Nadácia SPP prijala a prerozdelila v rámci poukázania 2% zo
zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v roku 2010
sumu 3 288 767,44EUR
Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty občianske združenia, nadácie,
neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity, samosprávy
i jednotlivci.

Nadácia SPP poskytla prostriedky v hodnote 3 082 836, 63 EUR
na verejnoprospešné projekty realizované 480 subjektmi,
na administratívne náklady, medializáciu a vlastné operačné aktivity bolo
použitých zvyšných 205 930,81 EUR.
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Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:
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Žiadatelia môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty dvomi spôsobmi:

 v rámci Otvorených grantových programov, ktoré nadácia navrhuje a verejne vyhlasuje.
Do grantových programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa zverejnené kritériá
programu.

 priamo v podobe partnerských projektov, sú to projekty iných organizácií, pri ktorých sa
Nadácia SPP stotožňuje s verejnoprospešnou myšlienkou projektu. Projekty majú
celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne,
celospoločenský dosah, prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Prostriedky z 2% asignácie bolo možné čerpať do konca roku 2011.

Zachovanie kultúrnych hodnôt
Grantový program Obnovme si svoj dom realizovaný v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR
systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia národných kultúrnych
pamiatok.
V programe boli podporené tieto subjekty:

Predkladateľ

Názov pamiatky

MVDr. Jana Kottferová

Obnova fasády meštianskeho domu v
Banskej Štiavnici Kammerhofská 13

RELAX THERMAL, spol. s.r.o.

Pamiatková obnova kúpeľného domu v
Sklených Tepliciach

PENSION SECURITY a.s.

Pamiatkový úrad SR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania

Spolu:

Obnova meštianskeho domu na
Michalskej ul. 14 za účelom zmeny
využitia objektu
Rekonštrukcia historického objektu
Červený Kláštor - prestavba objektu "B"
(2. etapa - dokončenie podkrovia - 2.
nadzemného podlažia)
Obnova kultúrnej pamiatky - "Lýceum a
pam. tab.", Konventná 15, Bratislava, číslo
ÚZPF 87/3 1. etapa - výmena strešnej
krytiny

Podporená
suma
35 000,00 €

110 000,00 €

100 000,00 €

155 000,00 €

80 000,00 €

480 000,00 €

Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré Nadácii SPP podporuje v rámci
programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych
tradícií regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s
cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať
na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov. V programe sme
podporili 79 subjektov v celkovej sume 99 200 EUR. Podrobné informácie o zrealizovanej
podpore nájdete tu.

V oblasti Zachovanie kultúrnych hodnôt boli podporené partnerské projekty subjektov:

Organizácia

Názov projektu

Podporená
suma

Mediálny inštitút

Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie
SPP v rámci Jazzových Dní

40 000 €

Nezisková organizácia NEO

Európsky festival humoru a satiry Kremnické
gagy 2010 / 30. ročník

16 600,00 €

Divadelné združenie GUnaGU

ROK PO

33 200,00 €

OZ ARS NOVA

Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy
MUSICA ARVENZIS 2010, 9. ročník

7 000,00 €

Nadácia Pro Musica

Cena Nadácie SPP na 46. ročníku Bratislavských
hudobných slávností

50 000,00 €

Nezisková organizácia Voices

Voices Live 2011 - jeden večer, veľa zážitkov

10 000,00 €

Karpatskonemecký spolok na
Slovensku

Spoznaj svoju vlasť

2 000,00 €

Záhrada - Centrum nezávislej
kultúry, n.o.

ARTEregion

10 000,00 €

Nezisková organizácia NEO

Cirkul´art 2011 - Festival nového cirkusu

16 000,00 €

Deti a umenie n.f.

59. ročník Európskeho hudobného festivalu pre
mladých ľudí - NEERPELT - Belgicko

5 000,00 €

Nezisková organizácia NEO

Európsky festival humoru a satiry Kremnické
gagy 2011/ 31. ročník

14 000,00 €

Asociácia Divadelná Nitra

Extra 20

7 000,00 €

Truc sphérique, o.z.

KioSK nezávislého divadla a tanca 2011/ Festival
odvážneho diváka

6 000,00 €

Mediálny inštitút

Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie
SPP v rámci Jazzových Dní

40 000,00 €

Nadácia Pro musica Bratislava

Bratislavské hudobné slávnosti 2011

40 000,00 €

Zaostri

Fotomaratón

3 000,00 €

Divadlo Pôtoň, n.o.

