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Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok.  

Marcus aurelius 
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NAŠE POSLANIE 

 

 

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné nadácie je spájať ľudí, občanov 

mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť 

ich k presvedčeniu, že sú  schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami, 

cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou 

spoločnosti.  Podporou iniciatív občanov a ich projektov chceme  osloviť 

všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, 

vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje 

okolie. Chceme však osloviť aj tých,  ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či 

materiálne zdroje a chcú pomôcť a podporiť aktivity prinášajúce prospech 

obyvateľom celého mesta.  

Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme budovať a postupne rozvíjať sociálny 

kapitál, zlepšovať komunikáciu medzi samosprávou a samotným občanom, 

budovať vzájomne prospešný vzťah založený na dôvere, spolupráci 

a spoluzodpovednosti za život nás všetkých. Je veľa spôsobov ako môžeme zlepšiť 

život okolo seba, treba len vedieť ako a mať tu správnu motiváciu k čomu je 

nápomocná komunitná nadácia. 
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SLOVO NA ÚVOD 
 
 
Milí priatelia. 

 
Rozprávať o významnej úlohe neziskového sektora v našej 

spoločnosti hádam už netreba. Určite si už každý z nás uvedomuje 

úlohu a potrebu tohto sektora pre náš každodenný život. Našťastie 

dnes je už dostatok ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k darcovstvu 

a záleží im na budúcom rozvoji ich regiónu, kde pôsobia alebo 

priamo žijú. Aj prostredníctvom našej komunitnej nadácie sa pojmy 

ako filantropia, miestne darcovstvo, budovanie sociálneho kapitálu 

udomácnili aj v tomto regióne a majú svoje stabilné miesto 

v spoločenskom živote nášho mesta. 

 Jedným zo základných podnetov pre založenie Komunitnej nadácie mesta Humenné bola 

podpora miestnych iniciatív občanov a organizácií v snahe zabezpečiť všestranný rozvoj mesta 

a budovať tak pocit byť spoluzodpovedným nielen za svoj život ale aj život ostatných. Preto si 

uvedomujeme, že nadácia musí mať dobrú, aktuálnu cieľotvorbu, čo chce a ako to chce 

dosiahnuť a rovnako dobre definované výsledky na preukázanie dosiahnutého. Je to rovnako 

dobré a dôležité pre verejnosť i darcov, aby títo dokázali správne pochopiť poslanie komunitnej 

nadácie a snažili sa s jej úsilím stotožniť a byť nápomocní pri realizácii jej rôznorodých aktivít. 

Pevne veríme, že sa nám to darí napĺňať o čom hádam svedčí aj ďalší rok činnosti 

nadácie, ktorý máme za sebou. Od svojho vzniku komunitná nadácia má svoje pevné miesto 

v živote mesta už ôsmy rok. Aj keď začiatky neboli naozaj ľahké. Za týmto obdobím stojí 

nemalé úsilie všetkých, ktorí aktívne pracovali a pracujú v prospech nadácie. Niekedy naozaj 

stačí iba málo, trochu úsilia, aby sa podarila neraz vec, ktorá na začiatku vyzerá ako 

nedosiahnuteľná. Práve preto je úloha nadácie nezastupiteľná v oblasti spájania ľudí, občanov 

mesta Humenné v záujme identifikovania a spoločného riešenia vzniknutých problémov. 

Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme presvedčiť jednotlivca, že keď sa dokáže spojiť 

s viacerými, vytvárať pozitívne partnerstvá, môže oveľa jednoduchšie riešiť situácie, ktoré by 

sám nezvládol. Ak sa obzrieme za sebou, vidíme naozaj kus práce, aj prostredníctvom nášho 

regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“. Od vzniku programu sme mohli podporiť 

nemalé  množstvo  žiadateľov,  ktorých už  bolo  skoro  170  a  rozdeliť tak viac ako jeden milión  
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slovenských korún na projekty, ktorých cieľom je prispieť nielen k estetizácii okolia a 

zvyšovaniu kvality života mesta, ale v neposlednom rade budovať i upevňovať už existujúce 

aktívne partnerstvá medzi samosprávou, obyvateľmi, organizáciami, podnikateľským sektorom 

a všetkými, ktorí chcú svojou činnosťou prispieť k vytváraniu pozitívnych hodnôt. Práve 

podporou tých, ktorým nie je ľahostajný život mesta, chceme povzbudzovať ostatných, ktorí 

váhajú urobiť niečo prospešné nielen pre seba ale hlavne pre druhých. 

Samozrejme okrem samotného regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, 

Komunitná nadácia mesta Humenné sa taktiež spoluorganizačne podieľala na viacerých 

podujatiach v rámci mesta zameraných na deti a mládež, kultúrno-spoločenský a športový život. 

Dovoľte nám preto na nasledujúcich stranách predstaviť Vám, Výročnú správu 

Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2007, ktorá predstavuje ucelený prehľad jej 

pôsobenia za uplynulý rok, a to v rôznych sférach bohatého spoločenského, kultúrneho 

a športového života. Je nielen stručným  zhrnutím  aktivít   nadácie   zameraných   na   

všestranný rozvoj  komunity,  ale  aj  prehľadom budúcich plánov, činnosti v nasledujúcom roku, 

ktorých zmyslom je napĺňanie poslania komunitnej nadácie.  

No naša činnosť by nebola možná bez pričinenia ostatných, či už jednotlivcov alebo 

organizácií. Z tohto dôvodu naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli svojím darom, 

nápadom, myšlienkou alebo samotnou prácou k napĺňaniu spoločných predstáv, ktoré sa stali 

skutočnosťou. Bez nich by sa mnohé veci tak nepodarilo zrealizovať.   

Na záver si preto želajme, aby vzájomná pomoc, filantropia, záujem o život okolo nás, či 

snaha urobiť niečo prospešné nielen pre seba, boli stále prítomné medzi nami.  

 

 
                  MUDr. Vladimír Kostilník 

      správca nadácie                  

 

Nejestvuje nič skutočne cenné,  

čo možno dosiahnuť bez práce a námahy. 

Joseph Addison 
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Ciele, hodnoty a princípy  

Komunitnej nadácie mesta Humenné(KNMH) 

 
 

• základným cieľom KNMH je iniciovať, podporovať a vzbudiť záujem komunity o trvalé 

pozitívne zmeny v živote obyvateľov mesta  

• podpora aktivít smerujúcich k podpore druhých 

• byť iniciátorom dobrých nápadov a prostriedkom na motiváciu obyvateľov 

• podať pomocnú ruku všetkým tým, ktorí prejavia záujem a chcú pomôcť nielen sebe ale 

aj celej komunite 

• veríme, že spokojný obyvateľ mesta je základom dobre fungujúcej spoločnosti 

• budovať v obyvateľoch presvedčenie, že každý jednotlivec je zodpovedný nielen za svoj 

život, ale aj za život ostatných a aj drobná iniciatíva vždy prinesie svoje ovocie 

• ponúknuť nielen možnosť darovať, ale aj príležitosť uskutočniť svoje predstavy 

• budovať a posilňovať sociálny kapitál 

• zvyšovať a zlepšovať kvalitu života i životného prostredia v meste 

• podporovať a rozvíjať miestne darcovstvo a filantropiu 

• prostredníctvom svojich aktivít, chce nadácia posilniť partnerstvo medzi aktívnymi 

občanmi, podnikateľským sektorom, neziskovými organizáciami a miestnou 

samosprávou, spájať sily partnerov pôsobiacich v podobných oblastiach 

• napĺňať spoločné ciele, podporovať tradičné hodnoty komunity 

• podpora participácie mladých ľudí na riešení problémov v komunite 

• podpora rozvoja občianskej demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia 

• dôležitá je pre nás transparentnosť a etické správanie 

• sme otvorenou  a dostupnou nadáciou pre každého s dobrými myšlienkami a ideami 

 

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť.  

