deťom domov – EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského  

- 1 200,00 € 

EFFETA poskytuje pomoc, poradenstvo, sprevádzanie a služby pre deti so sluchovým postihnutím. 

Prostredníctvom zapožičaných tabletov deťom poskytujú vzdelávanie a podporu  aj počas pandémie. Potrebovali 

však technicky doriešiť zabezpečenie online podpory pre zamestnancov organizácie, ktorí sa aktívne podieľajú 

na vzdelávaní nepočujúcich detí. Konkrétne bolo  potrebné zabezpečiť PC s vyššou výkonnosťou, ktorý bol 

schopný prostredníctvom internetu prenášať v reálnom čase obraz a zvuk bez sekania, prerušovania... .  

 

8. Neinvazívna podpora dýchania pre COVID pozitívnych pacientov – Špecializovaná nemocnica sv. 

Svorada Zobor, n.o. - 1 200,00 € 

Išlo o podporu dýchania spôsobom vysokofrekvenčnej ventilácie kyslíka (High flow) pre Covid pozitívnych 

pacientov. Uvedená terapia dokáže predísť potrebe umelej pľúcnej ventilácie. Grant bol použitý na zakúpenie 

spotrebného materiálu k tejto terapii (dýchací okruh a nosová kanyla).  

 

9. Lietajúci dobrovoľníci - Terénna/mobilná pomoc a technická podpora pre občianske združenie 

KlauDIA - Ing. Vladimíra Gubková, Ing. Miroslav Titka – 1 200 € 

Predkladatelia projektu sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú OZ KlauDIA dlhodobo. Spolu so zdravotníkmi a 

členmi OZ KLAUDIA  navštevovali rodiny s deťmi s diagnózou diabetes melitus v domácom prostredí (najmä 

teraz počas pandémie) a pomáhali im inštalovať softvér, potrebný na prenos zdieľaných dát pri komunikácii s 

lekármi, aby deti nemuseli absolvovať cestu do rizikových infekčných zdravotníckych zariadení. Okrem toho 

sociálne a ekonomicky podporili odkázané rodiny, zabezpečením ochranných prostriedkov proti COVID-19. Z 

grantu zakúpili vybavenie pre terénnu dobrovoľnícku prácu (pre dobrovoľníkov, odborníkov i pacientov).  
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Aby ľudia ľuďom pomáhali 

Grantový program Aby ľudia ľuďom pomáhali (ALLP) realizuje NKN už 16 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 aj v roku 2021 

výrazne ovplyvnená pandémiou COVID 19. Preto si komunikácia s firmami o tomto programe vyžadovala tento 

rok oveľa viac času a úsilia. Nakoniec sa do programu zapojili 4 firemní partneri – ZSE, CORA– GEO,PP Invest 

a Marel. Grantová výzva bola zameraná na podporu MVO, ktoré prinášajú umenie a kultúru širokej 

verejnosti v meste Nitra. Hlavným dôvodom výberu témy bola skutočnosť , že práve nezriaďovaná kultúra mala 

počas  pandémie COVID-19 limitovaný prístup k finančnej pomoci a obmedzený prístup k vykonávaniu svojej 

činnosti. V rámci programu boli podporené 2 MVO celkovou sumou 6 000 €. V roku 2021 sa podarilo 

zorganizovať aj komunitné podujatie spojené so sadením stromov a wokrshopmi pre deti a celé rodiny, 

ktoré sa konalo 25.9.2021 v Parku pod Borinou na Klokočine.   

1. Asociácia Divadelná Nitra (ADN) - Posilnenie kapacít ADN v súvislosti so vznikom celoročného 

priestoru bod.K7 -  3 000 € 

Asociácia Divadelná Nitra v roku 2021 založila nový kultúrny priestor bod.K7, ktorý jej umožní systematicky 

rozvíjať celoročné aktivity a napĺňať tak jej dlhodobý cieľ – zabezpečovať kontakt s umením v Nitre.  Webová 

stránka: www.nitrafest.sk, www.bodk7.sk Tento priestor sa stal sídlom Asociácie v jej ďalšej ére fungovania. 

Oživuje pešiu zónu, ktorá sa prestala byť v posledných rokoch miestom, kde ľudia trávia svoj voľný čas. 

Asociácia obnovuje chátrajúcu pamiatku a poskytuje v nej celoročný bod pre živé umenie (prezentácia diel 

vizuálneho umenia v oknách, malé divadelné formy, koncerty...). Vytvorí miesto pre stretávanie sa rôznych 

skupín nielen z oblasti kultúry. Priestory budú k dispozícii aj pre workshopy, odborné stretnutia, podujatia pre 

verejnosť...Z grantu bolo zakúpené technické vybavenie pre tento nový priestor a pokrytá časť honoráru 

koordinátora.  

2. ŠOK, o.z. (Šport, Osveta, Kultúra) – Cez kultúru za osvetou - 3 000 €  

ŠOK, o.z. sa sústreďuje na sídlisko Klokočina, ale počas desiatich rokov činnosti zorganizovali mnoho podujatí 

v  meste i širšom okolí Nitry. Okrem organizácie kultúrno-osvetových výstav a podujatí zameraných na 

pripomenutie si významných dejinných udalostí sa ŠOK zameriava na prácu s mládežou, a to najmä prípravou 

celorodinných podujatí, filmových premietaní, či charitatívnych športových akcií. Webová stránka: 

www.sokoz.sk Vďaka podpore z programu chce ŠOK, o.z. rozšíriť  možnosti organizovania výstav, zvýšiť ich 

kvalitatívnu úroveň  - zakúpením profesionálnejších výstavných stojanov a elektronických prvkov na 

organizáciu podujatí. Nakoľko OZ ŠOK oslavuje tento rok desiate výročie od založenia, plánujú pripraviť 

teambuildingovú akciu pre zakladateľov a súčasných i potenciálnych podporovateľov. Koronakríza im totiž 

spôsobila nielen výpadky v zdrojoch, ale najmä ukázala nedostatok v časovom fonde dobrovoľníkov, ktorý je 

akútne potrebné riešiť. Grant žiadajú na doplnenie ozvučenia, ktoré tvorí nevyhnutnú časť ich nákladov na 

organizáciu verejných podujatí, realizáciu teambuildingového školenia pre dobrovoľníkov  a pokrytie časti 

nákladov na účtovníctvo organizácie. 

 

 

 

 

http://www.bodk7.sk/
http://www.sokoz.sk/
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Inovatívne s Foxconnom 

V rámci 2. ročníka programu Inovatívne s Foxconnom boli v roku 2021 podporené 3 verejnoprospešné projekty 

sumou 14 800 €. Partnermi grantového programu boli spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o. a mesto Nitra. 

Podporené projekty sú zamerané na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci 

verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.  

1.SQUARE SEEDS – Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 7 000  € 

Cieľom projektu je  na veľkej a v lete aj slnkom rozpálenej ploche Svätoplukovho námestia vytvoriť ostrovčeky 

SQUERE SEEDS , ktoré budú slúžiť ako oázy príjemného posedenia a zároveň  aj ako  oázy prezentujúce 

súčasné umenie a dizajn. Ostrovčeky budú pozostávať z  3  svetelných objektov s vlastným pódiom. Budú 

osvetlené  solárnymi systémami LED (neon - flex). Pódium každého objektu SQARE SEEDS obsahuje vlastnú 

vodnú nádrž fugujúcu na princípe samozávlahového kochlíka, ktorú stačí doliať len raz začas. Táto bude slúžiť 

na zavlažovanie živej zelene - prútenej architektúry,  ktorá bude pokrývať steny svetelného objektu a vytvárať 

tieň. Plochy na sedenie budú vyrobené z dreva. Objekty budú osadené na jar 2022  hneď pri vstupe do DAB na 

pozemkoch, ktoré DAB patria na základe komunikácie s Útvarom HA Mesta Nitra. Celý projekt bol navrhnutý 

tak, aby bol zosúladený so zámerom revitalizácie Svätoplukovho námestia Mesta Nitra a nenarušil jeho celkovú 

koncepciu.  

 

2.Náučný chodník Zoborské vrchy – Zoborský skrášľovací spolok -  5 500  € 

Zoborské vrchy sú prírodovedne najvýznamnejším územím CHKO Ponitrie, ako aj širšieho okolia Nitry. Jeho 

prírodné hodnoty približuje náučný chodník, ktorého prvá verzia bola zriadená v 80-tych rokoch 20-teho 

storočia. NCH Zobor bol naposledy obnovený v roku 2005. Projekt rieši 1. etapu revitalizácie NCH Zobor 

zameranú na obnovenie existujúceho náučného turistického chodníka (výmena starých infopanelov vo 

východiskových bodoch trasy NCH) a vytvorenie drobnej infraštruktúry v súlade s ochranou prírody (inštalácia 

QR kódov na miesta zastávok NCH). Jeho súčasťou  je  aj aktualizovaný sprievodca turistickým chodníkom 

a audiovizuálny sprievodca na mobilnom telefóne (SJ a AJ). Návštevník, turista tak bude môcť využiť svoj 

mobilný telefón a prostredníctvom IT technológií sa bude môcť atraktívnou a pútavou formou dozvedieť viac 

o území náučného chodníka Zobor. Miestom realizácie projektu sú lokality Nitry- mestské časti Dražovce a 

ZOBOR.  Do projektu sa zapojilo aj  20 študentov z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre. 