EAT – Europe Art Touch (medzinárodný
rezidenčný program Centra umenia a kreativity)

5 000,00 €

Občianske združenie Gaudium
Bobrov

OravaJazz festival

5 000,00 €

ARS NOVA, občianske združenie

Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy
MUSICA ARVENZIS 2011, 10. ročník

5 000,00 €

Spolu:

314 800,00 €

Rozvoj a podpora vzdelávania
Štipendijný program Hlavička je určený vysokoškolským študentom a doktorandom, ktorí majú
záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré im
umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.
O podporu mohli žiadať študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií,
technických odborov, prírodných vied, a medicíny s trvalým pobytom na Slovensku.
V rámci štipendijného programu Hlavička bolo podporených 78 vysokoškolských študentov
a doktorandov, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty v krajinách Európy. V programe
bolo prerozdelených 139 504 EUR.
Klub Hlavičiek na dobrovoľnej báze združuje štipendistov podporených Nadáciou počas minulých
rokov. Jeho cieľom je vytvárať študentom príležitosti pre vzájomné spoznávanie sa a rozvíjať ich
zručnosti.
6 štipendisti využili doplnkový grant na štúdium cudzích jazykov a 1 získal príspevok na školné na
druhej vysokej škole. 4 hlavičky využili možnosť na získanie grantu na verejnoprospešný projekt,
ktorý realizujú vo svojom voľnom čase.
V oblasti Rozvoj a podpora vzdelávania boli podporené partnerské projekty subjektov:
Podporená
suma

Organizácia

Názov projektu

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a
techniku

Festival vedy a techniky

5 000,00 €

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Europe and Me

3 500,00 €

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Zo školských lavíc do prírody

Asociácia primátorov a starostov

"Otázniky histórie" - 12. ročník

3 200,00 €

Asociácia komunitných nadácií
Slovenska

7. ročník - Youth Bank - Mladí
filantropi

26 600,00 €

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

"Univerzita pre stredoškolákov alias
Študujte s nami"

Inštitút pre verejné otázky IVO

"Slovensko 2010: Správa o stave
spoločnosti a demokracie"

Združenie pre francúzsku školu v
Bratislave

Projekt poskytovania štipendií
slovenským žiakom francúzskej školy

5 634,00 €

Ma3oshka

McMa3oshka

2 000,00 €

11 000,00 €

5 812,05 €

10 000,00 €

Podporená
suma

Organizácia

Názov projektu

Nezisková organizácia Voices

Učíme sa lepšie pomáhať 2011

5 000,00 €

Nadácia POLIS

Pódiové diskusie s mimoriadnymi
osobnosťami

6 000,00 €

Múzy.sk, o.z

Letné literárne sústredenie
Medziriadky 2011

4 000,00 €

Piaristická spojená škola Františka
Hanáka

Vianočný benefičný koncert

1 150,00 €

Študijné centrum BASIC, n.o.

Hľadá sa spisovateľská hviezdička

6 000,00 €

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK)

Nežijúci len pre seba

4 000,00 €

Technická univerzita v Košiciach,
Hutnícka fakulta

Prípravný proces k vydaniu zborníka
prednášok konferencie Korózia
úložných zariadení 2011

1 360,00 €

Človek v ohrození, občianske
združenie

JEDEN SVET 2011
12. ročník medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov

5 000,00 €

Stredná odborná škola technická
Prešov

Dobudovanie dielne praktického
výcviku nového študijného odboru
„technik energetických zariadení
budov“

9 490,00 €

Občianske združenie PREVEDA

III. ročník Interaktívnej Konferencie
Mladých Vedcov

2 000,00 €

Asociácia primátorov a starostov

„Otázniky Histórie“ – 13. ročník

3 200,00 €

Detské kočovné divadlo DRaK

POPLETENÉ KRÁĽOVSTVO –
arteterapia medzi deťmi s poruchami
správania a deťmi v sociálne
znevýhodnenom prostredí

6 000,00 €

OZ - Agentúra rómskej menšiny v
pôsob. Slovenska

Seniori a ovládanie počítačov

2 000,00 €

Astronomický klub Bratislava

Fond na podporu astronómie

800,00 €

Podporená
suma

Organizácia

Názov projektu

Nezisková organizácia Voices

Učíme sa lepšie pomáhať – jeseň
2011 - séria vzdelávacích aktivít pre
programových koordinátorov
v neziskovom sektore

5 000,00 €

Obec Nižná Voľa

PRÍRODA MA UČÍ STAŤ SA
ČLOVEKOM

4 230,00 €

C.A.R.D.O.

