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Poslaním Komunitnej nadácie Zdravé mesto je

poznať potreby a potenciál komunity a vytvárať efektívne spôsoby na 
spájanie ľudských i materiálnych zdrojov tak, aby boli použité na riešenie 

miestnych potrieb.

KOMUNITNÁ NADÁCIA 
ZDRAVÉ MESTO

Či chceš alebo nechceš, niekam patríš. Ako veľmi však 
niekam patríš, to už záleží len na tebe. 

A. S. Makarenko
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Grantový program 
Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto 
prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho 
záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, 
spolupráce a vzájomnej pomoci.

Rozvoj darcovstva a filantropie
Cieľom nadácie je hľadať spôsoby, aby darovanie bolo jednoduché, splnilo 
zámer darcu a prinieslo očakávané výsledky. Umožňujeme každému darovať 
podľa svojich možností. Každý, aj relatívne malý dar je dôležitý . Prostredníctvom 
nadácie sa  spájajú miestne zdroje, aby mohli byť použité na dosiahnutie  
pozitívnych zmien v komunite.

Aktivity zamerané na zlepšovanie vzťahov medzi ľuďmi 
a vzťahu k miestu, kde žijeme
Prostredníctovom programov pre verejnosť nadácia vytvára príležitosť pre 
vzájomné spoznávanie sa,  diskusiu a inklúziu ,poznanie miestnej histórie, 
tradícií a kultúry.

HLAVNÉ AKTIVITY
NADÁCIE ZDRAVÉ MESTO
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PODPORENÉ PROJEKTY

Arusha Municipal community Foundation, Arusha, Tanzánia, Neosolium 
Prize a postavenie efektívnej piecky na strednej škole Sorenyi secondary 
school - 1000 € z Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov 

Neformálna skupina Silvia Kmiťová, Obnovenie technického vybavenia 
detského speváckeho zboru Úsmev - 700 €

Divadlo z Pasáže, Putovania nie je nikdy dosť - 1 540 €

Nádej deťom, Detský predškolský klub - 2 090 €

Návrat, Roztrhajte nás s citom - 2 020 €

Vedecká hračka, Putovná interaktívna výstava „technika – vedecká hračka“ 
-  1 750 €

Mesto Banská Bystrica, Akadémia BB seniora II - 1 750 €

Centrum dobrovoľníctva, Deti seniorom, seniori deťom -  588 €

spolu: 11 438 €
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Live Funding
Komunitná nadácia Zdravé Mesto zorganizovala po prvýkrát v Banskej 
Bystrici dynamickú darcovskú show „Live Funding“. 

Cieľom Live Fundingu bolo ukázať, že darovanie môže byť zážitok. Na 
podujatí sa predstavili 3 miestne neziskové organizácie, ktoré realizujú 
zaujímavé a inovatívne projekty a snažili sa motivovať darcov k tomu, aby 
podporili ich projekty - Mestské divadlo, divadlo z Pasáže s projekt om 
„Ďalšie putovanie alebo putovania nie je nikdy dosť“, Nádej deťom s 
projektom „Predškolský klub“ a o.z. Návrat s projektom „Roztrhajte nás 
s citom” podporoval.

Celková výsledná vyzbieraná 
suma na všetky tri projekty 
prevýšilia očakávania a dosiahla 
výšku 5640 eur.

ROZVOJ
DARCOSTVA A FILANTROPIE
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Daruj knihu
V predvianočnom čase sme v novootvorenom kníhkupectve Artforum v 
Banskej Bystrici opäť organizovali  projekt „Daruj knihu deťom“, vďaka  
ktorému sa pod vianočným stromčekom z novej knižky mohlo tešiť 43 
detí, ktorých rodiny sú v ťažkej životnej situácii. 

Štedrí ľudia, ktorí sa rozhodli 
potešiť konkrétne, ale im 
neznáme dieťa nakúpili knihy 
v sume 

376,51€. Komunitná nadácia 
Zdravé mesto v spolupráci 
s o.z. Nádej deťom knihy 
doručila svojim adresátom.

Spolupráca s darcami – pomoc darcom pri realizovaní ich 
darcovských zámerov

Vďaka už tradičnej spolupráci s Rotary klubom Banská Bystrica sme mohli 
podporiť projekt Deti seniorom, seniori deťom, ktorý realizuje Centrum 
dobrovoľníctva.