 

3.Zelená cyklotrasa - Ďarmoty, o.z. - 2 300 € 

Cyklotrasy začínajú pretínať našu krajinu. Zatiaľ sú to asfaltové chodníčky bez sprievodnej zelenej 

infraštruktúry. Dobrovoľníci z OZ Ďarmoty a cyklisti z Nitry vysadili na cyklotrase Nitra-Janíkovce 200 

stromov - starých krajových odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, ale i oskoruší, moruší a dúl a tak 

pripomenuli ovocinársku tradíciu lokality, kde tieto stromy historicky patria. Cieľom projektu je vytvoriť akýsi 

komunitný sad pre okoloidúcich a zároveň miesto, ktoré im poskytne tieň. Predkladatelia projektu zrealizovali 

workshop o týchto stromoch a spôsobe  ich rezu a ošetrovania. Zároveň zorganizovali aj komunitnú cyklojazdu, 

zrevitalizovali informačné panely náučného chodníka a prístrešok pre cyklistov. Do čistenia lokality a výsadby 

zapojili dobrovoľníkov. Mesto Nitra podporilo tento projekt aj zakúpením stromov, ktoré boli vysadené pri 

cyklotrase. 
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Mladí nitrianski filantropi  

V roku 2021 NKN vyhlásila v spolupráci s mestom Nitra a IUVENTOU grantový program pre mladých ľudí 

v meste Nitra „Mladí nitrianski filantropi“. Cieľom tohto grantového programu bolo podporiť kreativitu a 

šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, motivovať ich k 

väčšiemu záujmu o svoje okolie, dobrovoľníctvu, zlepšeniu kvality života a dobročinnosti. Zároveň sa mali 

možnosť naučiť, ako vytvárať a realizovať malý projekt. Mladí ľudia boli oslovení prostredníctvom školských 

rád na ZŠ a SŠ v Nitre. Mladí dobrovoľníci získali vzdelávanie zamerané na tvorbu a realizáciu komunitných 

projektov, ktoré zabezpečili lektori z IUVENTY. Zároveň im boli poskytnuté granty a poradenstvo pri realizácii 

ich projektov. Podporu od mesta Nitra v rámci grantového programu Mladí nitrianski filantropi dostalo 5 

základných a 4 stredných škôl v Nitre. Celkovo bolo podporených 9 projektov sumou 4 998,60 €. 

1.Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu - E. Botošová, E. Turčeková, F. Hric, H. Čurgalyová  

  – 600 € 

Miesto realizácie projektu: ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre 

Zámerom autorov projektu bolo vybudovať priestor na vyučovanie v exteriéri ZŠ s MŠ sv. Gorazda, doplniť 

ho o prvky podporujúce environmentálnu výchovu (hmyzie domčeky, vtáčia búdka, vysadenie lúky, lúčnych 

kvetov na podporu biodiverzity, opeľovačov, náučný chodník drevín a rastlín....). Do výroby týchto prvkov 

budú zapojení samotní žiaci.  

2.Po stopách Veľkej Moravy na území Nitravy - Mgr. Z. Šimková, PhD., K. Sahulová, A. Hrnčiarová,V. 

Liptayová – 600 € 

Miesto realizácie projektu: ZŠ kráľa Svätopluka 

Výstupom projektu bola výroba a osadenie 2 ks informačných tabúľ o histórii školy, o meste, pohorí Zobor  

(v SJ-ANG verzii). Na príprave textov a samotnom osadení participovali vybraní žiaci školy. 

3.Tancuj, akoby sa nikto nepozeral - E. Preložníková, E. Škorecová, A. Bortník – 400 € 

Miesto realizácie projektu: ZŠ Škultétyho 1, Nitra 

Žiaci, autori projektu sa rozhodli zrealizovať tanečné workshopy pre žiakov školy.  Pripravili choreografie 

s profesionálnymi tanečníkmi a odprezentovali ich ostatným žiakom s cieľom rozhýbať ich a motivovať k 

tancu a iným pohybovým aktivitám.  

3.Príprava na revitalizáciu tenisových kurtov - Mgr. R. Hladká, S. Rošič, N. Mrázová, D. Pecháč – 600 € 

Miesto realizácie projektu: ZŠ Tulipánová 

Žiaci ZŠ Tulipánová pripravili na revitalizáciu tenisové kurty v areáli školy. Žiaci odstránili počas spoločných 

brigád trávový porast, starú antuku. Grant pokryl náklady na odvoz a likvidáciu biodpadu, pracovný materiál k 

brigádam a občerstvenie pre žiakov na brigády. Žiaci zorganizovali na vyčistených kurtoch  aj športové 

podujatie.  (Mesto Nitra prisľúbilo investíciu na celkovú opravu kurtov tento rok).  

5.Oddychová zóna - S. Slováková, N. Tkáčová, A. Gubková, P. Pechočiaková – 600 € 

Miesto realizácie projektu: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského 

Cieľom projektu bola revitalizácia vnútorného dvora školy na oddych a výučbu (vytvorenie paletového 

sedenia so slnečníkom, výsadba črepníkových kvetov, osadenie nádob na separovaný zber, vytvorenie letákov 

o správnom separovaní a ich distribúcia medzi žiakmi školy).  
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6.Golianko objavuje osobnosti Nitry... - Mgr. S. Tóthová, D. Kis, S. Valová, N. Kadáková – 600 € 

Miesto realizácie projektu: Gymnázium Golianova 68, Nitra 

V rámci projektu pripravili žiaci tvorivé a interaktívne workshopy pre študentov, zamerané na spoznávanie 

Nitry a jej kultúry. Zakončením bola prezentácia spojená s výstavou portrétov osobností Nitry, ktoré vytvorili 

sami študenti. Súčasťou bola ochutnávka jedál, pripravených podľa regionálnych receptov. Výstupné poznatky 

budú pomôckou na hodiny dejepisu, potréty budú súčasťou výzdoby školy.  

7. Jesenná Šaráda - PaedDr. M. Suchá, M. Micháleková, L. Zrubcová, A. Žovincová – 599,60 € 

Miesto realizácie projektu: SOŠ cestovného ruchu, Levická 40, Nitra 

V rámci projektu zrealizovali autori projektu workshopy pre svojich spolužiakov, kde sa lepšie spoznajú, 

motivujú ich k tímovej spolupráci a dobrovoľníctvu (aktivity ako blší trh SWAp, Kvíz, workhop služby v 

cestovnom ruchu, cestovné chute, workshop Žijeme v komunite...) 

8. DOBROčin - M. Krnáčová, N. Malá, T. Moravčík, A. Vaňo – 599 € 

Miesto realizácie projektu: Piaristická spojená škola Sv. Jozefa Kalazanského 

Predkladatelia projektu mali zámer zlepšiť komunikáciu medzi študentami, motivovať ich k dobrovoľníctvu. 

Preto zrealizovali nasledovné aktivity: workshop o dobrovoľníctve, Bazár pomoci, vytvorenie paletového 

sedenia pre žiakov, tímové aktivity na sebapoznanie a sebarozvoj. 

9.Zdravoťáci na pomoci - Mgr. L. Matušíková, K. Segetová, S. Šüttöová – 400 € 

Miesto realizácie projektu: Stredná zdravotnícka škola, Nitra 

Žiaci Strednej zdravotníckej školy zrealizovali aktivity, prostredníctvom ktorých zapojili a motivovali 

ostatných spolužiakov k dobrovoľníckym aktivitám a záujmu o okolie. Išlo o  nasledovné aktivity: Workshop 

Zdravoveda pre žiakov miestnej ZŠ, Workshop Prvá pomoc pre žiakov miestnej ZŠ, výroba darčekov pre 

seniorov v Domove dôchodcov Nitra, návšteva a odovzdanie darčekov seniorom… 

 

Kärcher – upracme si spolu 2021 

V roku 2021 získala NKN nového firmeného partnera – firmu Kärcher. V rámci grantového programu 

KÄRCHER – UPRACME SI SPOLU 2021 bolo podporených 5 projektov  celkovou sumou 4 898,40 €. 

Podporené projekty sú zamerané na vyčistenie a revitalizáciu existujúcich verejných priestranstiev v Nitre, 

ktoré slúžia verejnosti (detské ihriská, športové ihriská, komunitné ihriská či okolie cyklotrasy...). Pridaná 

hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomohla 

vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení, ako aj 

zametacích strojov. Išlo o nasledovné projekty: 

 

1. Na Hájoch nám záleží - J. Králová, M.  Michlíková, P. Král – 1 000 € 

Uvedený projekt bol  realizovaný dobrovoľníkmi z mestskej časti Párovské Háje, ktorí  sa aktívne zapájajú do 

dobrovoľníckych aktivít v komunite. V rámci projektu na miestnom detskom ihrisku opravili altánok, vyčistili 

priestor detského ihriska a natreli niektoré hracie prvky. Osadili tu knižnú búdku, nádobu na uskladnenie 

detských hračiek a nádoby na separovaný zber odpadu. V blízkosti detského ihriska vysadila motýlí záhon s 

kvetmi a domček pre hmyz. Tiež vyčistili multifunkčné ihrisko a jeho okolie, doplnili ho malými nádobami na 

separovaný odpad. Na prístupovej ceste do lesa  inštalovali náučnú tabuľu o tom, ako dlho sa ktorý odpad 

rozkladá a zároveň do priestoru umiestnili  tašky, ktoré si ľudia môžu vziať so sebou do lesa a pri prechádzke 

pomôcť s čistením lesa, ktorý je značne znečistený. V okolí autobusovej zastávky osadii nádoby na mobilnú 
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zeleň, čo by značne prispelo k skrášleniu prostredia. Autori projektu zorganizovali aj 2 workshopy - jeden o 

separovaní odpadu a o význame hmyzu a včiel pre prírodu. 

2.Oprava a vyčistenie multifunkčného ihriska Nitra-Kynek - M. Kočiš, R. Farkaš, M. Dorna – 995,40 € 

Multifunkčné ihrisko na Kyneku bolo postavené pred 11-timi rokmi a poskytuje možnosti pre hranie futbalu, 

tenisu, volejbalu, hádzanej, bedmintonu, basketbalu a hokejbalu. Ihrisko je potrebné revitalizovať (po 11 tich 

rokoch užívania). Bolo potrebné vyčistiť plochu ihriska - umelá tráva sa šmýka, je špinavá a znečistená. Nakoľko 

sa tam hrá futbal a  sieťky sú potrhané,  dochádza k prekopnutiam lopty na cestu a podobne, čím je ohrozený 

život a zdravie obyvateľov. Taktiež sú mantinely vysunuté a ohrozujú bezpečnosť pri športoch. Z grantu zakúpili  

nové ochranné siete po obvode ihriska a preglejky, ktoré budú slúžiť ako ochranné mantinely ihriska. 