Život meriame skutkami a nie časom. 

Seneca 
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NAŠA ČINNOSŤ 
 

Komunitná nadácia mesta Humenné, vznikla v roku 2000 ako verejnoprospešná nadácia, 

s cieľom pomáhať pri riešení problémov dotýkajúcich sa obyvateľov celého mesta podporujúc 

finančne dobrovoľné skupiny občanov, inštitúcie a neziskové organizácie v aktivitách 

zameraných na zlepšenie kvality života vo všetkých jeho sférach. Nepriamo sa snažíme rozvíjať 

tiež miestne darcovstvo a vytvárať tzv. mosty medzi darcom a obdarovaným. Zakladateľom 

nadácie je mesto Humenné a oblasť pôsobenia je geograficky ohraničená územím mesta 

Humenné. Dôležitá je pre nás otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky 

rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným 

procesom hodnotenia. 

 

Kto sme a o čo nám ide... 

 

Komunitná nadácia mesta Humenné je nezisková organizácia, ktorá finančne podporuje 

lokálne aktivity všetkých subjektov verejných i súkromných (iba neziskových), ktoré prispievajú 

k zvýšeniu kvality života v meste Humenné. Tieto aktivity môžu byť realizované v rôznych 

oblastiach, najmä: 

• ochrana životného prostredia 

• práca s deťmi a mládežou 

• podpora rozvoja demokracie, etnicky a nábožensky tolerantného prostredia 

• rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít  

• ochrana ľudských práv a iných humánnych cieľov 

• podpora charitatívnych a filantropických aktivít. 

 

Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si občania uvedomujú svoju 

zodpovednosť za spoločenský vývoj, stav životného prostredia a aktívne participujú na verejnom 

živote. 

Chceme pôsobiť ako stabilný nástroj finančnej a nefinančnej podpory pre občanov, ich 

združenia a organizácie, ktoré majú záujem presadzovať v našom meste pozitívne zmeny a záleží 

im na zvyšovaní kvality života nás všetkých. 
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Chceme byť kvalitným partnerom všetkých obyvateľov a spolupracovať s nimi pri 

uskutočňovaní svojich vízií a plnení ich smelých plánov. Prostredníctvom našej finančnej 

podpory chceme realizovať nevyhnutné zmeny v komunite.  

Snažíme sa poskytnúť finančnú a nefinančnú podporu tam, kde je záujem riešiť problémy, 

rozvíjať nové postupy a riešenia vzhľadom na dané možnosti celej komunity a v neposlednom 

rade zabezpečiť následne dlhodobú udržateľnosť podporených projektov, iniciatív samotných 

občanov a inštitúcií pôsobiacich v regióne. 

 

Naše princípy: 

- transparentnosť a etika 

- profesionalizácia 

- ústretovosť 

- partnerstvo a spolupráca 

- otvorenosť a dostupnosť 

 

Naše výhody: 

- sme nezávislá organizácia 

- dobre poznáme územie, na ktorom pôsobíme 

- zapájame do svojich aktivít široké spektrum miestnych obyvateľov 

- záujem o všestranný rozvoj komunity 

- transparentne pracujeme so získanými financiami 

- používame inovatívne prístupy 

- sme mostom medzi darcom a obdarovaným 

- trvalá udržateľnosť organizácie 

- zviditeľnenie darcu 

- stabilné miesto vo verejnom živote regiónu 

- vybudovaný pozitívny imidž  

 

Nízka finančná náročnosť, znalosť domáceho prostredia a odvaha podporiť novú iniciatívu 

v čase zrodu, to sú vlastnosti komunitnej nadácie, z ktorých má úžitok postupne každý... 
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NAŠE AKTIVITY V ROKU 2007 

 

Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto“  

 

Podnetom pre vznik regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, bol pilotný 

projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“ ktorý sa  začal realizovať začiatkom roka 

2002. Projekt si získal srdcia mnohých obyvateľov mesta Humenné o čom svedčili dosiahnuté 

výsledky. Pokračovaním tohto pilotného projektu je v súčasnosti regrantingový program 

„Skrášľujem svoje mesto“, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube medzi obyvateľmi a organizáciami 

na území mesta. Spomínaný regrantingový program v roku 2007 tvoril podstatnú časť činnosti  a 

zamerania komunitnej nadácie mesta Humenné. Mnohí žiadatelia automaticky si spájajú pod 

pojmom komunitná nadácia, možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu svojich 

projektov, ktoré prispievajú ku krajšiemu okoliu a zlepšujú kvalitu života v meste.  Stávame sa 

tak nápomocnou rukou pre všetkých, ktorí chcú svojím vlastným pričinením dosiahnuť nielen 

samotné skrášlenie mesta, ale aj prostredníctvom svojich projektov rozvíjať formálne 

a neformálne vzťahy v regióne.  

Pri realizovaní jednotlivých aktivít sa snažíme zapájať čoraz viac občanov, organizácie, 

inštitúcie pôsobiace na území mesta a napomáhať tak pri procese tvorby a rozvoja pozitívnych 

vzťahov medzi súkromným a verejným sektorom v našom meste. Zmyslom je dosiahnuť 

vybudovanie občianskej spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú svoju zodpovednosť za 

spoločenský vývoj a stav životného prostredia. Chceme pôsobiť ako stabilný finančný nástroj 

podpory prostredníctvom finančnej podpory drobných aktivít občanov a organizácií pôsobiacich 

v meste. Stávame sa tak kvalitným partnerom pre každého, ktorý má záujem zlepšiť stav okolo 

seba, či realizovať svoje projekty zamerané na zlepšenie kvality života všetkých občanov.  

Okrem samotného regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, Komunitná 

nadácia mesta Humenné sa taktiež spoluorganizačne podieľala na viacerých podujatiach v rámci 

mesta zameraných na deti a mládež, kultúrno-spoločenský a športový život.  
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Z rozprávky do rozprávky 

 

Materské centrum Naše Slniečka v Humennom v spolupráci s Komunitnou nadáciou mesta 

Humenné a Mestom Humenné zorganizovalo v mesiaci máj 2007 krásnu rozprávkovú akciu pre 

malých a veľkých s názvom „Z rozprávky do 

rozprávky“. Rodičia, ale najmä ich deti si mohli 

vychutnať zábavu v rôznych stanovištiach 

s motívom známych rozprávok – u Ferda 

mravca, Robina Hooda, v Čarovnom lese, Išlo 

vajce na vandrovku, v Rozprávkovom 

kráľovstve, Perníkovej chalúpke alebo 

u Žabiaka. Okrem stanovíšť boli aj rôzne 

tvorivé činnosti pri maľovaní nekonečného obrazu. Sprievodnými akciami bola jazda na 

poníkoch, maľovanie na tvár, sladké odmeny či letiace balóniky. O skvelú náladu sa starala 

moderátorka  „Pipi  dlhá    pančucha“  s   divadielkom    „Samé u cho“ a   na  záver  koncert  plný  
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hudby a zábavy v podaní dvojice zabávačov pre 

deti – Richarda Čanakyho a Márie Podhradskej. 

Okrem vydareného počasia nás nesmierne tešil 

záujem detí a ich rodičov, na akciu prišlo viac ako 

500 účastníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materské centrum 

   Naše Slniečka 
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Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007  

 

Komunitná nadácia mesta Humenné v spolupráci so Slovenskou 

numizmatickou spoločnosťou – Ústredný výbor Bratislava, pobočkou 

Slovenskej numizmatickej spoločnosti Prešov a Numizmatickým krúžkom 

Humenné pripravila a zrealizovala 

Medzinárodné numizmatické 

sympózium Humenné 2007. Sympózium sa konalo v dňoch 

13. – 16. septembra 2007 v Domove mládeže SOU služieb 

v Humennom pod názvom „Ikonografia peňazí v Strednej 

a východnej Európe“. Podnetom pre zrealizovanie 

sympózia v meste Humenné, bola aj príležitosť 690. 

výročia prvej písomnej zmienky o meste, 10. výročia družobných stykov numizmatikov 

Humenného a poľského Sanoka a rada ďalších výročí.   

