
        

K
o
m
u
n
it
n
á
n
ad
ác
ia
 m
es
ta
 H
u
m
en
n
é

Komunitná nadácia mesta Humenné

K
o
m
u
n
itn

á
n
ad
ácia m

esta H
u
m
en
n
é

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 
20062006



 2 

  
 
 
    

 
Komunitná nadácia mesta Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Názov:    Komunitná nadácia mesta Humenné 
Sídlo:    Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 
právna forma:  nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z.  
IČO:   37791541 
Dátum vzniku:  30. 06. 2000 
Číslo registrácie: 203/Na-96/570 
 

 
 
 
Kontakty:  
telefón:   057/775 41 01 
mobil:   0915 87 22 22 
e-mail:   knmh@humenne.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 3 

 
 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006                                                                                     
___________________________________________________________________________ 

 

 

Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť;  
nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.  

 

 

Helen Rowland 
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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.  

 

 

Dobrý život nie je život bez námahy,  

bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam,  

ktoré sú v živote podstatné. 

 
 

Erich Fromm 
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SLOVO NA ÚVOD 
 
 
Milí priatelia. 

 
 

 Dnes sa ešte stále nájde dostatok ľudí, ktorí nemajú vzťah k pojmu filantropia alebo tejto 

oblasti nevenujú pozornosť, hoci by mohli, vzhľadom na svoje postavenie a finančné možnosti. 

Filantropia vo svojom jadre vyjadruje priame úsilie pomáhať iným bez očakávania nejakej 

protihodnoty s cieľom podporiť všeobecné dobro, dosiahnuť vyššiu kvalitu života a prispieť k 

väčšej sociálnej spravodlivosti. No na druhej strane, je čoraz viac takých, ktorí sa zaujímajú 

o filantropiu a uvedomujú si, že má svoje stabilné miesto v každodennom živote okolo nás.  

 Rozvoj filantropie v našom regióne a snaha pomáhať predovšetkým mestu a jeho 

obyvateľom v tých oblastiach, ktoré trpia nedostatkom finančných prostriedkov, boli jedným 

z podnetov k zriadeniu našej nadácie.  Od svojho vzniku sa snažíme budovať aj rozvíjať sociálny 

kapitál, zlepšovať komunikáciu, spoluprácu a zodpovednosť všetkých obyvateľov za to v akom 

prostredí žijeme a aký kvalitný život máme.  

 Že čas naozaj rýchlo plynie, si uvedomíme až vtedy, ak sa máme zamyslieť nad  ďalším 

uplynulým rokom pôsobenia nadácie. Veru roky plynú rýchlo, a ani sme sa nenazdali a máme za 

sebou už siedmy rok pôsobenia.  Za tých sedem rokov pôsobenia môžeme byť spokojní, pretože 

vidíme za sebou naozaj kus práce a spokojné tváre našich žiadateľov, partnerov či štedrých 

darcov.  Tých sedem rokov nebolo vždy ľahkých,  pretože svoje miesto si musela nadácia neraz 

získať postupne, pomaly, krok za krokom. Od začiatku existencie regrantingového programu sme 

mohli podporiť nemalé množstvo žiadateľov, ktorých bolo vyše 150 a rozdeliť tak necelý milión 

slovenských korún na projekty, ktorých cieľom je prispieť k estetizácii okolia, zvyšovaniu 

kvality života mesta, ale v neposlednom rade budovať a upevňovať už existujúce aktívne 

partnerstvá medzi samosprávou, obyvateľmi, organizáciami, podnikateľským sektorom 

a všetkými, ktorí chceli 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.  
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Veľmi nás teší, že čoraz viac občanov v našom meste si začína uvedomovať, že 

zvyšovanie kvality života a rozvoj komunity nebude napredovať bez ich pričinenia. Je to zdĺhavý 

proces, ktorý vyžaduje aktívne zapojenie nás všetkých. Robiť dobro nie je vždy jednoduché. Je 

možné konať ho rozličnými spôsobmi, buď náhodne, ak sa vyskytne príležitosť, alebo 

cieľavedome a z presvedčenia, že je to prirodzené a je súčasťou nášho všedného života.   

Preto nám, dovoľte predstaviť Vám, Výročnú správu Komunitnej nadácie mesta 

Humenné za rok 2006, ktorá predstavuje prehľad pôsobenia nadácie mesta Humenné za uplynulý 

rok, v rôznych sférach bohatého spoločenského, kultúrneho a športového života. Je nielen 

stručným  zhrnutím   činností   nadácie   zameraných   na   rozvoj  komunity,  ale   aj  prehľadom 

plánovaných aktivít v blízkej budúcnosti, ktoré by mali viac posilňovať a budovať sociálny 

kapitál v našom meste. 

Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli svojím darom, nápadom, myšlienkou 

alebo samotnou prácou, pretože práve bez nich, by nebolo možné mnohé veci zrealizovať, 

myšlienky a nápady pretvoriť do konkrétnych projektov, ktoré sú nepochybne prínosom pre celé 

mesto. Veríme, že vzájomná pomoc, a teda aj darovanie finančných prostriedkov či materiálnych 

potrieb, je prirodzené a patrí do nášho života.  

Želajme si preto spolu čoraz viac takých ľudí, ktorí prejavia dôveru nadácii a venujú jej 

finančné či nefinančné dary, svoj čas, námahu, vedomosti i skúsenosti. Už dnes vieme, že 

komunitná nadácia je súčasťou nás všetkých a dôveryhodným partnerom pri budovaní vzájomne 

prospešného vzťahu medzi mestom a jeho občanmi.  

 
 
                  MUDr. Vladimír Kostilník  

      správca nadácie                  
 
 
 

Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.  
 

L. A. Seneca  
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Ciele, hodnoty aCiele, hodnoty aCiele, hodnoty aCiele, hodnoty a    princípy princípy princípy princípy     

KomuKomuKomuKomunitnej nadácie mesta Humenné(KNMH)nitnej nadácie mesta Humenné(KNMH)nitnej nadácie mesta Humenné(KNMH)nitnej 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 

 
 

Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, 
že poznáš jeho srdce. 

 
Čínske príslovia 
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NAŠA ČINNOSŤ 
 

Dovoľte nám predstaviť Komunitnú nadáciu mesta Humenné, ktorá 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 finančnej podporuje 

lokálne aktivity všetkých subjektov (verejný i súkromný sektor - iba neziskový), ktoré 

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

v rôznych oblastiach: 

• 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. 

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

zodpovednosť za spoločenský vývoj a stav životného prostredia. 

Chceme pôsobiť ako stabilný nástroj finančnej 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. 

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. 
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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 

- všestranný rozvoj komunity 

- transparentne pracujeme so získanými financiami 

- používame inovatívne prístupy 

- sme mostom medzi darcom a obdarovaným 

- trvalá udržateľnosť organizácie 

- zviditeľnenie darcu 

 

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... 

 
 

NAŠE AKTIVITY V ROKU 2006 

 

Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom 

Projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“ sme začali realizovať začiatkom 

roka 2002. Projekt si získal srdcia mnohých obyvateľov mesta Humenné a má svoje stabilné 

miesto o čom svedčia výsledky projektu. Projekt úspešne funguje už 5 rokov a počas týchto 

piatych rokov sme mohli podporiť nemalé množstvo žiadateľov, ktorí mali skvelú myšlienku, 

nápad ako spraviť okolie okolo nás krajším, ale chýbalo im to najpodstatnejšie a to sú dostatočné 

finančné   prostriedky   na   zrealizovanie   svojich  plánovaných   aktivít.   Tieto  skutočnosti   sú  
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dôvodom,  že  Komunitná nadácia  mesta  Humenné  aj  v roku 2007 pokračuje v regrantingovom 

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

a organizáciami na území mesta.  

Spomínaný   regrantingový    program   tvorí    podstatnú   časť  činnosti  a  zamerania   

komunitnej nadácie mesta Humenné a mnohí si spájajú automaticky pod pojmom komunitná 

nadácia, možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov, ktoré prispievajú 

ku krajšiemu okoliu a zlepšujú kvalitu života v meste.   

Z tohto dôvodu sme presvedčení, že môžeme byť nápomocnou rukou všetkým, ktorí chcú 

svojím vlastným pričinením dosiahnuť nielen skrášlenie nášho mesta, ale aj spoločnou 

realizáciou projektov podporovať rozvoj formálnych a neformálnych vzťahov v komunite.  

Snahou komunitnej nadácie je pri svojej činnosti a realizovaní projektov zapájať do 

procesu budovania a rozvoja komunity nielen občanov, ale aj všetky organizácie a inštitúcie 

pôsobiace na území mesta a budovať tak pozitívne vzťahy medzi súkromným a verejným 

sektorom v našom meste. Zmyslom našich aktivít je dosiahnuť vybudovanie takej občianskej 

spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú svoju zodpovednosť za spoločenský vývoj a stav 

životného prostredia.  

 Svojou finančnou podporou drobných aktivít občanov a organizácií pôsobiacich na území 

mesta, chceme pôsobiť ako stabilný nástroj finančnej podpory a stať sa kvalitným partnerom pre 

každého, ktorý prejaví ochotu zlepšiť stav okolo seba a spolupracovať pri uskutočňovaní ich vízií 

a smelých plánov. 

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.  

  

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo 
robíme, nie na tom, či nás niekto vidí.  

 

M. T. Cicero  
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Spoluorganizovanie projektu „Podpora integrovaného vzdelávania Rómov“ 

 

V rámci programu PHARE sa na Slovensku v gescii Ministerstva školstva SR realizoval 

projekt Podpora integrovaného vzdelávania Rómov. Hlavným cieľom projektu bola 

implementácia vládnej koncepcie integrovaného vzdelávania Rómov. V rámci projektu boli 

prioritné tieto tri oblasti: 

1. podporu a uľahčenie prechodu zo základnej na strednú školu pre rómske deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

2. zavádzanie multikultúrneho vzdelávania do slovenských stredných škôl  

3. adekvátnu prípravu žiakov na vstup na trh práce a na podnikateľské prostredie. 
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Vďaka darcom 

 
Výraznou snahou Komunitnej nadácie mesta Humenné je taktiež podpora a rozvoj 

miestnej filantropie. Vzájomná pomoc a solidarita je súčasťou našej kultúry. Našim poslaním je 

tieto hodnoty rozvíjať a vytvárať priestor pre ich uplatňovanie. Berieme do úvahy a sme si 

vedomí skutočnosti, že získavanie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu našich 

projektov a aktivít sa stáva nevyhnutnosťou.  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.  

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. KNMH efektívne využíva získané prostriedky na podporu 

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

Humennom urobiť krajším a lepším. 

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

2006 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 2006 sme sa zapojili do kampane 2 % 

z vašich daní. Cielenou kampaňou sa nám  podarilo  získať  61 312,- Sk, čo nás nesmierne teší. 

Mohli sme tak podporiť oveľa vyššou sumu všetkých žiadateľov.  

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.   
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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) s fundraisingovými aktivitami 

3) s vydávaním vlastných propagačno-informačných materiálov 

4) podporovaním dobrých nápadov a šírením myšlienky filantropie v regióne 

5) osobné stretnutia a osobné listy 

6) 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, pripravovaných 

aktivitách a podujatí. Nemenej pre nás je dôležitá komunikácia s podnikateľskou sférou, ktorá 

pre nás predstavuje veľmi významnú oblasť získavania možných finančných prostriedkov 

potrebných na realizáciu aktivít nadácie.  
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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: 1384327153/0200 alebo 

6628213009/1111 a stať sa tak „priateľom 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 

 

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 2007 

 

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 2007 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.  

 

Urobme naše sídliská krajšími 

 

Zámerom projektu je vysadenie vhodných drevín vo vybraných lokalitách nachádzajúcich 

sa na území mesta Humenné a zrekonštruovať detské ihriská, ktoré neslúžia svojmu účelu. 

Poslaním je vytvoriť v rámci mesta viac oddychových zón, vtiahnuť obyvateľov mesta do 

procesu sebauvedomovania byť zodpovedným za veci verejné, ktoré slúžiace verejnosti. Naším 

cieľom je za pomoci našich vybraných partnerov zlepšiť životné prostredie, budovať pozitívny 

vzťah ľudí k svojmu bezprostrednému okoliu.   

Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chceme osloviť rôzne skupiny obyvateľstva, 

zaujať ich myšlienkou, že môžu aj sami napomôcť pozitívnym zmenám vo svojom okolí. 
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Mladí pre mladých 

 
Účasť mladých ľudí na správe vecí verejných spolu s prístupom k adekvátnym 

informáciám môže mládeži pomôcť dosiahnuť ich túžby a môže podporiť ich účasť ako 

aktívnych členov v spoločnosti 

Zámerom projektu „Mladí pre mladých“ je vytvoriť priestor a podmienky pre aktívnu 

spoluprácu medzi samosprávou a zástupcami mladých ľudí, cieľom ktorej je reálna participácia 

mládeže na verejnom živote, budovanie vzájomne prospešného vzťahu medzi mladými ľuďmi 

a samosprávou, zabezpečenie prístupu aktuálnych a relevantných informácií, bez ktorých 

participácia nemá zmysel. Zmyslom je taktiež informovanie cieľovej skupiny o možnostiach 

spolupodieľať sa na rozvoji mesta a jeho regiónu a stať sa tak aktívnym partnerom pri riešení 

problémov a realizácií aktivít priamo dotýkajúcich sa mladých ľudí. 

Výsledkom projektu má byť vytvorenie samostatnej mládežníckej komisie, ktorá by mala 

funkciu poradného orgánu a možnosť rozhodovať o prideľovaní finančných prostriedkov 

určených na aktivity, ktoré sa priamo dotýkajú mladých ľudí. 

Ak má byť participácia pre mladých ľudí reálna a zmysluplná, vyžaduje si nielen ich 

angažovanosť, ale silnú a dlhodobú odhodlanosť všetkých ostatných, najmä zástupcov miestnych 

a regionálnych samospráv, vzhľadom na skutočnosť, že práve miestna samospráva má k mladým 

ľuďom najbližšie. 

 

Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007  

 

Komunitná nadácia mesta Humenné v spolupráci so Slovenskou numizmatickou 

spoločnosťou – Ústredný výbor Bratislava, pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti 

Prešov a Krúžkom Slovenskej numizmatickej spoločnosti Humenné, mestom Humenné 

a ostatnými organizáciami bude realizovať v roku 2007 Medzinárodné numizmatické sympózium 

Humenné 2007 pri príležitosti osláv Pamätného dňa mesta  - prvej písomnej zmienky.  

 Cieľom medzinárodného numizmatického sympózia okrem problematiky numizmatiky, 

bude aj prezentácia celého regiónu Horný Zemplín s jeho prírodným a kultúrnym bohatstvom, 

pretože  tento región aj napriek svojmu bohatstvu, ktoré môže ponúknuť domácim a zahraničným  
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návštevníkom, je málo prezentované za svojimi hranicami. Na sympóziu tak bude zabezpečená 

prezentácia regiónu odbornými prednáškami. 

 

Prednášky na sympóziu budú z týchto oblastí: 

- numizmatika 

- bankovníctvo 

- história mincovní 

- výtvarníctvo mincí a medailí 

- história regiónu a celého prešovského kraja. 

 

 
Dajme mladým priestor  

 
Zámerom projektu je aktivizovať mladých ľudí prostredníctvom ich zástupcov 

(Stredoškolský parlament) k zmysluplnému tráveniu voľného času (umelecká tvorba) 

a zrealizovať koncert pre mladých začínajúcich umelcov z regiónu, ktorí doteraz nemali 

príležitosť na sebarealizáciu a prezentáciu svojej tvorby.  

Cieľom je podchytiť u mladých ľudí záujem o hudbu, tanec, prezentovať taktiež kultúru 

iných národnostných menších, čím sa zabezpečí zmysluplné využívanie voľného času 

a predchádzanie nežiadúcich sociálno-patologických javov na deti a mládež a učenie sa 

tolerancie k iným.  

Výsledkom projektu bude okrem možnosti odprezentovať svoju vlastnú umeleckú tvorbu 

začínajúcich mladých umelcov, aj budovanie vzájomného pozitívneho vzťahu medzi mladými 

ľuďmi navzájom a podpora ich participácie na verejnom živote. 

Cieľovou skupinou (primárnou) sú mladí ľudia (14 – 26 rokov), ktorí majú záujem nielen 

o sebarealizáciu a prezentovanie svojej hudobnej tvorby, ale chcú tiež participovať na verejnom 

živote. V cieľovej skupine je obsiahnutá aj prítomnosť príslušníkov iných národnostných menšín. 

Sekundárnou cieľovou skupinou je široká verejnosť, obyvatelia. 
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Očakávaná efektivita (výsledky) z realizácie projektu: 

 

� prezentácia a podpora tvorby mladých ľudí v meste 

� vzbudzovanie záujmu o hudbu, tanec 

� aktívne využívanie voľnočasových aktivít mládeže, eliminácia nežiadúcich sociálno-

patologických javov 

� vytváranie podmienok na sebarealizáciu mladých ľudí v meste a okolí 

� upevňovanie vzťahov medzi obyvateľmi mesta Humenné 

 

 
Projekt „Humenčania nadácii, nadácia Humenčanom“  

 

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.  

 

 

Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov. 

Eleanor Rooseveltová 
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Program 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 

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 2006 odsúhlasila ďalšie pokračovanie regrantingového programu 

na rok 2006, pričom kritéria ohľadom schvaľovania žiadostí zostali nezmenené. Prostredníctvom 

miestnej  regionálnej  televízie, regionálnych novín sa uskutočnila mediálna kampaň otvorenia 

nového ročníka regrantingového programu a možnosti podávať žiadosti o finančnú podporu.  
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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   16   žiadostí  

v  celkovej  finančnej  výške 115 000,- Sk. V druhom kole na svojom ďalšom zasadnutí správna 

rada schválila a podporila 7 projektov v celkovej finančnej výške  29 000,- 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.   

 

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. 

Percentuálne zastúpenie projektov podľa druhu

28,00%

56,00%

4,00%
12,00%

MŠ, ZŠ a SŠ

SVB

Jednotlivci

Organizácie
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• 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  

 

 

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

Percentuálne zastúpenie jednotlivých projektov podľa výšky 
finančnej podpory

52%
33%

12% 3%

SVB 81 000

MŠ, ZŠ a SŠ 51 000

Organizácie 18 000

Jednotlivci 5 000
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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 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
 
01/2006 Prvé zasadnutie správnej rady - schválené:  

⇒ pokračovanie v regrantingovom programe „Skrášľujem svoje mesto“ 

⇒ zhodnotenie aktivít za rok 2005 

⇒ schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005 

⇒ plán aktivít a činnosti nadácie na rok 2006 

⇒ tvorba rozpočtu a jeho schválenie na rok 2006 

⇒ vízie do budúcnosti ohľadom nadácie  

⇒ možnosti získavania finančných prostriedkov 

 

02/2006 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 

 