Dni dobrovoľníctva 2011

6 000,00 €

Centrum celoživotného
a kompetenčného vzdelávania,
Prešovskej univerzity v Prešove,
Univerzita tretieho veku

Škola astronómie pre seniorov

4 000,00 €

OZ Mulica

Cykloopravovňa

2 000,00 €

FESTIVAL SKORÉ MELÓNY n.o.

Medzinárodný festival študentských
filmov Early Melons 2011

23 000,00 €

Čerstvé ovocie n.o

WINTER URBAN MARKET / Vianočná
mestská burza umenia

2 000,00 €

Spolu:

174 976,05 €

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
V oblasti Podpora a rozvoj telesnej kultúry boli podporené partnerské projekty subjektov:
Organizácia

Názov projektu

Slovenský paralympijský výbor

Podpora športovcov v kvalifikácií na PH
Londýn 2012

Slovenský zväz kanoistiky na divokej
vode
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, o.z.
TeniSta s.r.o.
BKR 08 Bratislava

Slovenský tenisový zväz

Športový klub karate Seiwa

Slovenský paralympijský výbor

Občianske združenie “Zober loptu,
nie drogy“
Spolu:

Hľadáme olympijských víťazov

Suma

100 000,00 €

33 200,00 €

Netradičná športová činnosť k zvýšeniu
kvality tréningového procesu

5 000,00 €

Dni nadácie SPP v Košiciach

5 000,00 €

SUMMER SPORT DAY 2011

3 000,00 €

Detský Davis Cup a FED Cup s Nadáciou
SPP 2011

Mládež a karate 2011

50 000,00 €

5 000,00 €

Európske hry handicapovanej mládeže
Brno 2011

16 000,00 €

Zober loptu, nie drogy

20 000,00 €
237 200 €

Ochrana zdravia
V oblasti Ochrana a podpora zdravia boli podporené partnerské projekty subjektov:

Organizácia

Názov projektu

Podporená
suma

Slovenský register
placentárnych krvotvorných
buniek

Rozširovanie verejného registra
pupočníkovej krvi v SR

18 000,00 €

Obec Jasenov

Ihrisko pre každého

15 000,00 €

Občianske združenie Červený
Nos Clowndoctors

Humor pre všetkých.
Pre malých i pre veľkých.

10 000,00 €

Občianske združenie na
podporu Národného registra
darcov kostnej drene

Rozvoj Národného registra darcov kostnej
drene

35 000,00 €

KASPIAN

O skok vpred

16 000,00 €

Horská služba na Slovensku

Zvýšenie úrovne horskej záchrany v pohorí
Veľká Fatra

2 000,00 €

Veľkí pomáhajú najmenším, o.z.

Veľkí pomáhajú najmenším - Prístroj na
umelú ventiláciu pľúc

61 987,00 €

Nadácia na pomoc
onkologickým pacientom
(NPOP)

Prevencia rakoviny prsníka - mamografický
prístroj na diagnostiku prsníkov

30 000,00 €

Les Petites Femmes

Bezpečný svet - detské ihriská

90 000,00 €

Národný ústav srdcových a
cievnych chorôb, a.s.

Modernizácia zdravotníckej techniky
operačných sál NÚSCH

130 000,00 €

Onkologický ústav sv. Alžbety,
s.r.o.

Využitie ľudských dospelých kmeňových
buniek izolovaných z tukového tkaniva alebo
z kostnej drene na cielenú génovú liečbu
nádorov a v regeneračnej medicíne.

19 500,00 €

OZ Osmijanko

Humanizácia prostredia nemocníc

7 000,00 €

BUDÍK - Buďme Už Deťom Ich
Kamarátmi

Skvalitnenie starostlivosti o vážne až kriticky
choré deti na JIS Detského oddelenia NsP
Považská Bystrica

59 961,60 €

Univerzitná nemocnica L.
Pasteura Košice

Centrum prenatálnej USG diagnostiky

72 000,00 €

Národný onkologický ústav

Endoskopická liečba s dvojkanálovým
gastroskopom môže účinne liečiť mnohé
ochorenia žalúdka, vrátane niektorých typov
rakoviny

39 020,71 €

Organizácia

Názov projektu

Podporená
suma

Neinvestičný fond Kliniky detí a
dorastu

Dýchanie znamená život

62 000,00 €

Združenie športovej medicíny

Zdravý šport pre všetkých

20 000,00 €

Stredoslovenské kardio
združenie, občianske združenie

Skvalitnenie starostlivosti o pacientov
so zlyhaním srdca a po operáciách srdca,
ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

70 000,00 €

Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela Pezinok

Každý sa nájde...