Na samotnom sympóziu bolo prihlásených 

35 prednášajúcich, osobne odznelo 31 prednášok 

zúčastnených odborníkov v danej problematike. 

Celkovo sa medzinárodného sympózia zúčastnilo 77 

účastníkov a pozvaných hostí. No počet účastníkov 

bol oveľa vyšší, vzhľadom na skutočnosť, že okrem 

odborníkov v danej oblasti, počas trvania sympózia 

priebežne ho navštevovali aj občania a náhodní 

návštevníci mesta.  

Sympózium z dvoch tretín obsahovo 

zabezpečili zahraniční prednášatelia (najmä 

z Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, tri prednášky 

odzneli od českých účastníkov, po jednej 

prednáške sa predstavili účastníci z Litvy, 

Rumunska, Ruska, Maďarska). Jednu tretinu 

z celkového množstva odprezentovaných 

prednášok, tvorili slovenskí účastníci.  
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Približne polovica prednášok sa dotýkala hlavnej témy sympózia, druhá polovica bola 

venovaná rozličným voľným témam z oblasti numizmatiky, faleristiky (pomocná historická veda 

zaoberajúca sa históriou rádov a vyznamenaní)  alebo hospodárskych dejín. Zastúpené boli aj 

aspekty regionálnej histórie východného Slovenska (falšovanie peňazí na hrade Jasenov 

a ďalších východoslovenských hradoch).  

Pri príležitosti realizácie Medzinárodného 

numizmatického sympózia, bol vydaný zborník 

súhrnov prednášok uverejnených v pôvodnej 

jazykovej verzii a v preklade do slovenského 

a anglického jazyka, ktorý obdržali všetci 

účastníci sympózia. Rozsah zborníka súhrnov 

prednášok bol 70 strán a jeho vydanie uľahčilo 

sledovať prednášky aj tým účastníkom, ktorí jazyk prednášky neovládali.  

Súčasťou sympózia bola aj medzinárodná burza všetkých zberateľských odborov, ktorá sa 

tešila veľkému záujmu mladých aj dospelých účastníkov a návštevníkov. 

Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Prešovského 

samosprávneho kraja vo výške 80 000,- Sk. 



 16

 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007                                                                                     
___________________________________________________________________________ 
 

Vďaka darcom 

 
Okrem regrantingovej činnosti a organizovania rôznych spoločensko-kultúrnych podujatí, 

nezanedbateľnou snahou Komunitnej nadácie mesta Humenné je tiež podpora a rozvoj miestneho 

dobrovoľného darcovstva aj z dôvodu, že získavanie dostatočných finančných prostriedkov na 

realizáciu našich projektov a aktivít sa stáva nevyhnutnosťou. Vzájomná pomoc a solidarita je 

súčasťou našej kultúry. Našim poslaním je tieto hodnoty rozvíjať a vytvárať priestor pre ich 

uplatňovanie. Mnohí jednotlivci, podnikateľské subjekty a firmy v našom meste i regióne si 

začínajú uvedomovať svoje miesto v komunite a s tým súvisiacu zodpovednosť za jej rozvoj, čo 

vnímame ako pozitívny krok dopredu. Preto sa nadácia snaží v tejto oblasti vyvíjať neustálu 

aktivitu, ktorá spočíva v osobných kontaktoch, oslovovaní podnikateľských subjektov 

a jednotlivcov,  za účelom získavania nevyhnutných finančných prostriedkov. Tieto prostriedky 

sú následne použité v prospech regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, 

rôznorodých aktivít nadácie zameraných na podporu dobrých nápadov prinášajúcich zlepšenie 

nášho života.  

Tieto získané finančné prostriedky spolu s každoročnou dotáciou mesta, ktorá pre rok 

2007 predstavovala 100 000,- Sk, sú nevyhnutným predpokladom pre efektívne fungovanie 

činnosti nadácie a budúce rozširovanie činnosti v rôznych oblastiach spoločenského života. Nie 

menej dôležitou skutočnosťou je budovanie dobrého mena a prezentácia činnosti nadácie nielen 

v regióne, v ktorom pôsobíme, ale aj v rámci širšieho okolia, čím sa snažíme získať dôveru 

a podporu miestnych donorov a dobrovoľníkov. Aj v roku 2007 sme sa zapojili do kampane 2 % 

z vašich daní. Cielenou kampaňou sa nám  podarilo  získať  79 828,- Sk, čo nás nesmierne teší 

a získané finančné prostriedky mohli byť použité na zmysluplné aktivity občanov a organizácií 

zameraných na riešenie problémov spojených so skrášlením nášho mesta a podporu spoločensko-

kultúrneho života.  

Touto kampaňou sme sa snažili  osloviť okrem širokej verejnosti aj všetkých tých, 

ktorých sme podporili v minulom roku a ktorí sa mali možnosť presvedčiť sa o zmysluplnosti 

našich aktivít.   

Okrem finančnej podpory je pre nadáciu rovnako cenná podpora nefinančná. Darcovia 

môžu prostredníctvom nadácie darovať v prospech ľudí z regiónu svoje služby alebo materiálne 

dary.  
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Propagačné a informačné aktivity 

Veríme, že úspešnou prezentáciou výsledkov našej činnosti prostredníctvom PR aktivít sa 

nám podarí aj naďalej získavať nielen finančnú ale aj morálnu podporu širokej verejnosti. 

 

Prezentácia Komunitnej nadácie mesta Humenné na verejnosti je spätá najmä: 

1) s mediálnymi aktivitami prostredníctvom regionálnych médií 

2) prezentáciou našej činnosti prostredníctvom web stránky mesta Humenné 

3) s fundraisingovými aktivitami 

4) s vydávaním vlastných propagačno-informačných materiálov 

5) podporovaním dobrých nápadov a šírením myšlienky filantropie v regióne 

6) osobné stretnutia a osobné listy 

7) spoluorganizovaním rôznych podujatí a prezentovaním sa na verejnosti. 

 

Všetky tieto podoby komunikácie a propagácie sú dôležitým informačným nástrojom vo 

vzťahu ku širokej verejnosti ohľadom prezentácie zámerov a cieľov nadácie, plánovaných aktivít 

a podujatí. Nie menej pre nás je dôležitá komunikácia s podnikateľskou sférou, ktorá pre nás 

predstavuje veľmi významnú oblasť získavania možných finančných prostriedkov potrebných na 

realizáciu aktivít nadácie.  

 

 

Daj každému dňu šancu, 

aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života. 

Mark Twain 
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Ako darovať svoj dar nadácii 

Každý, komu záleží na lepšom živote v našom meste, či už je právnickou alebo fyzickou 

osobou, môže rôznymi spôsobmi venovať svoj dar nadácii a tak jej pomôcť, priamo alebo 

nepriamo pri napĺňaní jej cieľov a poslania. Darcovia v prvom rade môžu venovať nadácii 

finančnú čiastku podľa vlastného uváženia na nadačný účet, č. účtu: 6628213009/1111 alebo 

1384327153/0200 a stať sa tak „priate ľom nadácie a mesta“ .  

 

Ďalšie spôsoby darovania sú:  

� darca môže venovať nadácii  finančnú  čiastku, ktorá bude priradená k ostatným 

darom a v grantových kolách bude použitá na podporu širokého spektra projektov 

� darca môže darovať finančnú čiastku na určitú oblasť, napr.  mládežnícky  alebo       

environmentálny  program, poprípade na ním určený špeciálny program 

� darca môže darovať službu, produkty, alebo priamo uhradiť niektoré náklady  nadácie 

alebo časť nákladov vlastných programov a projektov nadácie 

� darca môže venovať svoj dar priamo na zvýšenie základného imania nadácie 

 
Komunitná nadácia tak môže vytvárať priestor a mechanizmy pre miestnych darcov, 

jednotlivcov i inštitúcie, aby dar bol použitý podľa priania darcu a zároveň efektívne riešil 

problémy či príležitosti v komunite. Komunitná nadácia efektívne využíva získané prostriedky na 

podporu riešenia pálčivých problémov a uchopenia zaujímavých príležitostí, ktoré môžu život v 

Humennom urobiť krajším a lepším. 

 
Nadačné fondy 

Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond rozhodnutím 

správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou. Nadačný 

fond nemá právnu subjektivitu a na jeho založenie nevzniká právny nárok žiadnej osobe. 

Predmetom zmluvy medzi darcom a nadáciou je určenie podmienok na získanie peňažných 

prostriedkov fondu a ich poskytovanie na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel. Pri 

zakladaní každého fondu uprednostňuje nadácia individuálny prístup. Prostriedky nadačného 

fondu sa podpisom zmluvy stávajú majetkom nadácie, ktorá ich ďalej spravuje a zhodnocuje 

podľa dohodnutých podmienok. Darca je presne a pravidelne informovaný o stave založeného 

fondu a použití jeho prostriedkov.  
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Výhody založenia nadačného fondu: 

- združenie peňažných prostriedkov 

- dlhodobosť daru 

- pravidelné opakovanie daru 

- prispôsobenie podmienok želaniam darcu 

- jednoduchosť založenia 

- pravidelné správy o použití prostriedkov fondu jeho zakladateľovi 

 
Typy nadačných fondov: 
 
Fond darcovho záujmu 

Fond zakladá darca stanoveným minimálnym vkladom. Fond je pomenovaný podľa želania 

zakladateľa a prostriedky z neho použije nadácia na tú oblasť podpory v rámci otvoreného 

grantového programu, ktorú si vyberie sám zakladateľ. O konkrétnom prijímateľovi daru však 

rozhoduje správna rada nadácie. 

 
Darcom predurčený fond 

Fond zakladá darca stanoveným minimálnym vkladom. Vo fonde sú združené finančné 

prostriedky na každoročnú podporu zakladateľom vybranej organizácie. Komunitná nadácia 

pravidelne sleduje, či činnosť organizácie zodpovedá pôvodným zámerom zakladateľa. 

 

Darcom riadený fond 

Fond zakladá darca stanoveným minimálnym vkladom  a má právo aktívne sa zúčastňovať 

rozhodovania o konkrétnom použití prostriedkov fondu. 

 
Výhoda darovania je v jej jednoduchosti. Proces manažovania finančného daru je 

v rukách nadácie v duchu želaní darcu. Celý proces pozostáva od vytypovania subjektov v danej 

oblasti darcovho záujmu, ktorý je odbremenený od hľadania toho najvhodnejšieho adresáta pre 

svoj dar, cez samotnú realizáciu projektu či aktivity, vyúčtovanie, následný monitoring 

a zviditeľnenie štedrého darcu s následným pocitom zmysluplnosti a efektívnosti darovaných 

prostriedkov.  
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2008 

 

Komunitná nadácia mesta Humenné má záujem rozširovať svoje pole pôsobnosti 

v oblastiach, ktoré súvisia s jej verejnoprospešným poslaním. Je to najmä oblasť kultúry 

a spoločenského diania nášho regiónu. Rozširovať svoju pôsobnosť sa snažíme pokračovaním 

organizovania a spoluorganizovania festivalov, benefičných koncertov, kultúrno-spoločenských 

podujatí a podobne. Zmyslom týchto aktivít je predovšetkým snaha prechovávať hodnoty 

kultúrneho dedičstva z generácie na generáciu s cieľom zachovať ich pravú a originálnu podstatu. 

No náš záujem je aj v iných oblastiach. Svojou činnosťou sa chceme zameriavať aj na deti 

a mládež, pretože v nich vidíme budúcnosť a prosperitu našej komunity. Taktiež cítime potrebu 

rozvoja a podpory športu v našom regióne. 

Plány na rok 2008 sú naozaj smelé a pevne veríme, že sa nám podaria, čím prispejeme ich 

realizovaním ku skvalitneniu nielen životného prostredia prostredníctvom regrantingového 

programu „Skrášľujem svoje mesto“, ale aj našimi plánovanými aktivitami ku skvalitneniu 

kultúrneho, športového či spoločenského diania v našom meste. Všetko však závisí nielen od 

chuti podieľať sa na týchto projektov, ale hlavne od finančného zabezpečenia, či už zo strany 

podnikateľských subjektov, samosprávy, obyvateľov mesta a v neposlednom rade od schválenia 

našich žiadostí o finančnú podporu u oslovených donorov a poskytovateľov grantov.  

 

„Bezpečné detské ihriská pre všetkých“ 

 

Cieľom projektu je rekonštrukciou už existujúcich detských ihrísk na území mesta 

Humenné, ale aj ich dobudovaním zabezpečiť a vytvoriť priestor pre aktívne využívanie 

voľnočasových aktivít detí. Okrem celkovej estetizácie oddychových zón, kde sa existujúce 

detské ihriská nachádzajú, cieľom projektu je primárna prevencia sociálno-patologických javov 

(eliminácia nežiadúcich sociálno-spoločenských dopadov na cieľovú skupinu – kriminalita detí 

a mládeže, drogová závislosť, alkoholizmus...). V neposlednom rade chceme prostredníctvom 

projektu zabezpečiť aj bezpečné prostredie pre voľnočasové aktivity detí a mládeže a ihriská 

budú spĺňať požadované normy v oblasti bezpečnosti a kvality použitých materiálov. 
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Cieľovou skupinou sú deti predškolského a mladšieho školského veku. Basketbalové 

ihriská sú určené pre deti staršieho školského veku a mládež. V spolupráci s dobrovoľníkmi 

a Správou rekreačných a športových zariadení, plánujeme v rámci projektu „Bezpečné detské 

ihriská pre všetkých“ zrekonštruovať päť existujúcich detských ihrísk, ktoré sú rozmiestnené po 

celom území mesta Humenné. Prioritou budú detské ihriská, ktoré si vyžadujú bezodkladnú 

rekonštrukciu, nesplňujú základné bezpečnostné a hygienické kritériá a teda neslúžia svojmu 

pôvodnému účelu.  

Súčasťou piatych detských ihrísk budú aj basketbalové koše, ktoré sa osadia pri ihriskách 

a vytvorí sa okolo nich vhodná terénna úprava, aby mohli slúžiť svojmu účelu. 

 

„Portrét mesta“ 

 
Projekt podporuje prezentáciu tvorivých výsledkov v oblasti živej kultúry 

prostredníctvom farebnej a čiernobielej fotografie, zapojením aktívnych záujemcov o tento žáner 

tvorby v Prešovskom kraji a ich vzájomnú konfrotáciu.  

Ide o tvorivo-edukatívny projekt s cieľom fotografickej dokumentácie mesta a okolia 

Humenného fotografmi z Prešovského kraja a následnou výstavnou prezentáciou tvorivých 

výsledkov – výstavou najlepších výsledkov priamych účastníkov projektu, ktorá bude 

konkrétnym výstupom projektu. Účastníci projektu tak prinesú umeleckú i dokumentárnu 

výpoveď o jednom meste.  

Projekt chce podporiť konfrontáciu a výmenu tvorivých poznatkov a skúseností, 

skvalitniť obsahovú a formálnu úroveň autorských výpovedí prostredníctvom tematických celkov 

a priniesť svedectvo o živote jedného mesta v ohraničenom časovom úseku. 

Projekt je otvorený pre účastníkov - fotografov, členov fotoklubov v Prešovskom kraji, 

nadväzujúc na minuloročný projekt. Podujatie je pokračovaním úspešnej tradície a zastúpenia 

humenskej fotografie v celoštátnom kontexte.    

Projekt má ambície pokračovať v budúcich rokoch vždy v inom meste kraja. Súčasne 

výsledky z jedného ročníka formou putovnej výstavy budú sprístupnené v ďalších mestách, ktoré 

sa postupne budú do projektu zapájať. Tak vznikne zaujímavá mozaika pohľadov na naše mestá 

a to nielen priamo jej občanmi, ale aj prizvaním fotografov z ďalších miest prostredníctvom ich 

fotografických   záberov.   Do    projektu   bude   priamo   zapojených  20   fotografov  (praktické  
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fotografovanie), prostredníctvom sprievodných podujatí (seminár, výstava) budú otvorené širšej 

odbornej i laickej verejnosti (predpokladaný počet návštevníkov výstavy 900 – 1 200 osôb). 

Projekt popri dokumentácii mesta v navrhovaných tematických celkoch, sleduje aj výchovné 

a vzdelávacie aspekty v prospech odborného rozvíjania fotografov (seminár, konzultácie, 

inštruktáže). 

 

 Samozrejme toto sú spomenuté zatiaľ iba dva pripravované projekty, no v priebehu roka 

2008 sa budeme snažiť pripraviť čo najviac plnohodnotných projektov, ktoré prispejú 

k zvyšovaniu kvality nášho mesta. 

 

 
 

Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, 

 ktorý nevyužívame.  

Seneca 
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Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto“ 

 

Projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“ stal na začiatku činnosti 

komunitnej nadácie a bol jej pilotným projektom, ktorým nadácia sa dostala do povedomia 

širokej verejnosti a vybudovala si dobré meno v okolí.  Jeho pokračovaním je regrantingový 

program „Skrášľujem svoje mesto“, ktorý predstavuje podstatnú časť činnosti komunitnej 

nadácie. Výsledky a pozitívne odozvy širokej verejnosti na doteraz zrealizované projekty našich 

žiadateľov v rámci jednotlivých ročníkov regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ 

hovoria sami za seba o prospešnosti existencie tohto programu pre celú komunitu a mesto 

Humenné. Viditeľné výsledky pôsobenia komunitnej nadácie, jej jednotlivých aktivít sú dobrým 

príkladom, ako sa dá efektívne využiť spojenie viacerých partnerov pri tvorení pozitívnych 

hodnôt pre všetkých.  

 

Logo  „Programu Skrášľujem svoje mesto“ 

 

 Do regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ sa môžu zapojiť všetci 

obyvatelia mesta bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie, či pracovné zaradenie. Program je 

zameraný na estetizáciu, ozelenenie najbližšieho okolia obytných domov a súčasne na 

rekonštrukciu a údržbu priľahlých detských ihrísk a sídliskových športovísk. Cieľom programu 

je nielen  skrášliť  životné   prostredie,  ale  predovšetkým  vtiahnuť  do  tohto procesu ľudí, ktorí 
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 v bezprostrednom okolí žijú a realizovať proces uvedomovania si byť zodpovední za veci 

slúžiace spoločným aktivitám.  

Prostredníctvom regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ sme podporili 

aktivity a snahu všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný život okolo nás a chcú svojím vlastným 

pričinením zlepšiť kvalitu života v meste Humenné. Zároveň naše aktivity pomáhajú upevňovať 

doteraz vybudovanú spoluprácu medzi formálnymi i neformálnymi skupinami občanov, či 

vytvárajú  podmienky a možnosti pre občanov mesta spájať sa v záujme riešenia potrieb svojho 

okolia vlastnými silami. 

  Správna rada v januári 2007 odsúhlasila ďalšie pokračovanie regrantingového programu 

na rok 2007, pričom kritéria ohľadom schvaľovania žiadostí zostali nezmenené. Prostredníctvom 

miestnej  regionálnej  televízie, regionálnych novín a oznamu na web stránke mesta Humenné sa 

uskutočnila mediálna kampaň otvorenia nového ročníka regrantingového programu a možnosti 

podávať žiadosti o finančnú podporu.  

Cieľom mediálnej kampane okrem propagácie komunitnej nadácie a samotného 

regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“, je pozitívne pôsobenie na širokú verejnosť 

ohľadom prospešnosti fungovania programu „Skrášľujem svoje mesto“. Zámerom je podnietiť 

obyvateľov mesta, mestské organizácie, inštitúcie pôsobiace na území mesta a spoločenstvá 

vlastníkov bytov k vypracovaniu projektov, ktoré by svojím naplnením prispeli ku zlepšeniu 

kvality života.  

Správna rada na svojich zasadnutiach, tzv. jarné a jesenné kolo, schvaľovala predkladané 

žiadosti o finančnú podporu projektov. Úspešné mohli byť iba tie, ktoré splnili všetky náležitosti, 

potrebné v rámci schvaľovacieho procesu a boli v súlade s cieľmi regrantingového programu.  

V prvom kole správna rada komunitnej   nadácie   schválila   a   podporila   12   žiadostí  

v  celkovej  finančnej  výške 66 000,- Sk. V druhom kole na svojom ďalšom zasadnutí správna 

rada schválila a podporila 6 projektov v celkovej finančnej výške  49 000,- Sk. Ostatné žiadosti 

o finančnú podporu, ktoré nespĺňali predpísané náležitosti alebo nemali verejnoprospešný účel či 

dostatočne nenapĺňali poslanie regrantingového programu boli vylúčené z procesu schvaľovania.   
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Podmienky  získania grantu v programe „Skrášľujem svoje mesto“ 

 

• O grant môžu požiadať  fyzické osoby,  spoločenstva vlastníkov bytov, neziskové 

organizácie, neorganizované skupiny na predpísanom tlačive. V prípade fyzických osôb 

žijúcich v IBV musí ísť o spoločný projekt aspoň  5 osôb pri úprave priestranstva 

slúžiaceho verejnosti. 

• Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať  zhodnotením súčasnej situácie a popisom stavu po 

realizácii projektu, že naozaj dôjde  k zlepšeniu prostredia v ich okolí a v prospech 

všetkých, ktorí tu žijú.  Nie je  možné napr. detské ihrisko upraviť a zneprístupniť 

verejnosti. 

• Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať aspoň 30% vlastný vklad /finančný alebo 

nefinančný/ z celkovej hodnoty žiadanej sumy.  Dôležité bude  aj kritérium úspornosti pri 

navrhovaní jednotlivých  položiek projektu.  

• Žiadateľ /žiadatelia/ musia preukázať schopnosť  realizovať projekt, predložiť projekt 

s postupnými  krokmi a jasne pomenovanými produktmi, na ktoré chcú finančné 

prostriedky z grantu použiť.  

• Maximálna výška poskytnutého grantu môže byť 10 000,- Sk. 