Na základe spolupráce s našim zahraničným darcom, pánom Luisom 
Gazdaricom, ktorého zámer je podporovať projekty zamerané na 
vzdelávanie sme mohli podporiť projekt o.z. Vedecká hračka - Putovná 
interaktívna výstava „technika – vedecká hračka a projekt, ktorý realizuje 
Mesto Banská Bystrica - Akadémia BB seniora II.

Z iniciatívy Patrika Malova sme vytvorili program Patrik. Cieľom programu 
je zbierať finančné dary na špeciálny grantový program, ktorý poskytuje 
finančnú podporu ľuďom zo Zvolena, ktorí dlhodobo potrebujú lieky alebo 
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zdravotnícke pomôcky a sú v ťažkej finančnej situácii. Pre tento účel sme 
organizovali aj verejnú zbierku zapísanú do registra zbierok Okresným 
úradomZvolen pod číslom 606-2015-012877 v dňoch od 18.11.2015 do 
22.2.2016.

Klub darcov

Prostredníctvom Klubu darcov sa snažíme ukázať, že darovať môže každý, 
lebo aj relatívne malý dar je dôležitý. Keď sa tieto dary v nadácii spoja, 
vytvoria dostatočne veľkú sumu, ktorá pomôže zrealizovať užitočné projekty 
v regióne. Členom Klubu darcov sa stáva každý, kto daruje minimálne 
5€. Darcovia, ktorí darujú minimálne 20€ sú zapojení do rozhodovania o 
podpore projektov.



ZOZNAM DARCOV  
V ROKU 2015

DAKUJEME

Adolfová Ida, Béreš Michal, Buch Milan, 
Droppová Csilla, Frederick Mulder Foundation, Fabián 

Karol, Fabiánová Eleonóra, Farbiaková Eva, Filipová Mária, Gajdošík 
Jakub, Gazdarica Luois, r. Giertlová, Grand Power s.r.o., Hazuchová Viera, 

Hirt Beáta, Hodás Pavol, Hudáková Tatiana, Hrubala Ján, Chlebničanová 
Zuzana, r. Izraelová, Rohárik Pavel, Roháriková Jana, Kováčová Iveta, 

Kučerová Jana, Kunická Jana, Lichvár Ján, Lukáč Ladislav, Lukáčová 
Gabriela, Malov Patrik, Mesík Juraj, Moškurjáková Oľga, Náther 

Štefan, Oráčková Renata, Patráš Igor, Regadis s.r.o., Rotary 
Club BB, Rotary Club Classic BB, Rusnák Peter, 

Strečanský Boris, Svorák Vladimír, Ševčík 
Štefan, Škantár Michal, Tomka Július, 

Turčan Juraj, Turčanová Zuzana, 
Uherek Juraj, Urban 

Patrik, Veverková 
Ľudmila
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AKTIVITY ZAMERANÉ NA ZLEPŠOVANIE 
VZŤAHOV MEDZI ĽUĎMI A VZŤAHU 

K MIESTU, KDE ŽIJEME

Program Ľudia Banskej Bystrice 

sa skladá z troch častí - web stránka, verejné diskusie a zbieranie príbehov 
o ľuďoch, ktorí z rôznych dôdvodov museli opustiť naše mesto. 

Našim zámerom je ukázať, že v Bystrici žijú rôzni ľudia, ale zároveň sú 
súčasťou jednej komunity, podieľajú sa na tom, ako mesto vyzerá a ako sa 
tu žije, tvorí, pracuje, zabáva. Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa 
nám žilo dobre. 

Na web stránke www.
ludiabanskejbystr ice.sk 
sme sa rozhodli zachytiť 
tváre Banskej Bystrice  a ich 
krátke príbehy prostredníctvom 
fotografie a tak možno lepšie 
vnímať, kto sme.
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Zorganizovali sme verejné diskusie 
na témy Moje a naše hodnoty, 
29.6.2015, kde sme sa snažili nájsť 
odpovede na otázky o tom, aké sú 
naše osobné hodnoty, či ich zdieľame 
viacerí, či vieme povedať, že aj naše 
mesto, komunita zdieľa nejaké 
spoločné hodnoty... 

DEEDin je projekt, ktorý  sme realizovali  v rámci medzinárodného projektu 
zameraného na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí s partnerskými 
Komunitnými nadáciami Valmiera  z Lotyšska,  Belgicka a Kluž, Rumunsko.

V spolupráci s Centrom dobrovoľníctva sme v decembri organizovali  
udeľovanie ocenenia Srdce 
na dlani ľuďom, ktorých 
dobrovoľnícka práca je výnimočná 
a vysoko prospešná, a ktorí sú 
inšpiratívnym príkladom pre 
ostatných.

Diskutovali sme aj na 
tému Dobrovoľníci, 
17.9.2015, čo 
to znamená byť 
dobrovoľníkom, akú 
máme k tomu motiváciu, 
čo nám to prináša.

Spolu s o.z. Voices 
sme organizovali 
workshop pre neziskové 
organizácie na tému 
Riešenie konfliktu.

V rámci Týždňa 
dobrovoľníctva sme 
prezentovali činnosť 
nadácie na Trhovisku 
MVO na Námestí SNP v 
Banskej Bystrici.
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SPRÁVNA RADA
Eleonóra Fabiánová - predsedníčka • Juraj Mesík • Oľga Moškurjáková
Juliána Ištóková • Pavel Rohárik • Peter Rusnák • Juraj Turčan • Juraj 

Uherek • Jaroslav Kuracina

GRANTOVÝ PORADNÝ VÝBOR
Marta Buckulčíková • Mirka Dubovská • Mária Filipová • Milan Hronec

Jolka Nátherová • Martina Paulíková • Ivana Škodová

PRACOVNÍCI NADÁCIE
Beáta Hirt, správkyňa nadácie 

Ida Adolfová, finančná a programová manažérka
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VÝNOSY V ROKU 2015

Dary, dotácie a granty 18 114,75 € 21 730,43 €

Nadácie 11 531,43 € 7 433,20 €

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - V4 Maturity program for CF 11 531,43 € 7 433,20 €

Firmy a inštitúcie 7 793,75 € 1982,39 €

Asociácia komunitných nadácií Slovenska 354,60 € 354,60 €

Valmiera Community Fund, DEEDIN 6 165,36 € 0,00 €

Implementačná agentúra MPSVaR 685,79 € 685,79 €

Rotary club Banská Bystrica 588,00 € 942,00 €

Príspevky z 2% zaplatenej dane (2015) 700,00 € 2 139,84 €

Dary od jednotlivcov 9 610,00 € 10 175,00 €

Účelový dar na projekty - Louis  Gazdarica 3 960,00 € 3 960,00 €

Dary na program Patrik 0,00 € 295,00 €

Dary Live Funding Banská Bystrica 5 650,00 € 5 650,00 €

Dary Klub darcov 0,00 € 270,00 €

Výnosy z majetku 29 825,10 € 7 322,05 €

Výnos z prenájmu majetku 7 318,80 € 7 318,80 €

Úroky na bežných účtoch 3,25 € 3,25 €

Výnos z predaja investícií 16 655,03 € 0,00 €

Výnosy z precenenia CP- výnosy 3 837,25 € 0,00 €

Kurzové zisky 10,77 € 0,00 €

Iné výnosy 665,19 € 665,19 €

Organizovanie školenia 150,00 € 150,00 €

Refundácia - The Funding Network 128,95 € 128,95 €

Príjem z ročného zúčtovania ZP 366,24 € 366,24 €

Výnosy spolu 48 605,04 € 29 717,67 €

Nadácia 11,00 €

Firmy a inštitúcie 7 793,00 €

Asignácia 2% dane 700 €

Dary do fondov 0 €

Jednotlivci 9 610,00 €

Výnosy z majetku 29 825,10 €

Iné výnosy 665,19

Štruktúra nákladov správy nadácie vypracovaná v zmysle Zákona o nadáciách č.34/ 2002 Z.z. §28 ods. 2.
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KONTAKT

Komunitná nadácia Zdravé mesto 
Komenského 21 
974 01 Banská Bystrica

www.knzm.sk 
knzm@knzm.sk 
048 4156059, 0948035955

IČO:  30231531 
DIČ: 2021109189

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s.: 2626098141/1100 
SLSP, a.s.: 0302943100/0900 
ČSOB,a.s.:  4008444691/7500

Designed by: Peter Kracik, www.kracik.sk