3.Komunitné ihrisko – Združenie STORM – 1 000 € 

Združenie STORM prevádzkuje od r. 2007  pre deti a mládež zo sídliska nízkoprahové centrum CIRKUS (deti 

a mládež môžu prísť, zahrať si spoločenské hry, využiť miestne ihrisko, zahrať sa na PC, pripraviť sa do školy 

aj s pomocou soc. pracovníkov,...). Cieľom projektu bolo  revitalizovať miestne ihrisko v areáli Komunitného 

centra, ktoré je deťmi využívané a organizujú sa tu aj rôzne komunitné podujatia. Konkrétne bolo potrebné:                                                    

- vyznačiť plochu ihriska pre organizované tímové športy, na ktoré je ihrisko určené (namaľovanie nových čiar 

pre floorbal, basketbal, volejbal) 

- osadiť nové dosky na okolitý plot - tie zabezpečujú ochranu okolia pred poškodením loptou, zároveň  

poskytnú nerušený priestor pre športovanie 

- nasprejovať nové dosky plota streetartovou grafikou – so zapojením dobrovoľníkov a klientov centra 

4.Veľké klokočinské čistenie - ŠOK, o.z. (Šport, Osveta, Kultúra) – 1 000 € 

ŠOK o.z. v rámci projektu zrevitalizoval park nitrianskych osobností (park pod Borinou) formou nového náteru 

sôch, úpravy ich okolia a nahradením poškodenej informačnej tabule novou. Súčasťou veľkého klokočinského 

čistenia bolo aj vdýchnutie nového života detskému a hokejbalovému ihrisku pri kostole sv. Gorazda. Toto 

detské ihrisko je jedno z mála na najväčšom nitrianskom sídlisku, ktoré je riadne oplotené a zabezpečuje tak 

nekontaminované pieskovisko pre širokú komunitu. Potrebovalo však nový náter preliezok, lavičiek, novú 

hojdačku a zeleň. Vyčistením, novým náterom hracej plochy a doplnením drobného mobiliáru OZ ŠOK vynovili 

aj hokejbalové ihrisko. Po úprave hokejbalového ihriska zrealizovali charitatívny hokejbalový turnaj ŠOK Open, 

s účasťou aspoň 8 tímov. Výťažok bol venovaný na pomoc rodine v núdzi. 

5.Odnes si odpadky do svojho kontajnera - OZ pre Dražovce – 903 € 

Projekt organizovalo OZ v spolupráci s obyvateľmi mestskej časti Drážovce. Každoročne organizujú čistenie 

okolia Dražoviec. Chýbajúce nádoby na smeti na cyklotrase Dražovce - Nitra, pri kostolíku, pri potravinách v 

centre mestskej časti, spôsobujú množstvo odpadkov, ktoré vznikajú z konzumácie jedla a nápojov (turisti, 

cyklisti, zamestnanci priem. parku).  Vzdelávaním a vychovávaním autori projektu pôsobili na obyvateľov aj 

návštevníkov, konkrétne osadili 3 info tabule s textom: Odnes si odpadky do svojho kontajnera (umiestnenie na 

cyklotrase na začiatku aj na konci a pri kostolíku). Súčasťou projektu bola aj brigáda obyvateľov na vyčistenie 

MČ Dražovce od odpadkov. 
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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. Tento rok bol Klub darcov podporený kampaňou „Správny Nitran nemá na saláme“, ktorá 

bola realizovaná formou platenej FB reklamy, vývesu  citylightov, plagátov a letákov umiestnených v MHD. 

Do programu sa zapojilo 102 darcov , vyzberaná suma bola  3 461  €. Program podporili aj 3 firemní darcovia 

– Firmy ENVIGEOS, UNIQA a PEKASTROJ.  K termínu uzávierky grantového programu Klub darcov 2021 

bolo predložených 8 projektov. Na základe vyzbieraných finančných prostriedkov a hlasovania darcov boli 

plnou žiadanou sumou podporené prvé štyri projekty s najvyšším počtom hlasov. Po dohode s predkladateľmi 

zvyšných 2 projektov mohla byť vďaka kofinancovaniu mesta Nitra a vlastných zdrojov Nitrianskej komunitnej 

nadácie, poskytnutá aspoň čiastočná podpora oboch zvyšných projektov, ktoré skončili s rovnakým počtom 

hlasov na 5. a 6. mieste.   Celkovo bolo v rámci programu podporených 6 projektov sumou 5 005 €. 

1. dobro.TI.sekne – Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková - 1 000 € - 37 hlasov 

Tri ženy, matky, ktoré spravujú FB skupinu dobro.sekáč ju prenesú do offline priestoru v  podobe dobro.trhu. 

Na ňom sa predstavia neziskové nitrianske organizácie, ktoré prostredníctvom darovaných vecí a ich následného 

predaja získajú financie na svoju činnosť (aktivity). Tieto organizácie prostredníctvom svojich komunikačných 

kanálov priamo oslovujú ľudí, ktorí im darujú veci "na predaj". Tieto prinesú na trh, kde si ich budú môcť ľudia 

kúpiť výmenou za podporu organizácie (šatstvo, knihy, hračky a potreby pre deti, bižutéria, kozmetika,... ). 

Nepredané veci budú ponúknuté organizácii Podaj mi ruku – Nitra, sídliacej na nitrianskej tržnici, zvyšok bude 

distribuovaný do sociálnych organizácií/sociálne slabším rodinám. Súčasťou trhu budú workshopy, zamerané 

na znižovanie a recykláciu odpadu a hudobný program. Nosnou myšlienkou bude udržateľnosť, znižovanie 

odpadu a opakované použitie vecí, s pridanou hodnotou podpory a propagácie neziskových organizácií nášho 

mesta. Z grantu pokryjú položky potrebné pre zabezpečenie podujatia (grafika, propagácia, tlač, hudobná 

produkcia).  

2. Rozhýbme deťom ústočká – EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského – 1 000 € - 34 hlasov 

Organizácia EFFETA už viac ako 20 rokov poskytuje podporu, pomoc, sprevádzanie, poradenstvo a služby pre 

deti, ktoré celý život zápasia so zvládnutím svojho zdravotného postihnutia (sluchového či iného, s 

viacnásobným postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou). Telesný a pohybový rozvoj má u detí v 

ranom veku veľký vplyv na rozvoj reči. Zvlášť, keď ide o deti so zdravotným postihnutím, či s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Preto sa prostredníctvom projektu chcú zamerať na podporu a rozvoj motoriky u 

týchto detí. Zriadením motorickej miestnosti, hravým pohybom a s použitím vizuálne zaujímavých pomôcok u 

detí podporia rozrozprávanie a korekcie reči. Z grantu zakúpili  pomôcky do motorickej miestnosti: žinenky, 

senzorický dutý valec, piklerovej triangel s doskou, pojazdná doska, riečne kamene, balančná plošina, skákacie 

kruhy, psychomotorický padák, padák pre dve osoby, hrací koberec, penová sada... 

3. Veselo je v našej škole – ZŠ Fatranská 14, Nitra – 1 000 € - 27 hlasov 

Pred dvomi rokmi sa ZŠ Fatranská rozhodla pustiť do skrášľovania areálu školy. Vybudovali na školskom dvore 

zóny, kde sa žiaci venovali výsadbe, poznávaniu a starostlivosti o stromy starých odrôd ovocia, v spolupráci s 

UKF nainštalovali vyvýšené záhony, kde sa žiaci učia pestovať zeleninu či bylinky. Žiaci a rodičia pomohli s 

výrobou hmyzích domčekov, školníci vytvorili v spolupráci so žiakmi lavičku, posadili kvety do starých 

pneumatík. Areál školy chcú ešte doplniť o prvky, ktoré umožnia deťom pohybovo-športové vyžitie. Konkrétne 

chcú zakúpiť lanovú pyramídu a lezeckú a šplhaciu zostavu. Zorganizujú podujatie spartan race, olympijský 

deň, MDD...Z grantu zakúpia lanovú pyramídu. 
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4. Rodina hravo a spolu – Centrum pre rodinu Nitra – 905 € - 24 hlasov 

Centrum pre rodinu Nitra (CPR) už 20 rokov spája rodiny a buduje komunitu rodín v meste a okolí. Okrem 

kancelárie a nízkoprahovej haly nedisponujú žiadnymi priestormi, čo vnímajú ako príležitosť, aby s aktivitami 

vychádzali za rodinami oni. Projekt má zámer sprostredkovať lepšie zázemie na trávenie spoločného rodinného 

času rodičov s menšími deťmi a to tak, že dobudujú a obnovia ich mobilný detský kútik, ktorý bude všestranne 

použiteľný na rôznych miestach a akciách v exteriéri i interiéri, napr. dobročinná burza šatstva každý mesiac, 

stretnutia s rodinami, letné pobyty, Deň rodiny v mestskom parku, Charitatívny vianočný bazár.  Grant pokryje 

náklady na vybavenie mobilného detského kútika (edukačné hračky a hry, mechanické jazdiace zvieratko, 

kompresor na fúkanie lôpt, balónov, koberček na hranie, gitara na k sprievodnému programu na plánovaných 

podujatiach) 

5. Učiaca záhrada – Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26 v Nitre – 550 € - 22 hlasov 

Cieľovou skupinou projektu Učiaca záhrada sú deti predškolského veku (120). Jeho cieľom je motivovať deti 

k zážitkovému poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u nich povedomie o ekológii a zdravom životnom 

štýle. Problémom je, že ak deti nemajú kontakt s prírodou, nebudujú si k nej vzťah, nebudú ju chrániť a životné 

prostredie sa bude zhoršovať. Autori projektu naplánovali pre deti zážitkové aktivity na školskom dvore, kde 

budú prakticky spoznávať význam prírody, jej cyklus a potrebu jej ochrany (sadenie rastlín do vyvýšených 

záhonov, vytvorenie bylinkovej špirály, starostlivosť o rastliny, vytvorenie motýlej záhrady, včelársky 

workshop, podujatie Deň Zeme... ). Zároveň prostredníctvom projektu budú u detí rozvíjať pracovné návyky - 

pestovateľské práce. Grant pokryje náklady s materiálnym zabezpečením niektorých vybraných aktivít.  