• Jeden žiadateľ môže požiadať o grant iba raz v roku   

• Podpora projektov vo vnútorných priestoroch bytových domov je viazaná na úpravu 

vonkajších priestorov, alebo na vonkajšiu akciu napr. brigádu  

 

 

Percentuálne zastúpenie projektov podľa druhu

28,00%

56,00%

5,00%
11,00%

MŠ, ZŠ a SŠ

SVB

Jednotlivci

Organizácie
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Pozn.: v grafoch sú zahrnuté údaje aj projektov, ktoré neboli nakoniec realizované 
 

Schéma procesu fungovania regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 1. stretnutie 
                                              
 
 
po zrealizovaní 
projektu žiadateľ 
predloží finančné 
vyúčtovanie a  
vyplní formulár 
záverečného 
hodnotenia 
 
 
                                                                               2. stretnutie 
                                                                                                            
                                                                                                        
                                                                                                            koordinátor 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                   schválené                              neschválené 
 
               koordinátor vypracuje zmluvu, 
              vyplatí pridelené finančné 
              prostriedky 

žiadateľ o finančnú podporu 

informácie v 
médiách 

stretnutie s koordinátorom 
projektov 

získanie informácií, formovanie 
predstavy 

vypracovanie podkladov, 
vyplnenie formulára  

odovzdanie žiadosti a potrebných 
príloh  koordinátorovi  

Správna rada KNMH - 
schvaľovanie 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých projektov podľa výšky 
finančnej podpory

50%

24%

16%
10%

SVB 57 000

MŠ, ZŠ a SŠ 28 000

Organizácie 18 000

Jednotlivci 12 000
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
 
01/2007 Prvé zasadnutie správnej rady - schválené:  

⇒ pokračovanie v regrantingovom programe „Skrášľujem svoje mesto“ 

⇒ zhodnotenie aktivít za rok 2006 

⇒ schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006 

⇒ plán aktivít a činnosti nadácie na rok 2007 

⇒ tvorba rozpočtu a jeho schválenie na rok 2007 

⇒ vízie do budúcnosti ohľadom nadácie  

⇒ možnosti získavania finančných prostriedkov 

 

02/2007 Kampaň na propagáciu programu Skrášľujem svoje mesto: 

⇒ oznamy v Humenskej televízii (HNTV) 

⇒ šot v HNTV o aktivitách nadácie a jej propagácie 

⇒ začatie kampane ohľadom 2 % z daní PO a FO 

⇒ prijímanie žiadostí do prvého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“ 

⇒ články v regionálnych novinách ohľadom informovania verejnosti o činnosti 

nadácie a výzva na predkladanie žiadostí v regrantingovom programe 

„Skrášľujem svoje mesto“ 

⇒ podávanie žiadostí o dotáciu, vypracovanie projektových zámerov 

 

03/2007  PR aktivity, propagácia činnosti KNMH 

⇒ zabezpečenie auditu  

⇒ realizácia kampane „venujte 2 % z vašich daní“ 

⇒ oslovovanie potencionálnych darcov 

⇒ podávanie žiadostí o dotáciu, vypracovanie projektových zámerov 

⇒ prijímanie žiadostí do prvého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“ 
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04/2007 Realizácia kampane „venujte 2 % z vašich daní“ 

⇒ vypracovanie Výročnej správy KNMH za rok 2006 

⇒ pokračovanie v kampani 2 % z Vašich daní – oslovovanie potencionálnych 

dobrovoľných darcov – FO 

 

 Druhé zasadnutie Správnej rady - schválenie: 

⇒ podpory 12 projektov v 1 kole regrantingového programu „Skrášľujem  

 svoje mesto“ v celkovej výške 66 000,- Sk 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 

 

05 - 06/2007 Realizácia programu „Skrášľujem svoje mesto“  

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

⇒ medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“ – vyhodnotenie prvého    

 kola 

⇒ zhodnotenie doterajšieho priebehu kampane „venujte 2 % z vašich daní“ 

 

 

07 - 08/2007 Medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“  

⇒ prijímanie žiadostí do druhého kola programu „Skrášľujem svoje mesto“ 
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09/2007 Tretie zasadnutie  Správnej rady – schválenie:  

⇒ podpory 6 projektov v 2 kole regrantingového programu „Skrášľujem  

                                 svoje mesto“ v celkovej výške 49 000,- Sk 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 

 

10 - 11/2007 Realizácia programu „Skrášľujem svoje mesto“  

⇒ medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“ – vyhodnotenie druhého    

 kola 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 
 
 
12/2007 Vyhodnotenie regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“ a činnosti   

                        nadácie za rok 2007. 

 

  

 

 

Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojích myšlienok. 

Marcus aurelius 
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Prehľad poskytnutých prostriedkov v programe „Skrášľujem svoje mesto“. 
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Zoznam podporených projektov v programe Skrášľujem svoje mesto. 

1. KOLO: 

1) Žiadateľ:  Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ul. 1. mája 1452, Humenné 
Zodpovedná osoba: Milan Štofan 
Projekt: 

� Estetizácia okolia vchodových dverí. 
• rekonštrukcia vstupných častí bytového domu  
• pokládka dlažby  
• obloženie vstupných častí bytového domu – dlažbou  
• montáž striešky nad vstupnými časťami bytového domu 
• celková estetizácia okolia 

 
Rozpočet:   

• celkové finančné náklady na projekt:      21 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:        10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:        5 000,- Sk 

                      

pred realizáciou projektu 

 

po realizácii projektu 
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2) Žiadateľ: Obchodná akadémia, Štefánikova 39, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Alena Židová 
Projekt: 

� Rekonštrukcia športoviska. 
• rekonštrukcia mini futbalového ihriska 
• rekonštrukcia oplotenia ihriska 
• úprava rozbehovej dráhy 
• celková estetizácia areálu školy 

             
            Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         15 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                               5 000,- Sk  

 

 

3) Žiadateľ: Združená stredná školy, Družstevná ul. 1737, Humenné               
Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Matoš 
Projekt: 

� Renovácia a rekonštrukcia školského dvora. 
• renovácia a skrášlenie športových a relaxačných zariadení 
• úprava okolia školského areálu 
• podpora športového duchu u študentov 

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:                     23 830,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                               8 000,- Sk 

 

 

4) Žiadateľ: Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné  
Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Šalata 
Projekt: 

� Podajme ruku športuchtivým. 
• úprava a rekonštrukcia športového ihriska v areáli školy  
• úprava a rekonštrukcia pieskoviska v areáli školy 
• celková estetizácia okolia a areálu školy  

 
              Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         15 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                               5 000,- Sk 
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Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné 

     
pred realizáciou projektu 

 

 
 

po realizácii projektu 
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5) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ul. Kukorelliho č. 1502/36, 38, 40; Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Kučmaš 
Projekt: 

� Úprava okolia bytového domu. 
• úprava vstupných častí bytového domu  
• pokládka dlažby, osadenie obrubníkov – prístupových komunikácií 
• výsadba zelene, kvetinové záhony 
• celková estetizácia okolia bytového domu 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:          45 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:           10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                                6 000,- Sk 

 
 

6) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Puškinova 18, Humenné 
Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Paulik 
Projekt: 

� Skrášľujeme okolie bytového domu. 
• oprava okapového chodníka okolo bytového domu  
• rekonštrukcia vstupnej časti bytového domu – vchodu 
• výsadba zelene pre bytovým domom 
• celková estetizácia okolia bytového domu 

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         65 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                             10 000,- Sk 

 
 

pred realizáciou projektu 
 

 
 
 
 
 
 
 



 35

 
 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007                                                                                     
________________________________________________________________________ 

 
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Puškinova 18, Humenné 

 
 

pred realizáciou projektu 

 
 

po realizácii projektu 
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7) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Družstevná 1471, Humenné 

Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Vargovič 
Projekt: 

� Úprava okapového chodníka okolo bytového domu. 
• rekonštrukcia existujúceho okapového chodníka – navýšenie 
• terénne úpravy okolia bytového domu 
• celková estetizácia okolia 
         

            Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         35 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

 
 

pred realizáciou projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
po realizácii projektu 
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8) Žiadateľ: Základná škola, Kudlovská ulica 11, Humenné  
Zodpovedná osoba: RNDr. Anna Kissová 
Projekt: 

� „Nie, nude! – Áno, pohybu“. 
• rekonštrukcia existujúcej športovej plochy v areáli školy  
• rekonštrukcia existujúceho prieskoviska 
• celková estetizácia areálu školy  

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         15 084,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

    
 

 pred realizáciou projektu 
 

 
 
 
 

po realizácii projektu 
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9) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Krátka ul. 1464/10,12, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ján Danko 
Projekt: 

� Skrášlenie okolia bytového domu. 
• rekonštrukcia prístupového chodníka k bytovému domu 
• pokládka dlažbou 
• celková estetizácia okolia 

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         20 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    4 000,- Sk 

 
 

pred realizáciou projektu 
 

 
 

po realizácii projektu 
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10) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Osloboditeľov 1575/2, Humenné 
Zodpovedná osoba: Karel Burian 
Projekt: 

� Skrášlenie prostredia. 
• rekonštrukcia prístupových plôch v okolí bytového domu 
• rekonštrukcia vstupného schodiska  
• pokládka dlažbou 
• vymaľovanie sokla na bytovom dome 
• zamurovanie voľného priestoru nachádzajúceho sa pod vstupným vonkajším 

schodiskom 
• rekonštrukcia lavičiek pri bytovom dome 
• oprava detského pieskoviska 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:                   116 200,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    3 000,- Sk 

   

pred realizáciou projektu 

 

po realizácii projektu 
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11) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Duchnovičova 1683/28, 30; Humenné 
Zodpovedná osoba: Helena Dzurjová 
Projekt: 

� Estetizácia okolia bytového domu. 
• rekonštrukcia existujúcich prístupových chodníkov 
• celková estetizácia okolia 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         28 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          15 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

 
 

Pozn.: projekt nebol zrealizovaný, poskytnuté finančné prostriedky boli vrátene späť. 
 
 

12) Žiadateľ: Základná škola, Ul. SNP 1, Humenné 
Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Vrabľová 
Projekt: 

� „Svet okolo nás“. 
• celková estetizácia školského areálu 
• oprava vonkajšieho oplotenia areálu školy 
• natretie oplotenia areálu školy 

 
              Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         10 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

 
 
 

pred realizáciou projektu 
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Základná škola, Ul. SNP 1, Humenné 

 
po realizácii projektu 

 

 

 
 
2. KOLO: 
 
 
 

13) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pugačevova u. 1870, Humenné 
Zodpovedná osoba: Peter Libák 
Projekt: 

� Elektrický vrátnik. 
• montáž elektrického vrátnika 
• estetizácia okolia bytového domu 

 
              Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         36 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    6 000,- Sk 
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14) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pugačevova 1399, Humenné 

Zodpovedná osoba: Stanislav Kuľha 
Projekt: 

� Oprava odkapových chodníkov. 
• terénne úpravy okolia bytového domu 
• demontáž existujúcich nefunkčných odkapových chodníkov 
• osadenie nových odkapových chodníkov 
• celková estetizácia okolia bytového domu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         40 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

 
 

pred realizáciou projektu 

 

 
 

 
po realizácii projektu 
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15) Žiadateľ: Slovenský zväz záhradkárov č. 31-20 „Poniklec“, Hrnčiarska ul.  4, Humenné 
Zodpovedná osoba: Pavol Onufrák 
Projekt: 

� Úprava prístupovej cesty. 
• úprava prístupovej cesty k záhradkárskej osade – lokalita Podskalka 
• úprava povrchu prístupovej cesty 
• terénne úpravy 
• estetizácia okolia 

 
              Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         15 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                  10 000,- Sk 

 
 
Pozn.: na realizáciu projektu sa použilo iba 5 000,- Sk, zvyšných 5 000,- Sk bolo vrátených späť. 
 
 
 
 

16) Žiadateľ: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Laborecká ul. 35, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Ján Čurlík 
Projekt: 
 

� XXXI. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody. 
• realizácia odborných seminárov zameraných na ochranu prírody 
• zdokumentovanie prírodných pomerov a zmien v NPR Humenský sokol 
• realizácia preventívnych opatrení 

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:                   100 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    8 000,- Sk 

 
 
 

17) Žiadateľ: Obyvatelia bytového domu č. 5208 a 5209, Podskalka, Humenné 
Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Grundzová 
Projekt: 

� Skrášlenie vchodu bytového domu. 
• vymaľovanie vchodu a spoločných priestorov bytového domu 
• estetizácia okolia bytového domu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:                    29 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:                     26 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                             12 000,- Sk 
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Obyvatelia bytového domu č. 5208 a 5209, Podskalka, Humenné 
 
                        

pred realizáciou projektu 
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Obyvatelia bytového domu č. 5208 a 5209, Podskalka, Humenné 
 
 

po realizácii projektu 
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18) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Kukorelliho 1504/46 - 48, Humenné 
Zodpovedná osoba: Vladislav Valalik 
Projekt: 

� Skrášlenie svoje mesto. 
• demontáž nefunkčných vchodových dverí 
• výmena vchodových dverí do bytového domu – 2 kusy 
• výmena okien v spoločných priestoroch – chodba – 4 kusy 
• estetizácia okolia 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:                   125 697,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    8 000,- Sk 

 
 
 
 
 
 
 

Aby sme mohli ohodnotiť čnosti človeka, netreba sa naň 

pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote. 

 Blaise Pascal 
 

 
 
 
 
 
 

Skutočný život začína len vtedy, keď sa začína sebazaprenie.  

Thomas Carlyle 
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Komunitná nadácia mesta Humenné, Kukorelliho 34,   066 01 Humenné 
 

 

 
 
 

 
Štruktúra príjmov, významné dotácie a finančné dary za rok 2007 

 
 

 
�  Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/     4 816,- Sk   
 
�  Dary, granty a príspevky : 

 
 
� 2 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb   79 828,- Sk  

          
� Dary od právnických  osôb                                              5 000,- Sk 

 
� Dary od fyzických osôb                  500,- Sk 

 
� Dotácia z rozpočtu mesta Humenné         100 000,- Sk 

 
� Dotácia VÚC Prešov                        80 000,- Sk 

 
� Príjmy z vlastnej činnosti                         6 000,- Sk 

 
� Iné ostatné výnosy                                                                                                     28,- Sk 

 
� Zákonné rezervy                                                                                                   6 500,- Sk 

 
___________________________________________________________________________ 
 
SPOLU:                                                                       282 672,- Sk 
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Účtovná závierka  

 Komunitnej nadácie mesta Humenné za rok 2007 

 
PRÍJMY:  

� Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/                                          4 816,- Sk 
�  Dary, granty a príspevky : 

� Dotácia z rozpočtu mesta               100 000,- Sk 
� Dotácia VÚC Prešov                                                                                           80 000,- Sk 
� Dary od PO a FO                                                                          5 500,- Sk 
� 2 % z daní                                                                                                            79 828,- Sk 
� Príjmy z vlastnej činnosti                                                                                      6 000,- Sk 
� Iné ostatné výnosy                                                                                                      28,- Sk 
� Zákonné rezervy                                                                                                    6 500,- Sk 
PRÍJMY SPOLU:                                             282 672,- Sk 

 
 
VÝDAVKY:  
 
� Na podporu účelu nadácie 

� Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto
*
                                           118 000,- Sk 

      (115 000,-  + 3 000,- = 118 000,-  pozn.: v celkovej sume je zohľadnený aj  
              finančný príspevok na podujatie „Z rozprávky do rozprávky“) 

� Mzda koordinátora                             5 000,- Sk 
� VÝDAVKY NA Ú ČEL SPOLU:           123 000,- Sk                                                            
       
� Na správu Nadácie  

� Prevádzková réžia   
� spotreba materiálu                                                                       37 481,- Sk 
� telefón                                                                                            8 089,- Sk 
� poštovné                                                                                         1 950,- Sk 
� účtovníctvo a audit                                                                       35 160,- Sk 
� náklady na reprezentáciu                                                             1 153,50 Sk 
� ostatné  služby  vrátane bankových poplatkov                          47 946,50 Sk  

� Odpisy DHM a DNM                                                                                    18 943,- Sk 
� Tvorba zákonných rezerv     6 600,- Sk 
� Iné ostatné náklady                                                                                          4 492,- Sk 
� Ostatné dane a poplatky                                         950,- Sk 

                 VÝDAVKY NA SPRÁVU SPOLU:                     162 765,- Sk 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

VÝDAVKY SPOLU:                                                       285 765,- Sk 
 

                                           *Pozn.: poskytnuté dotácie na regrantingový program tvorili celkovú čiastku 118 000,- Sk, z toho 115 000,- Sk bolo 
poskytnutých priamo pre žiadateľov programu a 3 000,- Sk ako mimoriadny príspevok pre Materské centrum „Naše 
slniečka“ na realizáciu podujatia „Z rozprávky do rozprávky“ 
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ROZPOČET NA ROK 2007 