900,00 €

Občianske združenie "Pomôž
zachrániť detský život" pri
DKAIM DFNsP v Bratislave

Bezpečnosť detského pacienta pri
anesteziologickej a resuscitačnej
starostlivosti

72 000,00 €

Spolu:

830 369,31 €

Poskytovanie sociálnej pomoci
V programe OPORA podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú
znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich
života a aktivizácii ich potenciálu. V programe získalo podporu 48 subjektov v celkovej sume
83 472 EUR. Podrobné informácie o zrealizovanej podpore nájdete tu.
V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné
programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom
postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim
zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu. Taktiež sme spolupracovali s
Hipoterapeutickým centrom Lesan, ktoré poskytuje rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie
prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia a liečebno-pedagogických prístupov.
Pomoc sme poskytli 49 ľuďom v núdzi v celkovej hodnote 35 700 EUR.

V oblasti Poskytovanie sociálnej pomoci boli podporené partnerské projekty subjektov:
Organizácia

Názov projektu

ZOM Prešov - združenie
zdravotne postihnutých

Umenie bez bariér - tvoríme a pracujeme spolu

Združenie Korytnačky

12. ročník výtvarnej súťaže profesora Karola
Ondreičku Mesiac detskej tvorby

10 611,00 €

OZ Deti Dunaja

Kultúrno - výchovné bábkové predstavenie
"Zelená víla"

33 200,00 €

International Women's Club of
Bratislava

Christmas Bazaar 2010

3 500,00 €

OZ Žena v tiesni

Výstava - Vystúp z kruhu násilia

5 000,00 €

ARABESKA

"Spolu to dokážeme"

5 000,00 €

Človek v tísni, o.p.s. - pobočka
Slovensko

Krok za krokom

7 000,00 €

Slovenský zväz sclerosis
multiplex

7. Ročník Abilympiády SZSM 2011

5 000,00 €

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu
(ACEC)

Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov

PRO VIDA občianske združenie

POSUNKY.sk – webový portál posunkového
jazyka

5 000,00 €

OZ Šanca pre nechcených

KMOTRIČKY

5 000,00 €

Fenestra

Posilnenie žien zažívajúcich násilie v intímnych
vzťahoch

4 862,00 €

UNSS/Výcviková škola pre
vodiacich psov

Ruky ako oči

4 300,00 €

Občianske združenie DOMOV DÚHA

Rozprávka môjho života

1 400,00 €

Slovenský zväz telesne
postihnutých

Kremnická barlička

3 000,00 €

Združenie Korytnačky

13. ročník tradičnej výtvarnej súťaže profesora
Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby

5 000,00 €

Lepší svet n.o.

Krajší svet pre dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím

Spolu:

EUR
9 700,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €
127 573,00 €

Nadácia SPP realizuje grantové programy v rámci ktorých smeruje podporu do viacerých
oblastí.
Jedným z grantových programov Nadácie SPP zameraným na rozvoj filantropie medzi
zamestnancami spoločnosti

SPP je Zamestnanecký grantový program. Cieľom programu je

zvyšovať povedomie o filantropii medzi zamestnancami spoločnosti a umožňovať najaktívnejším
z nich ovplyvňovať kvalitu života v komunitách, v ktorých žijú. V programe bolo podporených 39
verejnoprospešných aktivít zamestnancov v celkovej sume 50 000 EUR. Zamestnanci svoj voľný
čas venovali najmä rôznym komunitným projektom a zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú.
V spolupráci s organizáciami, klubmi, školami a škôlkami zamestnanci prispeli k zlepšeniu ich
činnosti.

Zamestnanecký grantový program - oblasti podpory

Rozvoj a podpora
vzdelávania
20%

Poskytovanie
sociálnej pomoci
13%
Podpora a rovoj
telesnej kultúry
5%

Zachovanie
kultúrnych hodnôt
3%

Ochrana a podpora
zdravia; prevencia,
liečba, resocializácia
drogovo závislých v
oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb
36%

Ochrana a tvorba
životného prostredia
23%

Aj v roku 2011 bola Nadácia SPP partnerom Dní dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré každoročne
organizuje OZ C.A.R.D.O. V sobotu 24. septembra sme sa so zamestnancami SPP, a.s. stretli v DSS
Andreas, aby sme pomohli autistickému centru vymaľovať vnútorné priestory a vyčistiť záhradu.
Po práci sme sa dozvedeli základné informácie o autizme a spoznali aktivity centra.
Zamestnanci SPP-distribúcia, a.s. svojou dobrovoľníckou prácou podporili skautský oddiel
Mustangy a v rámci Dní dobrovoľníctva sa zapojili do ekologických brigád. V Národnej prírodnej
rezervácii Devínska Kobyla vykosili, upravili a vyčistili lúky od vysokých porastov a burín. Spoločne
odpracovali viac ako mesiac dobrovoľníckej práce.