6. Science workshopy – George Science, o.z. – 550 € - 22 hlasov 

Dobrovoľníci vyškolení organizáciou George Science zorganizujú SCIENCE WORKSHOPY v Zariadení 

núdzového bývania v Nitre pre deti s matkami. Klienti núdzového bývania sa tak naučia nové poznatky z 

matematiky, chémie a fyziky prostredníctvom vedeckých experimentov. Využijú svoj čas efektívne a 

zmysluplne spolu s deťmi, zabavia sa a naučia sa niečo nové. U detí sa prostredníctvom experimentov snažia 

vzbudiť záujem o chémiu a vedné odbory. Z grantu pokryjú spotrebný materiál k pokusom, materiál na tvorivé 

dielne, vecné odmeny do záverečnej tomboly pre matky s deťmi. 
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Správa z  projektu Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu 2021 

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre kontinuálne poskytuje služby pre cudzincov 

žijúcich, prípadne pracujúcich a študujúcich v Nitre od októbra 2019.  

Rozsah poskytovaných služieb sa v priebehu fungovaniu COMINu menil, a to v závislosti od pandemickej 

situácie, ktorá ovplyvnila možnosť vykonávať naplánované aktivity a taktiež od finančných prostriedkov 

získaných z grantov (v minulom roku  bol COMIN podporený grantom EKOPOLIS).  

V priebehu celého roka 2021 bolo kontinuálne poskytované právne a sociálno-právne poradenstvo v priestoroch 

poradenského centra na Mestskom úrade v Nitre, a to individuálne prostredníctvom osobnej konzultácie, 

telefonicky aj emailom. V čase lockdownu boli osobné konzultácie nahradené emailovým a telefonickým 

kontaktom. Poradenstvo bolo poskytované počas otváracích hodín v utorok od 9.00 do 15.00 (s obednou 

prestávkou od 12.00 do 13.00) a v piatok od 9.00 do 12.00 a v neodkladných prípadoch aj v inom ako uvedenom 

čase. Okrem poradenstva poskytovaného cudzincom, pod ktorými rozumieme všetkých, ktorí nie sú občanmi 

SR, bez ohľadu na to, či sú štátnymi občanmi EU alebo štátnymi občanmi tretích krajín, bolo poradenstvo 

poskytované aj slovenským fyzickým a právnickým osobám, ktoré riešili otázky spojené s právami 

a povinnosťami cudzincov a s ich pobytom v SR. Skutočnosť, že uvedená druhá skupina klientov (slovenské 

FO a PO) si našla v uplynulom roku cestu ku COMINu, považujeme za veľmi uspokojivé, keďže našou cieľovou 

skupinou sú nielen cudzinci, ale v rovnakej miere aj Nitrančania, ktorí s cudzincami prichádzajú do kontaktu 

a potrebujú sa poradiť alebo zorientovať v množstve predpisov, ktoré postavenie cudzincov regulujú. Ide najmä 

o zamestnávateľov, mimovládne a charitatívne organizácie, ubytovacie zariadenia a iné súkromné subjekty a 

osoby.     

Právne a sociálno-právne poradenstvo bolo tak ako v predchádzajúcom období zamerané na riešenie otázok 

pobytu v (správne konanie na OCP - udelenie/obnovovanie/zmena účelu pobytu cudzincov na Slovensku, 

konanie o administratívnom vyhostení a zákazu vstupu, podmienky udelenie pobytov, náležitosti predkladaných 

dokladov, zmena údajov na dokladoch), otázok súvisiaci so zamestnaním a podnikaním v SR (povolenia na 

zamestnanie/jednotné povolenia na zamestnanie, ohlásenie živnosti), a iné: zdravotné poistenie cudzincov, 

sociálne poistenie cudzincov, poradenstvo v oblasti zamestnaneckých sporov, zlúčenie rodiny, uzavretie 

manželstva s cudzincom, konanie o schengenské/národné víza, zápis dieťaťa do školy a plnenie povinnej 

školskej dochádzky, výmena/obnova vodičského preukazu, podmienky udelenia občianstva, poradenstvo 

a azylovom konaní, poradenstvo pri podávaní dani z nehnuteľnosti, zápise do katastra, platenia komunálneho 

odpadu, atď. V rámci poskytovania poradenstva boli kontaktované viaceré štátne orgány ako aj iné subjekty, 

napr. zdravotné poisťovne, živnostenský úrad, policajné riaditeľstvo, UPSVAR, atď.    

V tomto roku bola i naďalej prevádzkovaná a aktualizovaná webová stránka COMINu a FB  

https://www.facebook.com/cominnitra/, na ktorých sú zverejňované informácie pre cudzincov o rôznych 

aktuálnych aktivitách/opatreniach/eventoch, podľa možností aj v cudzom jazyku. Web stránka slúži zároveň aj 

ako prvotné poradenstvo a zdroj informácii súvisiacich s pobytom cudzincov v SR, kde cudzinci nájdu odpovede 

na mnohé otázky bez toho, aby vôbec COMIN centrum osobne kontaktovali. Na stránke prístupný aj kontaktný 

formulár, cez ktorý majú možnosť priamo skontaktovať COMIN. Štatistika návštevnosti stránky má pozitívny 

vývoj, čo znamená, že ju cudzinci využívajú a má význam s ňou aktívne pracovať. 

Dôležitou súčasťou tohtoročných aktivít bolo sieťovanie a vytváranie komunikačnej platformy s rôznymi 

orgánmi verejnej správy, ale aj so súkromnými subjektami, ktoré buď s cudzincami priamo pracujú alebo je 

odôvodnený predpoklad, že v budúcnosti s nimi pracovať budú. V priebehu roka prebehlo viacero 

https://www.facebook.com/cominnitra/
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osobných/virtuálnych stretnutí s predstaviteľmi orgánov verejnej správy (napr. Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Informačná kancelária pre obete trestných činov, Okresný úrad Nitra – odbor školstva, Oddelenie 

cudzineckej polície, ...) a s inými subjektami (centrum Slniečko pre týrané ženy a deti, Arcidiecézna Charita, 

Pokoj a Dobro, ubytovacie zariadenia, prekladateľské agentúry, organizácie s podobným zameraním pôsobiace 

v SR aj v zahraničí, ...). Na základe získaných poznatkov o ich činnosti si COMIN momentálne vytvára okruh 

spolupracujúcich partnerov, s ktorými bude vedieť riešiť rôzne výzvy spojené s pozitívnou integráciou 

pracovnej a vedomostnej mobility v meste Nitra, a ktorých bude vedieť klientom odporučiť v prípade, ak 

problémy klientov nebudú spadať do pôsobnosti COMINu.    

COMIN naďalej spolupracuje s jednotlivými odbormi mestského úradu, či už ide o odbor sociálnych služieb 

(debarierizácia, skvalitňovanie služieb, komunitný plán), odboru kultúry (integrácia cudzincov prostredníctvom 

kultúrnych aktivít) , odboru školstva, mládeže a športu (pomoc riaditeľom materských a základných škôl pri 

práci s deťmi cudzincov), TIC Nitra (príprava školení pre pracovníkov prevádzky TIC pre prácu s cudzincami) 

atď. Tak isto sa COMIN zapojil do dotazníkového prieskumu v rámci projektu IN-HABIT, ktorý je zameraný  na 

podporu inkluzívneho zdravia a wellbeingu v Nitre prostredníctvom inovatívnych a integrovaných riešení, 

zaberajúci sa aj integráciou migrantov, za účelom prieskumu zdravia a pohody občanov v meste. 

COMIN vytvára nové partnerstvá na medzinárodnej úrovni, cieľom ktorých je výmena skúsenosti a hľadanie 

nových možností pre zlepšovanie poskytovaných služieb. Príkladom je OSTRAVA EXPAT CENTER, ktoré 

zabezpečuje bezplatnú službu pre expatov a podporuje náborové a adaptačné procesy v spoločnostiach, ktoré 

zamestnávajú expatov a cudzincov. Spoločnosti, ktoré sa zapájajú do ich partnerského programu, môžu 

profitovať zo služieb OSTRAVA EXPAT CENTER. Činnosť  pracovného tímu spadá pod odbor strategického 

rozvoja mesta Ostrava a vnímaná ako jedna z podmienok ekonomického rozvoja mesta. Výmena skúsenosti 

s organizáciou s podobným zameraním pomáha nastavovať činnosť COMINu do budúcnosti.  

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre (COMIN) sme mali možnosť ako príklad 

dobrej praxe prezentovať za mestský úrad na viacerých podujatiach. Prvým podujatím, kde sa prezentovali 

skúsenosti z činnosti COMIN bol webinár Medzinárodnej organizácie pre migráciu zameraný na predstavenie 

návrhu Schémy pracovnej mobility pre SR so zreteľom na integráciu zahraničných pracovníkov z krajín mimo 

EÚ/EHP a komunikáciu pracovnej mobility na lokálnej úrovni. Druhým takýmto podujatím, kde bol 

prezentovaný COMIN ako príklad dobrej praxe práce samosprávy s cudzincami s názvom "Pracovná integrácia 

a profesionálny rozvoj cudzincov na Slovensku – skúsenosti a odporúčania" bolo záverečným podujatím k 

projektu Career Path (Erasmus+), v rámci ktorého sa skúmali podmienky zamestnávania, kariérne príležitosti a 

možnosti profesionálneho rastu štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. 

 

COMIN bol oslovený v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý je implementovaný 

Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a ktorého cieľom je okrem iného 

zefektívňovať proces prípravy legislatívy a prijímania opatrení za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti na 

trhu práce, okrem iného aj zamestnávaním migrantov. Do projektu boli zapracované aj skúsenosti z trojročnej 

práce v COMINe. Pri príprave novej politiky štátu v oblasti zamestnávania cudzincov sa začína hovoriť o 

možnosti vzniku obdobných informačno- poradenských centier v ďalších krajských mestách na Slovensku, 

pričom Nitra slúži ako príklad dobrej praxe.  
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Medializácia programov  
MEDIALIZÁCIA „Inovatívne s Foxconnom“ 

NKN 

https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom 

výsledky https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/295-inovativne-s-

foxconnom-2021-vysledky 

rozhovor s Petrom Krčom https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/278-

inovativne-s-foxconnom-rozhovor-s-petrom-krcom 

výzva https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/269-otvarame-vyzvu-

inovativne-s-foxconnom-2021 

Newsletter  

výzva https://mailchi.mp/f2e15800ce85/mte-dobr-npad-zskajte-7-000-na-verejn-priestory-v-

nitre?e=ae8ae1840c 

výzva stále otvorená https://mailchi.mp/54444adace21/podporili-sme-23-projektov-v-boji-s-

pandmiou?e=ae8ae1840c  

výsledky https://mailchi.mp/2baab736a116/komunitn-grantov-programy-pre-nitru-a-nitriansky-

regin?e=ae8ae1840c 

Médiá 

Nitralive (výsledky) https://www.nitralive.sk/kam-v-nitre/podujatia-v-okoli/66551-2-rocnik-programu-

inovativne-s-foxconnom-podporili-tri-verejnoprospesne-projekty 

Grant Expert https://app.grantexpert.sk/vyzva/inovativne-s-foxconnom-2021 

vssr.sk (výzva) https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/inovativne-s-foxconnom.htm 

nitra.eu https://www.nitra.eu/novinka/23445/inovativne-s-foxconnom-2021 

Direktor https://www.direktor.sk/sk/vyzvy/nitrianska-komunitna-nadacia-otvara-vyzvu-inovativne-s-

foxconnom-2021.a-1607.html 

nitraden.sk https://nitraden.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-spolu-s-foxconnom-vyhlasili-vyzvu-o-grant-v-

programe-inovativne-s-foxconnom/ 

nitriansky hlásnik https://www.nitrianskyhlasnik.sk/vyhlasili-vitazov-grantoveho-programu-podporu-dostane-

naucny-chodnik-cyklotrasa-a-posedenie-na-namesti/ 

TASR https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210202TBA01110 

Mesto Nitra  (výzva) https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33175 

dennikstandard.sk  https://dennikstandard.sk/teraz/74205/ 

nitra.zoznam.sk  https://nitra.zoznam.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-ponuka-granty-urcene-na-zlepsovanie-

verejnych-priestranstiev/  

teraz.sk https://www.teraz.sk/spravy/nitra-nkn-ponuka-granty-na-projekty-k/532364-clanok.html 

Foxconn https://www.foxconn.sk/spustame-dalsi-rocnik-grantoveho-program/ 

nitra.dnes24.sk  https://nitra.dnes24.sk/nitru-skraslia-tri-projekty-novinkou-budu-ostrovceky-so-sedenim-na-

namesti-foto-389879  

www.teraz.sk https://www.teraz.sk/najnovsie/nitra-nkn-podpori-projekty-zamerane-n/549305-clanok.html  

Facebook NKN 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3867239569980087 

výzva https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3764034000300645  

výsledky https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4038846282819414  

https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/295-inovativne-s-foxconnom-2021-vysledky
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/295-inovativne-s-foxconnom-2021-vysledky
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/278-inovativne-s-foxconnom-rozhovor-s-petrom-krcom
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/278-inovativne-s-foxconnom-rozhovor-s-petrom-krcom
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/269-otvarame-vyzvu-inovativne-s-foxconnom-2021
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/269-otvarame-vyzvu-inovativne-s-foxconnom-2021
https://mailchi.mp/f2e15800ce85/mte-dobr-npad-zskajte-7-000-na-verejn-priestory-v-nitre?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/f2e15800ce85/mte-dobr-npad-zskajte-7-000-na-verejn-priestory-v-nitre?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/54444adace21/podporili-sme-23-projektov-v-boji-s-pandmiou?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/54444adace21/podporili-sme-23-projektov-v-boji-s-pandmiou?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/2baab736a116/komunitn-grantov-programy-pre-nitru-a-nitriansky-regin?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/2baab736a116/komunitn-grantov-programy-pre-nitru-a-nitriansky-regin?e=ae8ae1840c
https://www.nitralive.sk/kam-v-nitre/podujatia-v-okoli/66551-2-rocnik-programu-inovativne-s-foxconnom-podporili-tri-verejnoprospesne-projekty
https://www.nitralive.sk/kam-v-nitre/podujatia-v-okoli/66551-2-rocnik-programu-inovativne-s-foxconnom-podporili-tri-verejnoprospesne-projekty
https://app.grantexpert.sk/vyzva/inovativne-s-foxconnom-2021
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/inovativne-s-foxconnom.htm
https://www.nitra.eu/novinka/23445/inovativne-s-foxconnom-2021
https://www.direktor.sk/sk/vyzvy/nitrianska-komunitna-nadacia-otvara-vyzvu-inovativne-s-foxconnom-2021.a-1607.html
https://www.direktor.sk/sk/vyzvy/nitrianska-komunitna-nadacia-otvara-vyzvu-inovativne-s-foxconnom-2021.a-1607.html
https://nitraden.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-spolu-s-foxconnom-vyhlasili-vyzvu-o-grant-v-programe-inovativne-s-foxconnom/
https://nitraden.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-spolu-s-foxconnom-vyhlasili-vyzvu-o-grant-v-programe-inovativne-s-foxconnom/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/vyhlasili-vitazov-grantoveho-programu-podporu-dostane-naucny-chodnik-cyklotrasa-a-posedenie-na-namesti/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/vyhlasili-vitazov-grantoveho-programu-podporu-dostane-naucny-chodnik-cyklotrasa-a-posedenie-na-namesti/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210202TBA01110
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33175
https://dennikstandard.sk/teraz/74205/
https://nitra.zoznam.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-ponuka-granty-urcene-na-zlepsovanie-verejnych-priestranstiev/
https://nitra.zoznam.sk/nitrianska-komunitna-nadacia-ponuka-granty-urcene-na-zlepsovanie-verejnych-priestranstiev/
https://www.teraz.sk/spravy/nitra-nkn-ponuka-granty-na-projekty-k/532364-clanok.html
https://www.foxconn.sk/spustame-dalsi-rocnik-grantoveho-program/
https://nitra.dnes24.sk/nitru-skraslia-tri-projekty-novinkou-budu-ostrovceky-so-sedenim-na-namesti-foto-389879
https://nitra.dnes24.sk/nitru-skraslia-tri-projekty-novinkou-budu-ostrovceky-so-sedenim-na-namesti-foto-389879
https://www.teraz.sk/najnovsie/nitra-nkn-podpori-projekty-zamerane-n/549305-clanok.html
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3867239569980087
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3764034000300645
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4038846282819414
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Facebook Foxconn – fotky 

https://www.facebook.com/foxconnsk/photos/a.292041024612644/1138929089923829  

„Odovzdali sme grantové šeky“ 

NKN 

https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/298-odovzdali-sme-grantove-seky 

https://nkn.sk/o-nadacii/nadacia-v-mediach/303-odovzdavanie-grantovych-sekov-inovativne-s-foxconnom-

2021  

fotky https://nkn.sk/galeria/fotogaleria/inovativne-s-foxconnom/inovativne-s-foxconnom-2021 

Médiá 

TV nitrička  https://tvnitricka.sk/granty/ 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=raQM4A8csfI 

Facebook NKN https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4082999168404125 

fotkyhttps://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.4082999131737462/40829890784051

34  

Projekt Zelená cyklotrasa 

NKN 

 https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/372-zelena-cyklotrasa 

Médiá 

www.nitranoviny.sk  https://www.nitranoviny.sk/nitra-zanechali-vo-flasi-zakopanej-pod-hruskou-aj-odkaz-

buducim-generaciam/ 

nitra.dnes24.sk  https://nitra.dnes24.sk/cyklotrasa-pri-nitre-rozkvitne-do-krasy-lemuju-ju-stovky-ovocnych-

stromov-402896 

Facebook  

NKN https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4608037199233650  

foxconn https://www.facebook.com/foxconnsk/posts/1249928182157252  

 

Projekt SQUARE SEEDS – Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

Médiá 

www.dab.sk  https://www.dab.sk/aktuality/priestor-pred-budovou-dab-bude-krajsi-na-jar-ho-ozvlastni-system-

sedeni-square-seeds-496 

nitraden.sk https://nitraden.sk/foto-pred-budovou-divadla-andreja-bagara-pribudnu-dizajnove-objekty-square-

seeds-na-oddych/  

nitra.eu https://www.nitra.eu/novinka/23446/projekt-square-seeds 

Facebook 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1628122504107591&story_fbid=2843414809245015 

https://www.facebook.com/foxconnsk/posts/1242179282932142  

Projekt Náučný chodník Zoborské vrchy 

Médiá 

NitraLive https://www.nitralive.sk/spravy/66552-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-projekt-obnovy  

https://www.facebook.com/foxconnsk/photos/a.292041024612644/1138929089923829
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/298-odovzdali-sme-grantove-seky
https://nkn.sk/o-nadacii/nadacia-v-mediach/303-odovzdavanie-grantovych-sekov-inovativne-s-foxconnom-2021
https://nkn.sk/o-nadacii/nadacia-v-mediach/303-odovzdavanie-grantovych-sekov-inovativne-s-foxconnom-2021
https://nkn.sk/galeria/fotogaleria/inovativne-s-foxconnom/inovativne-s-foxconnom-2021
https://tvnitricka.sk/granty/
https://www.youtube.com/watch?v=raQM4A8csfI
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4082999168404125
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.4082999131737462/4082989078405134
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.4082999131737462/4082989078405134
https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom/13-aktuality/372-zelena-cyklotrasa
https://www.nitranoviny.sk/nitra-zanechali-vo-flasi-zakopanej-pod-hruskou-aj-odkaz-buducim-generaciam/
https://www.nitranoviny.sk/nitra-zanechali-vo-flasi-zakopanej-pod-hruskou-aj-odkaz-buducim-generaciam/
https://nitra.dnes24.sk/cyklotrasa-pri-nitre-rozkvitne-do-krasy-lemuju-ju-stovky-ovocnych-stromov-402896
https://nitra.dnes24.sk/cyklotrasa-pri-nitre-rozkvitne-do-krasy-lemuju-ju-stovky-ovocnych-stromov-402896
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4608037199233650
https://www.facebook.com/foxconnsk/posts/1249928182157252
https://www.dab.sk/aktuality/priestor-pred-budovou-dab-bude-krajsi-na-jar-ho-ozvlastni-system-sedeni-square-seeds-496
https://www.dab.sk/aktuality/priestor-pred-budovou-dab-bude-krajsi-na-jar-ho-ozvlastni-system-sedeni-square-seeds-496
https://nitraden.sk/foto-pred-budovou-divadla-andreja-bagara-pribudnu-dizajnove-objekty-square-seeds-na-oddych/
https://nitraden.sk/foto-pred-budovou-divadla-andreja-bagara-pribudnu-dizajnove-objekty-square-seeds-na-oddych/
https://www.nitra.eu/novinka/23446/projekt-square-seeds
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1628122504107591&story_fbid=2843414809245015
https://www.facebook.com/foxconnsk/posts/1242179282932142
https://www.nitralive.sk/spravy/66552-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-projekt-obnovy
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nitra.eu https://www.nitra.eu/novinka/24282/virtualne-prehliadky  

mynitra.sme.sk  https://mynitra.sme.sk/c/22758785/nitra-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-ponuka-nove-

virtualne-zastavky.html  

nitraden.sk  https://nitraden.sk/foto-bude-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-konecne-obnoveny-mohol-by-mat-

aj-digitalnu-podobu/  

Facebook 

https://th-th.facebook.com/zoborskyspolok/posts/4242826739081043/  

MEDIALIZÁCIA „Kärcher – upracme si spolu“ 

NKN 

https://www.nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu 

výzva - https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/297-kaercher-upracme-si-spolu-

vyzva 

výsledky - https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/331-kaercher-upracme-si-

spolu-vysledky 

realizácia - https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/375-kaercher-upracme-si-

spolu-realizacia 

Newsletter  

https://mailchi.mp/2baab736a116/komunitn-grantov-programy-pre-nitru-a-nitriansky-regin?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/16eb66c9ad49/nepoavujeme-ani-poas-uhorkovej-sezny?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-

2021?e=ae8ae1840c 

Médiá 

Nitra.sk - https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33473 

24hod.sk - https://www.24hod.sk/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov-

cl759122.html 

FB - https://www.facebook.com/oral.sk/posts/2917123585217545 

Parlamentnelisty.sk - https://www.parlamentnelisty.sk/spravy/449536/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-

cistenie-verejnych-priestorov/ 

Webnoviny.sk - https://www.webnoviny.sk/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov/ 

IG NKN - https://www.instagram.com/nitrianska_komunitna_nadacia/ 

Dennikn.sk - https://dennikn.sk/2624476/v-nitre-otestovali-inovativny-model-starostlivosti-o-verejne-

priestory/ 

Nitranoviny.sk - https://www.nitranoviny.sk/nkn-podpori-projekty-zamerane-na-obnovu-verejnych-priestorov/ 

FB NKN - https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4237153999655307/ 

Tv Nitrička - https://tvnitricka.sk/nitrania-spolu-upratovali/ 

TA3 - https://www.ta3.com/clanok/213799/prilozili-ruku-k-dielu-nitrania-chcu-poriadok-upratat-pomahaju-aj-

dobrovolnici 

Teraz.sk - https://www.teraz.sk/spravy/nitrianska-nadacia-rozdelila-5000-eur-n/569305-clanok.html 

Nitra.sk - https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33784 

Nitrianskyhlasnik.sk - https://www.nitrianskyhlasnik.sk/v-nitre-sa-zacalo-s-pracami-revitalizacie-verejnych-

priestorov/ 

FB Združenie STORM - https://www.facebook.com/zdruzenie.storm/posts/4207004912750783 

https://www.nitra.eu/novinka/24282/virtualne-prehliadky
https://mynitra.sme.sk/c/22758785/nitra-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-ponuka-nove-virtualne-zastavky.html
https://mynitra.sme.sk/c/22758785/nitra-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-ponuka-nove-virtualne-zastavky.html
https://nitraden.sk/foto-bude-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-konecne-obnoveny-mohol-by-mat-aj-digitalnu-podobu/
https://nitraden.sk/foto-bude-naucny-chodnik-zoborske-vrchy-konecne-obnoveny-mohol-by-mat-aj-digitalnu-podobu/
https://th-th.facebook.com/zoborskyspolok/posts/4242826739081043/
https://www.nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/297-kaercher-upracme-si-spolu-vyzva
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/297-kaercher-upracme-si-spolu-vyzva
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/331-kaercher-upracme-si-spolu-vysledky
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/331-kaercher-upracme-si-spolu-vysledky
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/375-kaercher-upracme-si-spolu-realizacia
https://nkn.sk/nase-programy/kaercher-upracme-si-spolu/13-aktuality/375-kaercher-upracme-si-spolu-realizacia
https://mailchi.mp/2baab736a116/komunitn-grantov-programy-pre-nitru-a-nitriansky-regin?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/16eb66c9ad49/nepoavujeme-ani-poas-uhorkovej-sezny?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33473
https://www.24hod.sk/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov-cl759122.html
https://www.24hod.sk/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov-cl759122.html
https://www.facebook.com/oral.sk/posts/2917123585217545
https://www.parlamentnelisty.sk/spravy/449536/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov/
https://www.parlamentnelisty.sk/spravy/449536/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov/
https://www.webnoviny.sk/v-nitre-sa-po-prazdninach-rozbehne-cistenie-verejnych-priestorov/
https://www.instagram.com/nitrianska_komunitna_nadacia/
https://dennikn.sk/2624476/v-nitre-otestovali-inovativny-model-starostlivosti-o-verejne-priestory/
https://dennikn.sk/2624476/v-nitre-otestovali-inovativny-model-starostlivosti-o-verejne-priestory/
https://www.nitranoviny.sk/nkn-podpori-projekty-zamerane-na-obnovu-verejnych-priestorov/
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4237153999655307/
https://tvnitricka.sk/nitrania-spolu-upratovali/
https://www.ta3.com/clanok/213799/prilozili-ruku-k-dielu-nitrania-chcu-poriadok-upratat-pomahaju-aj-dobrovolnici
https://www.ta3.com/clanok/213799/prilozili-ruku-k-dielu-nitrania-chcu-poriadok-upratat-pomahaju-aj-dobrovolnici
https://www.teraz.sk/spravy/nitrianska-nadacia-rozdelila-5000-eur-n/569305-clanok.html
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33784
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/v-nitre-sa-zacalo-s-pracami-revitalizacie-verejnych-priestorov/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/v-nitre-sa-zacalo-s-pracami-revitalizacie-verejnych-priestorov/
https://www.facebook.com/zdruzenie.storm/posts/4207004912750783
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Enviroportal.sk - https://www.enviroportal.sk/clanok/nitra-nkn-rozdelila-takmer-5000-eur-na-

verejnoprospesne-projekty 

FB OZ ŠOK - https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4496229703817723 

https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4466217346818959 

https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4400214866752541 

https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4350858705021491 

FB NKN - https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4320626984641341 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4410701405633898 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4281178401919533 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4237153999655307 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4069429549761087 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4138933249477383 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4313792281991478&type=3  

MEDIALIZÁCIA „Streetball – nový olympijský šport z ulice“   

MMM 2020 (realizácia 2021) 

NKN 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4330105540360152 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4336327123071327 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4327484987288874 

https://nkn.sk/aktuality/13-aktuality/358-streetball-novy-olympijsky-sport-z-ulice 

Médiá 

Uniag.sk - https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/univerzita-privitala-streetballistov-na-turnaji-nitra-

summer-jam-2021/ 

Mynitra.sme.sk -  https://mynitra.sme.sk/c/22710935/v-nitre-bude-elitny-streetballovy-turnaj.html 

https://mynitra.sme.sk/c/22721537/nitra-videla-spickovy-streetball-zlato-brali-profici-z-rakuska.html  

Polnohospodar.sk - https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/univerzita-privitala-

streetballistov-na-nitra-summer-jam-2021/ 

3x3slovakbasket.sk - https://3x3slovakbasket.sk/premiera-v-nitre-na-jednotku-cez-vikend-sa-vidime-v-seredi/ 

FB - https://www.facebook.com/3x3slovakbasket/videos/556300458932633/ 

 

MEDIALIZÁCIA „Mladí nitrianski filantropi“ 

NKN 

https://www.nkn.sk/nase-programy/mladi-nitrianski-filantropi 

MÉDIÁ 

teraz.sk https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/devat-nitrianskych-skol-ziskalo-gra/579764-clanok.html 

hlavnespravy.sk https://www.hlavnespravy.sk/nitra-mladi-nitrianski-filantropi-otvorili-nove-grantove-

kolo/213346  

TASR https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021092800000218 

teraz.sk https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/devat-nitrianskych-skol-ziskalo-gra/579764-clanok.html 

TV Zobor (video) http://tvz.sk/mladi-filantropi/ 

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského (článok na stránke školy) https://pssjknr.sk/ 

nitrianskyhlasnik.sk https://www.nitrianskyhlasnik.sk/grantovy-program-opat-odmeni-kreativitu-a-sikovnost-

mladych-ludi/ 

https://www.enviroportal.sk/clanok/nitra-nkn-rozdelila-takmer-5000-eur-na-verejnoprospesne-projekty
https://www.enviroportal.sk/clanok/nitra-nkn-rozdelila-takmer-5000-eur-na-verejnoprospesne-projekty
https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4496229703817723
https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4466217346818959
https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4400214866752541
https://www.facebook.com/zdruzeniesok/posts/4350858705021491
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4320626984641341
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4410701405633898
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4281178401919533
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4237153999655307
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4069429549761087
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4138933249477383
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4313792281991478&type=3
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4330105540360152
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4336327123071327
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4327484987288874
https://nkn.sk/aktuality/13-aktuality/358-streetball-novy-olympijsky-sport-z-ulice
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/univerzita-privitala-streetballistov-na-turnaji-nitra-summer-jam-2021/
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/univerzita-privitala-streetballistov-na-turnaji-nitra-summer-jam-2021/
https://mynitra.sme.sk/c/22710935/v-nitre-bude-elitny-streetballovy-turnaj.html
https://mynitra.sme.sk/c/22721537/nitra-videla-spickovy-streetball-zlato-brali-profici-z-rakuska.html
https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/univerzita-privitala-streetballistov-na-nitra-summer-jam-2021/
https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/univerzita-privitala-streetballistov-na-nitra-summer-jam-2021/
https://3x3slovakbasket.sk/premiera-v-nitre-na-jednotku-cez-vikend-sa-vidime-v-seredi/
https://www.facebook.com/3x3slovakbasket/videos/556300458932633/
https://www.nkn.sk/nase-programy/mladi-nitrianski-filantropi
https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/devat-nitrianskych-skol-ziskalo-gra/579764-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/nitra-mladi-nitrianski-filantropi-otvorili-nove-grantove-kolo/213346
https://www.hlavnespravy.sk/nitra-mladi-nitrianski-filantropi-otvorili-nove-grantove-kolo/213346
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021092800000218
https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/devat-nitrianskych-skol-ziskalo-gra/579764-clanok.html
http://tvz.sk/mladi-filantropi/
https://pssjknr.sk/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/grantovy-program-opat-odmeni-kreativitu-a-sikovnost-mladych-ludi/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/grantovy-program-opat-odmeni-kreativitu-a-sikovnost-mladych-ludi/
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FACEBOOK 

video (tv nitrička) https://ne-np.facebook.com/tvnitricka.sk/videos/mlad%C3%AD-

filantropi/279560040467546/ 

FACEBOOK NKN 

fotky 

https://www.facebook.com/pg/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/?tab=album&album_id=44914734675566

91 

Projekt Tancuj akoby sa nikto nepozeral  

FACEBOOK NKN (videá) https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/?__tn__=-UC 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-

nepozeral/821377328534653/ 

https://ms-my.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-nepozeral-

vol2/397227565228811/ 

Projekt Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu 

ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre https://gorazdnr.edupage.org/a/projekty-a-

granty?eqa=YmlkPWJsb2c5JndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMT0xMg%3D%3D 

Projekt Golianko objavuje osobnosti Nitry 

fotky na stránke školy https://gymgol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=188#photos:album:188 

Projekt Zdravoťáci na pomoc 

 FB školy https://z-m-www.facebook.com/SZSNitra/posts/1799130566944031 

MEDIALIZÁCIA „Syncreon pomáha Nitre počas pandémie“ 

NKN 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre 

Výzva 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/272-syncreon-pomaha-nitre-pocas-

pandemie 

článok na webe NKN  

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-

pandemie-realizacia 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/274-spolupatricnost-pre-nitru 

výsledky 

https://nkn.sk/13-aktuality/275-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-

vysledky?fbclid=IwAR2uhISJIEDQ5C3xpLlhzwrclDJ_xyS2ynD1F0hOtsq9my_O4tCs57MwhNM 

https://ne-np.facebook.com/tvnitricka.sk/videos/mlad%C3%AD-filantropi/279560040467546/
https://ne-np.facebook.com/tvnitricka.sk/videos/mlad%C3%AD-filantropi/279560040467546/
https://www.facebook.com/pg/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/?tab=album&album_id=4491473467556691
https://www.facebook.com/pg/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/?tab=album&album_id=4491473467556691
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/?__tn__=-UC
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-nepozeral/821377328534653/
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-nepozeral/821377328534653/
https://ms-my.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-nepozeral-vol2/397227565228811/
https://ms-my.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/videos/tancuj-akoby-sa-nikto-nepozeral-vol2/397227565228811/
https://gorazdnr.edupage.org/a/projekty-a-granty?eqa=YmlkPWJsb2c5JndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMT0xMg%3D%3D
https://gorazdnr.edupage.org/a/projekty-a-granty?eqa=YmlkPWJsb2c5JndpZD1ibG9nOV9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c5X0Jsb2dfMT0xMg%3D%3D
https://gymgol.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=188#photos:album:188
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/272-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/272-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-realizacia
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-realizacia
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/274-spolupatricnost-pre-nitru
https://nkn.sk/13-aktuality/275-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-vysledky?fbclid=IwAR2uhISJIEDQ5C3xpLlhzwrclDJ_xyS2ynD1F0hOtsq9my_O4tCs57MwhNM
https://nkn.sk/13-aktuality/275-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-vysledky?fbclid=IwAR2uhISJIEDQ5C3xpLlhzwrclDJ_xyS2ynD1F0hOtsq9my_O4tCs57MwhNM
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článok – realizácia 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-

pandemie-realizacia 

FB 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/46078404692533234 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3851392771564767 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3799952933375418 

výsledky 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.415854818451930/3851392234898154/?ty

pe=3 

https://m.facebook.com/syncreonnitra/photos/a.104189561448489/221894326344678/?type=3 

MÉDIÁ 

výzva https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33196 

https://www.teraz.sk/regiony/nitra-nkn-poskytne-granty-na-boj-s-pand/526758-clanok.html 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=jbA2nWN-8mc 

 Nitriansky hlásnik  

https://www.nitrianskyhlasnik.sk/vybrali-9-projektov-ktore-nitre-pomozu-v-boji-s-pandemiou/ 

https://www.nitrianskyhlasnik.sk/podporu-dostanu-projekty-zamerane-na-boj-s-pandemiou-ochorenia-covid-

19/ 

Televízia Central 

http://cetv.sk/spravy-12-2-

2021/?fbclid=IwAR2gTegBAOzjUwYDTYBKx89M0A7_tDtPldA8TeEaGZbKbOoUoSeikCjPeCs 

Projekt Krok vpred k bezpečnosti 

FB 

https://ne-np.facebook.com/zdruzenie.storm/videos/krok-vpred-k-bezpe%C4%8Dnosti/354863369070091/ 

Projekt Vozíme sa bezpečne 

FB 

https://www.facebook.com/podkridlamidominiky/videos/vozime-sa-bezpe%C4%8Dne/279624050300492/ 

Projekt Online pomoc nepočujúcim deťom – EFFETA 

http://www.effeta.sk/svk/projekty/subory/syncreon_pomaha_nitre_pocas_pandemie.pdf 

MEDIALIZÁCIA Aby ľudia ľuďom pomáhali  

NKN 

článok na webe – o programe 

https://www.nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali  

článok na webe 

https://nkn.sk/13-aktuality/363-aby-ludia-ludom-pomahali-

2021?fbclid=IwAR1zir9GpmrzrICSf1xNRx2t0XAU9KRNnfgYq7DkmRLKxKHRGWaWYQpMKfQ 

výzva 

https://www.nkn.sk/13-aktuality/351-aby-ludia-ludom-pomahali-2021-vyzva 

https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-realizacia
https://www.nkn.sk/nase-programy/syncreon-pomaha-nitre/13-aktuality/371-syncreon-pomaha-nitre-pocas-pandemie-realizacia
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/46078404692533234
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/3851392771564767
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.415854818451930/3851392234898154/?type=3
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/photos/a.415854818451930/3851392234898154/?type=3
https://m.facebook.com/syncreonnitra/photos/a.104189561448489/221894326344678/?type=3
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33196
https://www.teraz.sk/regiony/nitra-nkn-poskytne-granty-na-boj-s-pand/526758-clanok.html
https://www.youtube.com/watch?v=jbA2nWN-8mc
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/vybrali-9-projektov-ktore-nitre-pomozu-v-boji-s-pandemiou/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/podporu-dostanu-projekty-zamerane-na-boj-s-pandemiou-ochorenia-covid-19/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/podporu-dostanu-projekty-zamerane-na-boj-s-pandemiou-ochorenia-covid-19/
http://cetv.sk/spravy-12-2-2021/?fbclid=IwAR2gTegBAOzjUwYDTYBKx89M0A7_tDtPldA8TeEaGZbKbOoUoSeikCjPeCs
http://cetv.sk/spravy-12-2-2021/?fbclid=IwAR2gTegBAOzjUwYDTYBKx89M0A7_tDtPldA8TeEaGZbKbOoUoSeikCjPeCs
https://ne-np.facebook.com/zdruzenie.storm/videos/krok-vpred-k-bezpe%C4%8Dnosti/354863369070091/
https://www.facebook.com/podkridlamidominiky/videos/vozime-sa-bezpe%C4%8Dne/279624050300492/
http://www.effeta.sk/svk/projekty/subory/syncreon_pomaha_nitre_pocas_pandemie.pdf
https://www.nkn.sk/nase-programy/aby-ludia-ludom-pomahali
https://nkn.sk/13-aktuality/363-aby-ludia-ludom-pomahali-2021?fbclid=IwAR1zir9GpmrzrICSf1xNRx2t0XAU9KRNnfgYq7DkmRLKxKHRGWaWYQpMKfQ
https://nkn.sk/13-aktuality/363-aby-ludia-ludom-pomahali-2021?fbclid=IwAR1zir9GpmrzrICSf1xNRx2t0XAU9KRNnfgYq7DkmRLKxKHRGWaWYQpMKfQ
https://www.nkn.sk/13-aktuality/351-aby-ludia-ludom-pomahali-2021-vyzva
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 o projektoch 

https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-allp-2021.pdf 

Newsletter 

https://mailchi.mp/4ab13ccbe98a/pomhame-poas-pandmie?e=ae8ae1840c (výzva) 

MÉDIÁ 

Nitradeň.sk  

https://nitraden.sk/podujatie-aby-ludia-ludom-pomahali-potesilo-deti-dospelych/ 

https://nitraden.sk/nitra-chce-podporit-umenie-a-kulturu-v-meste-vyhlasila-vyzvu-na-predkladanie-projektov/ 

https://nitraden.sk/podujatie-aby-ludia-ludom-pomahali-uzavrelo-svoj-15-rocnik-na-klokocine/ 

teraz.sk  

https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/nitrianska-nadacia-podpori-kulturne-p/568622-clanok.html 

 KVTV UKF 

http://www.kvtv.pf.ukf.sk/projekty/12-aby-ludia-ludom-pomahali 

Centrum pre rodinu Nitra 

http://new.centrumprerodinu.sk/1/?p=6222 

FB 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4475056879198350 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4448043605233011 

FOTO FB 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NitrianskaKomunitnaNadacia&set=a.4472757339428304 

FB VÝZVA 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4254345417936165 

https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4316999671670739 

MEDIALIZÁCIA Klub darcov  

WEB NKN 

 https://www.nkn.sk/nase-programy/klub-darcov 

https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/360-otvarame-vyzvu-pre-aktivnych-nitranov-nitrancanov 

https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/368-hlasovanie-v-klube-darcov-2021-je-spustene 

https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/374-klub-darcov-vysledky-1-kola-hlasovania 

https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021 7 

https://klubdarcov.nkn.sk/  

FB NKN - https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia  

https://nkn.darujme.sk/podporujeme-dobre-napady-nemame-na-salame/ 

Newsletter  

https://mailchi.mp/87a0a5097da9/sprvny-nitran-nem-na-salme?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/5208b68422bf/otvrame-vzvu-pre-aktvnych-nitranov-nitrananov?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/c57c9d7d903d/hlasovanie-za-projekty-v-klube-darcov-2021-je-spusten?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-

2021?e=ae8ae1840c 

https://mailchi.mp/abe0f4c772ce/vsledky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c 

https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-allp-2021.pdf
https://mailchi.mp/4ab13ccbe98a/pomhame-poas-pandmie?e=ae8ae1840c
https://nitraden.sk/podujatie-aby-ludia-ludom-pomahali-potesilo-deti-dospelych/
https://nitraden.sk/nitra-chce-podporit-umenie-a-kulturu-v-meste-vyhlasila-vyzvu-na-predkladanie-projektov/
https://nitraden.sk/podujatie-aby-ludia-ludom-pomahali-uzavrelo-svoj-15-rocnik-na-klokocine/
https://www.teraz.sk/nitriansky-kraj/nitrianska-nadacia-podpori-kulturne-p/568622-clanok.html
http://www.kvtv.pf.ukf.sk/projekty/12-aby-ludia-ludom-pomahali
http://new.centrumprerodinu.sk/1/?p=6222
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4475056879198350
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4448043605233011
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NitrianskaKomunitnaNadacia&set=a.4472757339428304
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4254345417936165
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia/posts/4316999671670739
https://www.nkn.sk/nase-programy/klub-darcov
https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/360-otvarame-vyzvu-pre-aktivnych-nitranov-nitrancanov
https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/368-hlasovanie-v-klube-darcov-2021-je-spustene
https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/374-klub-darcov-vysledky-1-kola-hlasovania
https://www.nkn.sk/aktuality/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021%207
https://klubdarcov.nkn.sk/
https://www.facebook.com/NitrianskaKomunitnaNadacia
https://nkn.darujme.sk/podporujeme-dobre-napady-nemame-na-salame/
https://mailchi.mp/87a0a5097da9/sprvny-nitran-nem-na-salme?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/5208b68422bf/otvrame-vzvu-pre-aktvnych-nitranov-nitrananov?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/c57c9d7d903d/hlasovanie-za-projekty-v-klube-darcov-2021-je-spusten?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/8c3552c7876a/vsledky-dvoch-grantovch-programov-a-novinky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c
https://mailchi.mp/abe0f4c772ce/vsledky-klubu-darcov-2021?e=ae8ae1840c
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Médiá 

Teraz.sk - https://www.teraz.sk/spravy/klub-darcov-podpori-tento-rok-sest-ve/595960-clanok.html 

Nitradeň.sk - https://nitraden.sk/klub-darcov-nitrianskej-komunitnej-nadacie-podpori-sest-

verejnoprospesnych-projektov/ 

Nitrianskyhlasnik.sk - https://www.nitrianskyhlasnik.sk/klub-darcov-2021/  

Cas.sk- https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-

uzsieho-vyberu/ 

Tasr- https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021112700000234 

Nitra.eu - https://www.nitra.eu/novinka/25091/spravny-nitran-nema-na-salame 

Tv Nitrička - https://tvnitricka.sk/flash_1-268/ 

Nitra.sk - https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33763 

Nitradeň.sk - https://nitraden.sk/spravny-nitran-nema-na-salame-stante-sa-aj-vy-sucastou-klubu-darcov-a-

pomozte-tak-nitre/ 

Strategie.hnonline.sk - https://strategie.hnonline.sk/marketing/12790616-ako-spoznate-spravneho-nitrana-

nema-na-salame 

Blonline.sk - https://blonline.sk/spravny-nitran-nema-na-salame-%F0%9F%92%99-nkn-nitrianska-komunitna-

nadacia-hlada-do-klubu-darcov-spravnych-ludi-ktorym-nezalezi-na/ 

Nitranoviny.sk - https://www.nitranoviny.sk/nitra-nitrianska-komunitna-nadacia-opat-hlada-ludi-ktori-chcu-

pomahat-v-klube-darcov/ 

https://www.nitranoviny.sk/nitra-nkn-hlada-darcov-ktori-chcu-podporit-verejnoprospesne-projekty/ 

PODPORENÉ PROJEKTY: 

Dobro ti sekne - https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-

postupili-do-uzsieho-vyberu/ 

https://www.nkn.sk/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021 

https://www.nitrianskyhlasnik.sk/klub-darcov-predstavil-8-verejnoprospesnych-projektov/ 

https://youtu.be/v6NAeWEJYK0 

Rozhýbme deťom ústočká - https://youtu.be/98TzM_9YYl0 

https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-

vyberu/ 

https://www.teraz.sk/regiony/o-grant-z-klubu-darcov-v-nitre-sa-uchad/587377-clanok.html 

https://m.facebook.com/effeta.sk/posts 

https://www.nkn.sk/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021 

https://www.nkn.sk/13-aktuality/374-klub-darcov-vysledky-1-kola-hlasovania 

https://www.nitrianskyhlasnik.sk/hlasovanie-za-projekty-v-klube-darcov-2021-je-spustene-a-potrva-do-12-

novembra/ 

https://nitraden.sk/klub-darcov-nitrianskej-komunitnej-nadacie-podpori-sest-verejnoprospesnych-projektov/ 

Veselo je v našej škole- https://youtu.be/kXJavywjpTw 

Rodina hravo a spolu - https://youtu.be/mglKWYWmIsM 

https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-

vyberu/ 

https://www.teraz.sk/import/o-grant-z-klubu-darcov-v-nitre-sa-uchad/587377-clanok.html 

http://new.centrumprerodinu.sk/1/?p=6324 

Učiaca záhrada - https://youtu.be/Gb9AyC3zWMg 

Science workshopy - https://youtu.be/WqD1FXbzwxQ 

 

https://www.teraz.sk/spravy/klub-darcov-podpori-tento-rok-sest-ve/595960-clanok.html
https://nitraden.sk/klub-darcov-nitrianskej-komunitnej-nadacie-podpori-sest-verejnoprospesnych-projektov/
https://nitraden.sk/klub-darcov-nitrianskej-komunitnej-nadacie-podpori-sest-verejnoprospesnych-projektov/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/klub-darcov-2021/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021112700000234
https://www.nitra.eu/novinka/25091/spravny-nitran-nema-na-salame
https://tvnitricka.sk/flash_1-268/
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33763
https://nitraden.sk/spravny-nitran-nema-na-salame-stante-sa-aj-vy-sucastou-klubu-darcov-a-pomozte-tak-nitre/
https://nitraden.sk/spravny-nitran-nema-na-salame-stante-sa-aj-vy-sucastou-klubu-darcov-a-pomozte-tak-nitre/
https://strategie.hnonline.sk/marketing/12790616-ako-spoznate-spravneho-nitrana-nema-na-salame
https://strategie.hnonline.sk/marketing/12790616-ako-spoznate-spravneho-nitrana-nema-na-salame
https://www.nitranoviny.sk/nitra-nkn-hlada-darcov-ktori-chcu-podporit-verejnoprospesne-projekty/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.nkn.sk/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/klub-darcov-predstavil-8-verejnoprospesnych-projektov/
https://youtu.be/v6NAeWEJYK0
https://youtu.be/98TzM_9YYl0
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.teraz.sk/regiony/o-grant-z-klubu-darcov-v-nitre-sa-uchad/587377-clanok.html
https://m.facebook.com/effeta.sk/posts
https://www.nkn.sk/13-aktuality/376-vysedky-klubu-darcov-2021
https://www.nkn.sk/13-aktuality/374-klub-darcov-vysledky-1-kola-hlasovania
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/hlasovanie-za-projekty-v-klube-darcov-2021-je-spustene-a-potrva-do-12-novembra/
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/hlasovanie-za-projekty-v-klube-darcov-2021-je-spustene-a-potrva-do-12-novembra/
https://nitraden.sk/klub-darcov-nitrianskej-komunitnej-nadacie-podpori-sest-verejnoprospesnych-projektov/
https://youtu.be/kXJavywjpTw
https://youtu.be/mglKWYWmIsM
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.cas.sk/clanok/2613999/klub-darcov-v-nitre-ide-do-finale-ktore-projekty-postupili-do-uzsieho-vyberu/
https://www.teraz.sk/import/o-grant-z-klubu-darcov-v-nitre-sa-uchad/587377-clanok.html
http://new.centrumprerodinu.sk/1/?p=6324
https://youtu.be/Gb9AyC3zWMg
https://youtu.be/WqD1FXbzwxQ
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Medializácia COMIN 

http://nitrianskyhlasnik.sk/cudzincov-zapojili-do-
dobrovolnictva/?fbclid=IwAR0e0IrKtlYCR9txbLECWHyFuonD1Ds2HPIlTXaRge3T7wAEu-XEZ36AVxk 

Ste cudzinec žijúci v Nitre? COMIN vám pomôže formou poradenstva - NitraDeň.sk (nitraden.sk) 

Archívy Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre COMIN - NitraDeň.sk 

(nitraden.sk) 

Miesto prvého kontaktu pre cudzincov - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ukf.sk) 

COMIN – Nitriansky hlásnik (nitrianskyhlasnik.sk) 

COMIN - Komunitné... - Turistické informačné centrum Nitra | Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nitrianskyhlasnik.sk/cudzincov-zapojili-do-dobrovolnictva/?fbclid=IwAR0e0IrKtlYCR9txbLECWHyFuonD1Ds2HPIlTXaRge3T7wAEu-XEZ36AVxk
http://nitrianskyhlasnik.sk/cudzincov-zapojili-do-dobrovolnictva/?fbclid=IwAR0e0IrKtlYCR9txbLECWHyFuonD1Ds2HPIlTXaRge3T7wAEu-XEZ36AVxk
https://nitraden.sk/ste-cudzinec-zijuci-v-nitre-comin-vam-pomoze-formou-poradenstva/
https://nitraden.sk/tag/komunitne-centrum-pre-pracovnu-a-vedomostnu-mobilitu-v-nitre-comin/
https://nitraden.sk/tag/komunitne-centrum-pre-pracovnu-a-vedomostnu-mobilitu-v-nitre-comin/
https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/3463-miesto-prveho-kontaktu-pre-cudzincov
https://www.nitrianskyhlasnik.sk/tag/comin/
https://www.facebook.com/TuristickeinformacnecentrumNitra/posts/4092618320782012