03/2006  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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04/2006 Realizácia kampane „venujte 2 % z vašich daní“ 

⇒ vypracovanie Výročnej správy KNMH za rok 2005 

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

dobrovoľných darcov – FO 

 

 Druhé zasadnutie Správnej rady - schválenie: 

⇒ voľba štatutárneho zástupcu nadácie – správcu nadácie na nové funkčné 

obdobie 

⇒ voľba členov správnej rady na nové funkčné obdobie 

⇒ schvaľovanie Dodatku č. 1 k Nadačnej listine nadácie 

 

⇒ podpory 16 projektov v 1 kole regrantingového programu „Skrášľujem  

 svoje mesto“ v celkovej výške 115 000,- Sk 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 

 

05 - 06/2006 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“ 
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07 - 08/2006 Medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“  

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

 

 

09/2006 Tretie zasadnutie  Správnej rady – schválenie:  

⇒ podpory 7 projektov v 2 kole regrantingového programu „Skrášľujem  

                                 svoje mesto“ v celkovej výške 29 000,- Sk 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 

 

 

10 - 11/2006 Realizácia programu „Skrášľujem svoje mesto“  

⇒ medializácia programu „Skrášľujem svoje mesto“ – vyhodnotenie druhého    

 kola 

 Postupná realizácia podporených projektov: 

⇒ podpisovanie zmlúv 

⇒ vyplácanie grantov  

⇒ vyhodnocovanie jednotlivých projektov 

 
12/2006 Vyhodnotenie regrantingového programu „Skrášľujem svoje mesto“  
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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. Budovateľská 2151/1, Humenné  

Zodpovedná osoba: Oľga Dunajová 
Projekt: 

� Skrášlenie okolia bytového domu. 
• oprava vonkajšieho schodišťa 
• výsadba zelene 
• oprava pieskoviska 
• celková estetizácia okolia bytového domu  

 
Rozpočet:   

• celkové finančné náklady na projekt:      15 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:         7 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:        7000,- Sk 

                      

pred realizáciou projektu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po realizácii projektu 
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2) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ševčenkova N-1 1665/28 - 34, Humenné 
Zodpovedná osoba: Marián Molokáč 
Projekt: 

� Realizácia prístupových chodníkov. 
• rekonštrukcia prístupových chodníkov 
• osadenie nových obrubníkov 
• pokládka zámkovej dlažby 
• celková estetizácia okolia bytového domu 

             
 
            Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         57 667,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                             10 000,- Sk  

 

pred realizáciou projektu 

 

po realizácii projektu 
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3) Žiadateľ: Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom, Pugačevova ul.  
                      1380/5, Humenné 

Zodpovedná osoba: Ing. Imrich Alezár 
Projekt: 

� Úprava chodníkov školského dvora, verejného priestranstva. 
• úprava chodníkov školského dvora 
• úprava verejného priestranstva 
• vybudovanie nového chodníka, zabudovanie obrubníkov 
• oprava existujúceho kanálu               

 
Rozpočet:     

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

 
     
 

4) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Dobrianského ul. 1675/65, Humenné 
Zodpovedná osoba: Dušan Slamený 
Projekt: 

� Rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom. 
• rekonštrukcia chodníka pred bytovým domom 
• pokládka dlažby a obrubníkov 
• terénne úpravy okolia 
• celková estetizácia okolia 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         61 662,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                               8 000,- Sk 

 
 
 

5) Žiadateľ: Základná škola, Ulica Dargovských hrdinov 19, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Bičková 
Projekt: 

� Rekonštrukcia átrií – zeleň pre deti.. 
• rekonštrukcia existujúceho átria 
• zakúpenie zelene, zakúpenie drevín 
• celková estetizácia átrií a okolia ZŠ 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:          19 749,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:           10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                              10 000,- Sk 
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Základná škola, Ulica Dargovských hrdinov 19, Humenné 
 
 

pred realizáciou projektu 

 
 

po realizácii projektu 
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Základná škola, Ulica Dargovských hrdinov 19, Humenné 
 

po realizácii projektu 

 

 
 
 

6) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nemocničná ul. 1451, Humenné 
Zodpovedná osoba: Milan Srok 
Projekt: 

� Rekonštrukcia prístupových chodníkov. 
• rekonštrukcia existujúcich prístupových chodníkov 
• pokrytie prístupových chodníkov zámkovou dlažbou 
• celková estetizácia okolia bytového domu  

 
Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         18 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                               8 000,- Sk 

 
 

7) Žiadateľ: Materská škola, Partizánska ul. 22, Humenné 
Zodpovedná osoba: Anna Mlyneková 
Projekt: 

� Deti a krajšie prostredie. 
• rekonštrukcia areálu školského dvora 
• zakúpenie dosiek na pieskoviská, lavičky a kolotoč 
• rekonštrukcia existujúceho oplotenia 
• rekonštrukcia fasády z dôvodu jej poškodenia – sprejerstvo 
• celková estetizácia areálu MŠ       
         

            Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         17 500,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                  10 000,- Sk 
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Materská škola, Partizánska ul. 22, Humenné 
 
 

                 pred realizáciou projektu                                                po realizácii projektu 
 

 
 
 
 
 

8) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Laborecká ul. 12, 13; Humenné 
Zodpovedná osoba: Ján Potocký 
Projekt: 

� Estetizácia bytového domu a jeho okolia. 
• rekonštrukcia 2 vstupov do bytového domu  
• pokládka dlažby, rekonštrukcia prístupového chodníka 
• výsadba zelene 
• terénne úpravy okolia 
• vymaľovanie spoločných priestorov 
• vymaľovanie vstupných vestibulov a vchodových dverí (4 vchody) 
• celková estetizácia okolia bytového domu              

Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         93 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 
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9) Žiadateľ: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Štefánikova 33, Humenné 
Zodpovedná osoba: Mgr. Cyril Slíž 
Projekt: 

� Skrášlenie ihriska a okolia spolu s mládežou. 
• oprava prístupového chodníka, rekonštrukcia existujúceho chodníka 
• oprava strechy, oprava strešnej krytiny 
• úprava trávnika, výsadba zelene, renovácia zelene 
• oprava plotu okolo ihriska, vymaľovanie 
• vymaľovanie a oprava horolezeckej steny               

 
Rozpočet:     

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

 
 

pred realizáciou projektu 
 

 
po realizácii projektu 
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10) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ul. Kukorelliho 1498/8 - 20, Humenné 
Zodpovedná osoba: Jana Rošková 
Projekt: 

� Estetizácia bytového domu. 
• výmena medziposchodových okien 
• terénne úpravy okolia bytového domu 
• celková estetizácia okolia 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         61 662,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 

   

 

pred realizáciou projektu 

 

po realizácii projektu 
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11) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Osloboditeľov1577/6, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef  Pakan 
Projekt: 

� Estetizácia vstupného priečelia bytového domu a okolia . 
• skrášlenie vonkajších priestorov bytového domu 
• pokládka dlažby, pokládka zámkovej dlažby 
• rekonštrukcia vstupného schodišťa 
• obmurovanie priestoru pred schodiskom 
• celková estetizácia okolia bytového domu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         20 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    6 000,- Sk 

 
pred realizáciou projektu 

 
 

po realizácii projektu 

 
 



 38 

 
 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006                                                                                     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

12) Žiadateľ: 1. Tenisový klub Humenné, Chemlonská 2, Humenné 
Zodpovedná osoba: Peter Tokoš 
Projekt: 

� Športujme v zdravšom prostredí 
• výsadba zelene v tenisovom areáli 
• úprava okolia  
• estetizácia okolia tenisového areálu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         13 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                  3 000,- Sk 

 
 
 

13) Žiadateľ: Základná škola, Kudlovská ul. 11, Humenné 
Zodpovedná osoba: RNDr. Anna Kissová 
Projekt: 

� Dajme školám zelenú . 
• celková estetizácia okolia základnej školy 
• výsadba zelene a okrasných drevín 
• nákup mulčovacej kôry 
• terénne úpravy okolia 

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

 
 

pred realizáciou projektu 
 

 
 
 
 
 



 39 

 
 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006                                                                                     

___________________________________________________________________________ 
 
 

po realizácii projektu 

 
 
 

14) Žiadateľ: Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné 
Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Gaľ 
Projekt: 

� Skrášľujem svoje mesto. 
• rekonštrukcia oplotenia v areáli školy 
• natretie plota areálu školy 
• estetizácia okolia 

 
              Rozpočet:     

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

 
 

 
15) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Dargovských hrdinov 1830/1, Humenné 

Zodpovedná osoba: Ivan Mihok 
Projekt: 

� Estetizácia okolia bytového domu. 
• výsadba zelene 
• výsadba živého plotu 
• terénne úpravy 
• celková estetizácia okolia bytového domu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         13 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH :          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    6 000,- Sk 
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16) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Laborecká ul. 1864/24, Humenné 
Zodpovedná osoba: Karol Balaďa 
Projekt: 

� Úprava vchodu do bytového domu. 
• výmena existujúcich dverí za nové 
• obloženie vchodu keramickým obkladom 
• vymaľovanie vchodu 
• výsadba zelene v okolí bytového domu 
• celková estetizácia okolia bytového domu 

 
              Rozpočet:     

• celkové finančné náklady na projekt:         52 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    2 000,- Sk 
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2. KOLO:  
 
 

17) Žiadateľ: Obchodná akadémia, Štefánikova ul. 39, Humenné 
Zodpovedná osoba: Emília Drobňáková 
Projekt: 

� Obnova areálu budovy Obchodnej akadémie – Námestie slobody. 
• vyčistenie areálu školy s využitím brigádnickej práce študentov 
• úprava verejného priestranstva 
• oprava oplotenia areálu 
• natretie oplotenia areálu školy               

 
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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18) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Sokolovská ul. 1691/6 - 10, Humenné 
Zodpovedná osoba: Michal Kyselovič 
Projekt: 

• Úprava vchodu č. 8 bytového domu. 
� rozobratie drevenej sklenenej steny 
� rekonštrukcia vstupnej časti do bytového domu 
� osadenie nových plastových dverí 
� oprava fasády bytového domu 
� celková úprava vstupnej časti bytového domu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         67 889,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:           9 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                   5 000,- Sk 

 
 
      
 

19) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staničná ul. 1487/15, 17; Humenné 
Zodpovedná osoba: Monika Gogaľová 
Projekt: 

• Rekonštrukcia vstupných schodov a múra 
� úprava areálu bytového domu 
� rekonštrukcia existujúceho vstupného schodiska 
� rekonštrukcia múra pri bytovom dome 
� nákup farieb, krytiny 
� celková estetizácia okolia 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         30 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    7 000,- Sk 

 
 
 

pred realizáciou projektu 
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Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staničná ul. 1487/15, 17; Humenné 
 
 

po realizácii projektu 
 

 
 

20) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Košická ul. 2505/16 – 20, Humenné 
Zodpovedná osoba: MVDr. Mária Tkáčová 
Projekt: 

• Skrášlenie okolia bytového domu. 
• výsadba a úprava existujúcej zelene v okolí bytového domu 
• úprava verejného priestranstva 
• výsadba zelene pri prístupovom chodníku 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         20 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:              3 000,- Sk 

 
      

pred realizáciou projektu 
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Spoločenstvo vlastníkov bytov, Košická ul. 2505/16 – 20, Humenné 
 
 

po realizácii projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) Žiadateľ: Materská škola, Třebíčska 13, Humenné 
Zodpovedná osoba: Mária Bednárová 
Projekt: 

• Farebný plot. 
• oprava a rekonštrukcia existujúceho oplotenia areálu MŠ 
• natretie existujúceho oplotenia 
• celková estetizácia okolia areálu MŠ 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         14 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    2 000,- Sk 

 
 

22) Žiadateľ: Materská škola, Kudlovská 47, Humenné 
Zodpovedná osoba: Helena Komarová 
Projekt: 

• Rozprávková škôlka – miesto oddychu a relaxácie. 
• úprava areálu MŠ 
• osadenie lavičiek slúžiacich rodičom, personálu MŠ a deťom 
• celková estetizácia areálu 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         19 389,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    5 000,- Sk 
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23) Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Partizánska 2509/32, Humenné 
Zodpovedná osoba: Stanislav Fejko 
Projekt: 

• Skrášlenie sídliska, kde bývam... 
• rekonštrukcia vstupnej časti bytového domu 
• oprava vstupných dverí 
• vymaľovanie vstupnej časti bytového domu 
• oprava zvončekov 
• celková estetizácia okolia 
 

              Rozpočet:     
• celkové finančné náklady na projekt:         20 000,- Sk 
• prostriedky požadované od KNMH:          10 000,- Sk 
• pridelené prostriedky:                    3 000,- Sk 

 
 
 
              pred realizáciou projektu                                                    po realizácii projektu 
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Komunitná nadácia mesta Humenné, Kukorelliho 34,   066 01 Humenné 

 
 

 
 
 

 
Štruktúra príjmov, významné dotácie a finančné dary za rok 2006 

 
 

 
�  Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/     2 717,- Sk   
 
�  Dary, granty a príspevky : 

 
 
� 2 % dane z príjmu právnických a fyzických osôb   61 312,- Sk  

          
 

� Dary od právnických  osôb                                           15 000,- Sk 
 
 
� Dary od fyzických osôb              1 000,- Sk 

 
 
� Dotácia z rozpočtu mesta Humenné         100 000,- Sk 

 
 

� Príjmy z vlastnej činnosti                       62 000,- Sk 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
SPOLU:                                                                     242 029,- Sk 
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Účtovná závierka  

 Komunitnej nadácie mesta Humenné 

za rok 2006 

 
PRÍJMY:  

� Výnosy z majetku Nadácie /úroky z peňažných vkladov/                                          2 717,- Sk 
�  Dary, granty a príspevky : 

� Dotácia z rozpočtu mesta               100 000,- Sk 
� Dary od PO a FO                                                                        16 000,- Sk 
� 2 % z daní                                                                                                            61 312,- Sk 
� Príjmy z vlastnej činnosti                                                                                    62 000,- Sk 
PRÍJMY SPOLU:                                              242 029,- Sk 

 
 
VÝDAVKY:  
 
� Na podporu účelu nadácie 

� Regrantingový program „Skrášľujem svoje mesto 
*
                                       144 000,- Sk 

      (139 000,-  + 5 000,- = 144 000,- pozn.: v celkovej sume je zohľadnená aj  
       úhrada faktúry za nákup lavičiek – projekt 24/2006 v sume 5 000,- Sk) 
� Mzda koordinátora                             6 000,- Sk 
� VÝDAVKY NA ÚČEL SPOLU:           151 000,- Sk                                                            
       
� Na správu Nadácie  

� Prevádzková réžia   
� spotreba materiálu  16 598,- Sk 
� telefón                                                                                         7 125,- Sk 
� poštovné                                                                                       2 037,- Sk 
� účtovníctvo a audit                                                                      33 560,- Sk 
� bankové poplatky                                                                          3 009,- Sk 
� náklady na reprezentáciu                                                                  481,- Sk 
� tvorba rezerv      7 000,- Sk 
� ostatné  služby                                                                             27 185,- Sk  

� Odpisy DHM a DNM                                                                                   18 943 ,- Sk 
� Časopisy, knihy             474,- Sk                                                                     
� Ostatné dane a poplatky                                        600,- Sk 

                 VÝDAVKY NA SPRÁVU SPOLU:                    117 012,- Sk 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

VÝDAVKY SPOLU:                                                        268 012,- Sk 
 

 
*
Pozn.: poskytnuté dotácie na regrantingový program tvorili celkovú čiastku 144 000,- Sk, z toho 139 

000,- Sk bolo poskytnutých formou priameho finančného príspevku a 5 000,- Sk formou poskytnutia 
materiálu zakúpeného priamo cez nadáciu 
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ROZPOČET NA ROK 2006 

Výška predpokladaných príjmov: 

- Dotácia z rozpočtu mesta                                         100 000,- Sk 

- Kampaň 2 % z Vašich daní                        50 000,- Sk 

- Lokálni sponzori          60 000,- Sk 

- Dotácie a granty (z iných programov, grantové programy...)     90 000,- Sk 

- Dotácie z grantových programov – ministerstvá, VUC                              160 000,- Sk 

- Zostatok z roku 2005                     259 680,- Sk   

PRÍJMY SPOLU:                                 719 680,- Sk  

Výška predpokladaných výdavkov: 

Programy  

Základné imanie  

Regranting 

-program Skrášľujem svoje mesto 

 

-program Deti a mládež 

„Dajme deťom priestor“ (detské ihriská) 

 

 
„Chráňme si svoje“ – projekt zameraný na kultúrne 
a prírodné dedičstvo 
 
„Mladí lídri“ – projekt ohľadom participácie  
 mladých ľudí v meste 
 

       200 000,- Sk 

 

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

         90 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         25 000,- Sk    - vlastné prostriedky 
         15 000,- Sk    - sponzori 
         
         90 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         10 000,- Sk    - vlastné prostriedky 

   
         80 000,- Sk    - získaný grant/dotácia 
         10 000,- Sk    - vlastné prostriedky 
         10 000,- Sk    - sponzori 
 
 

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   
 

 
   10 000,- Sk 
   25 000,- Sk 
     7 500,- Sk 
     2 000,- Sk 
     1 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
     3 000,- Sk      
     1 000,- Sk 
     2 000,- Sk 
   24 000,- Sk 
     8 000,- Sk    

Spolu na správu:    87 500,- Sk 
VÝDAVKY SPOLU        717 500,- 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 = 10.000,- Sk 
- regrantingový program Skrášľujem svoje mesto = 100.000,- Sk 
- program Deti a mládež = 130.000,- Sk 
- projekt „Chráňme si svoje“ = 100.000,- Sk 
- projekt „Mladí lídri“ = 100.000,- Sk 

 
c) prevádzku nadácie 

- (kancelárske potreby, komunikačné a spojovacie služby, poštovné, kancelárske služby) 
      = 12.500,- 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 = 25.000,- Sk 
 
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 

- (školenia, knihy a časopisy, reprezentácia, účtovníctvo a audit) = 38.000,- Sk 
 

          Spolu = 717.500,- Sk 
 
 
Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období 

– 2006:  

• na aprílovom zasadnutí Správnej rady Komunitnej nadácie mesta Humenné bola 

uznesením Správnej rady vykonaná riadna voľba správcu nadácie a členov správnej rady 

na nové funkčné obdobie. Zároveň bol prijatý Doplnok č. 1 Nadačnej listiny Komunitnej 

nadácie mesta Humenné ohľadom zmeny v zložení členov správnej rady. Na vlastnú 

žiadosť prestal byť členom správnej rady Mgr. Marián Kováč a novou členkou sa stala 

Darina Barančíková.  
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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 rozvoj komunity a ochrana 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 



 51 

 
 

             

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006                                                                                     

___________________________________________________________________________ 
 
 
   

 

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 

 

Mgr. Miroslav Turčan 
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Najväčšia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, 
 

je stále mať strach, že nejakú urobíte. 
 
 

Elbert Hubbard 
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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 