Výška predpokladaných príjmov: 

- Dotácia z rozpočtu mesta                                         100 000,- Sk 

- Kampaň 2 % z Vašich daní                        40 000,- Sk 

- Lokálni sponzori          35 000,- Sk 

- Dotácie a granty (z iných programov, grantové programy...)     55 000,- Sk 

- Dotácie z grantových programov – ministerstvá, VUC                              240 000,- Sk 

- Zostatok z roku 2006                     260 970,- Sk   

PRÍJMY SPOLU:                                730 970,- Sk  

Výška predpokladaných výdavkov: 

Programy  

Základné imanie  

Regranting 

-program Skrášľujem svoje mesto 

 

-program Deti a mládež 

„Dajme mladým priestor“ (koncert pre začínajúcich 
umelcov) 

 

„Urobme naše sídliská krajšími“ – projekt zameraný na 
na rozvoj komunity a ochranu ŽP 
 
 
„Mladí pre mladých“ – projekt ohľadom participácie 
mladých ľudí v meste, mladí rozhodujú o projektoch 
určených pre mladých ľudí 
 

       200 000,- Sk 

 

         80 000,- Sk   - vlastné prostriedky  
         20 000,- Sk   - lokálni sponzori  
          
 

         90 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         10 000,- Sk    - vlastné prostriedky 
         
 
         55 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         10 000,- Sk    - vlastné prostriedky 

   
 

       150 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         15 000,- Sk    - vlastné prostriedky 
          
 

Spolu na účel:         630 000,- Sk 
NÁKLADY NA PREVÁDZKU 

- Výročná správa a propagácia 
- Mzda koordinátora projektov 
- Telefón 
- Kanc. potreby 
- Poštovné 
- Cestovné 
- Kancelárske služby 
- Školenia 
- Knihy a časopisy 

      - Reprezentácia  
      - Účtovníctvo 
      - Audit   
 

 
   20 000,- Sk 
   20 000,- Sk 
     7 500,- Sk 
     4 000,- Sk 
     1 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
     2 000,- Sk      
     2 000,- Sk 
     3 000,- Sk 
   29 000,- Sk 
     8 000,- Sk    

Spolu na správu:         100 500,- Sk 
VÝDAVKY SPOLU      730 500,- Sk 
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Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie v miere nevyhnutnej na zabezpečenie 
činnosti Komunitnej nadácie mesta Humenné v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č. 
34/2002 Z. z. 
 
výdavky na 
 

a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 
- základné imanie = 200.000,- Sk 

 
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu 

- výročná správa a propagácia = 20.000,- Sk 
- regrantingový program Skrášľujem svoje mesto = 100.000,- Sk 
- program Deti a mládež = 100.000,- Sk 
- projekt „Urobme naše sídliská krajšími“ = 65.000,- Sk 
- projekt „Mladí pre mladých“ = 165.000,- Sk 

 
c) prevádzku nadácie 

- (kancelárske potreby, komunikačné a spojovacie služby, poštovné, kancelárske služby) 
      = 14.500,- Sk 

 
d) odmenu za výkon funkcie správcu 

- správca nadácie vykonáva svoju funkciu bez nároku na odmenu 
 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 

- cestovné = 2.000,- Sk 
 
f) mzdové náklady 

- mzda koordinátora projektov = 20.000,- Sk 
 
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 

- (školenia, knihy a časopisy, reprezentácia, účtovníctvo a audit) = 44.000,- Sk 
 

          Spolu = 730.500,- Sk 
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ROZPOČET NA ROK 2008 

Výška predpokladaných príjmov: 

- Dotácia z rozpočtu mesta                                                   100 000,- Sk 

- Lokálni sponzori          55 000,- Sk 

- Dotácie a granty (z iných programov, grantové programy...)   70 000,- Sk 

- Dotácie z grantových programov – ministerstvá                                        250 000,- Sk 

- Zostatok z roku 2007                              277 415,- Sk  

PRÍJMY SPOLU:                             752 415,- Sk 

Výška predpokladaných výdavkov: 

Programy  

Základné imanie  

Regranting 

-program Skrášľujem svoje mesto 

 

-program Deti a mládež 

 
„Bezpečné detské ihriská pre všetkých“ – 
projekt zameraný na rekonštrukciu detských 
ihrísk 
 
 
Projekty zamerané na rozvoj športu, kultúry 
na území mesta a rozvoj občianskej 
spoločnosti. 

       200 000,- Sk 

 

         65 000,- Sk     - vlastné prostriedky  
         35 000,- Sk     - lokálni sponzori  
          

        
           
         250 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
           40 000,- Sk    - vlastné prostriedky 

   
 

 
         70 000,- Sk     - získaný grant/dotácia 
         10 000,- Sk     - vlastné prostriedky 
          
  
         

Spolu na účel:         670 000,- Sk 
NÁKLADY NA PREVÁDZKU 

- Výročná správa a propagácia 
- Mzda koordinátora projektov 
- Telefón 
- Kanc. potreby 
- Poštovné 
- Cestovné 
- Kancelárske služby 
- Školenia 
- Knihy a časopisy 

      - Reprezentácia  
      - Účtovníctvo 
      - Audit   

 
   12 000,- Sk 
   15 000,- Sk 
     7 500,- Sk 
     2 000,- Sk 
     1 000,- Sk 
     1 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
     1 000,- Sk      
     1 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
   29 000,- Sk 
     7 000,- Sk    

Spolu na správu:    80 500,- Sk 
VÝDAVKY SPOLU        750 500,- Sk 
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Prehľad o darcoch v roku 2007 
 
 

 
Komunitná nadácia mesta Humenné v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z., § 35 ods. 2 písmeno d) 

prehlasuje, že jej darovali v roku 2007 finančné prostriedky títo darcovia: 

 

 

Excel enterprise, s. r. o. 

v zastúpení: Jozef Rovňák, konateľ spoločnosti 

Hviezdoslavova 46 

071 01 Michalovce 

Výška daru: 5 000,- Sk 

 

Naše úprimné poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorým záleží na živote okolo nás a svojou 

pomocou, nápadom, myšlienkou a chuťou niečo urobiť prispeli k zvyšovaniu kvality nášho 

života. Taktiež naše poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným darcom v rámci kampane 2 % 

z Vašich daní. 

 

Pridajte sa preto aj Vy, medzi dobrovoľných darcov a venujte nadácii dar, ktorý sa využije na 

podporu množstva dobrých projektov zlepšujúcich život nášho mesta. Hodnota Vášho daru 

pretrvá, pretože darovať Komunitnej nadácii mesta Humenné, zamená darovať aj sebe. 

 
 

 

Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak 

husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery. 

Marcus aurelius 
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Komunitná nadácia mesta Humenné 

 

 

SPRÁVCA 

 

MUDr. Vladimír Kostilník 

 

 

SPRÁVNA RADA 

 

Mgr. Nataša Mocáková 

Mgr. Anna Fedorčáková 

Mgr. Pavol Bernický 

Mgr. Ľubov Morochovičová 

Ing. František Chvostaľ 

Darina Barančíková 

 

REVÍZOR KOMUNITNEJ NADÁCIE  

 

Helena Jankulárová 

 

KOORDINÁTOR PROJEKTOV 

 

PhDr. Miroslav Turčan 



 55

 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007                                                                                     
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči,  

ale hľadanie zaľúbenia v tom v čom pracujeme. 

Thomas Edison 
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Adresa:  

Komunitná nadácia mesta Humenné 
Kukorelliho 34, 066 01  Humenné 

č. tel.: 057/ 775 41 01, 0915 87 22 22 
e-mail: knmh@humenne.sk 

 
 