Program podpory komunít je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala
Nadácii SPP 2% zo svojich daní aj v roku 2009. Cieľom programu je podpora komunitného života
vo vybraných regiónoch. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy a
neziskové organizácie. Suma 411 987 EUR bola prerozdelená medzi 53 subjektov.
Rozdelenie podľa oblastí podpory:

Ochrana a podpora zdravia;
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb
10%
19%

Ochrana a tvorba životného
prostredia

4%

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
13%
28%
Podpora vzdelávania

Poskytovanie sociálnej pomoci

26%

Zachovanie kultúrnych hodnôt
Cieľom programu Municipality je finančná podpora obcí a miest, v blízkosti ktorých ležia
kompresorové stanice dcérskej spoločnosti SPP – Eustream, a.s.. Nadácia SPP chce v rámci
svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi a prispieť k skvalitneniu života ľudí
žijúcich v týchto obciach. Do programu mohli byť predložené len konkrétne projekty zamerané na
rozvoj, zveľadenie, podporu obcí/miest.
V programe boli podporené tieto subjekty:
Žiadateľ

Názov projektu

Obec Jablonov nad Turňou

Revitalizácia verejných priestranstiev odstraňovanie povodňových škôd

10 000,00 €

Bezpečne a hravo na našich sídliskách

10 000,00 €

Mesto Michalovce
Obec Hrušov
Obec Horná Seč
Obec Mojmírovce

Obec Ivanka pri Nitre
Spolu:

EUR

Revitalizácia verejného priestranstva - oprava
oplotenia obecného cintorína

7 500,00 €

Protipovodňová ochrana obce

7 500,00 €

Revitalizácia verejného priestranstva - vybudovanie
lávky pre chodcov

7 500,00 €

Rekonštrukcia havarijného stavu miestneho
rozhlasu

7 500,00 €
50 000,00 €

Administratívne náklady a iné výdavky Nadácie SPP

Dôležitým predpokladom pre otvorenosť, prehľadnosť a prínos grantových programov je ich
bezproblémová dostupnosť pre všetkých, ktorí spĺňajú kritériá programov. Aby sa potenciálni
prijímatelia o programoch dozvedeli, je potrebné ich o nich včas a zrozumiteľne informovať.
Otvorené grantové programy majú jasne definované podmienky. Výsledky podporených
projektov sú dostupné na internete a poštou zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a tiež
ďalším záujemcom, ktorí o ne prejavia záujem. Na propagáciu, resp. informovanie verejnosti
a potenciálnych žiadateľov o grantových programoch Nadácie bolo použitých 94 729,69 EUR.
Partnerom Nadácie SPP, v jej napĺňaní vízie a pri výkone aktivít, je nezisková organizácia Centrum
pre filantropiu, n.o. CpF poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha
účinne a prehľadne rozdeľovať financie v rámci jednotlivých programov, spravuje celý grantový
proces a prezentuje výsledky a prínos nadácie. Centrum pre filantropiu sa stalo partnerom
Nadácie SPP na základe výberového konania v júni 2004.
Náklady na administráciu Nadácie za toto obdobie predstavovali sumu 101 543,36 EUR.
Účtovníctvo Nadácie vedie firma CONSULTAX, k.s.. Náklady na účtovníctvo boli v celkovej sume
3 041,50 EUR.
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok 2009
vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. Výdavky spojené s auditom boli vo výške
1 800 EUR.
Nadácia SPP mala aj ďalšie výdaje v podobe poštových poplatkov, bankových poplatkov
a množstva drobných administračných výdajov. Celkovo administratívne náklady Nadácie za toto
obdobie predstavovali sumu 980,82 EUR.
Vlastné operačné aktivity Nadácie realizované v rámci klubu Hlavičiek boli financované v sume
3 835,44 EUR.
Správca ani členovia iného orgánu Nadácie SPP nepoberali odmeny za výkon funkcie.

Kontaktné údaje:
Nadácia SPP, P.O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1
tel. č.: 0908 766 833, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk

