Nadácia SPP prijala a prerozdelila v rámci poukázania 2% zo
zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v roku 2009
sumu 3 506 660,03 EUR
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 3 318 016, 37 EUR
na verejnoprospešné projekty realizované 357 subjektmi,
na administratívne náklady a vlastné operačné aktivity bolo použitých zvyšných
188 643,66 EUR.
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Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:

Oblasti podpory:
Zachovanie kultúrnych hodnôt
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23000

Poskytovanie sociálnej pomoci
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45536,39

Ochrana a podpora zdravia

1009280,9

Kombinácia účelov (admin)

188643,66
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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 2010.

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

Podporená
suma

Slovenské liečebné kúpele Rajecké
Teplice, a.s.

Kaštieľ v obci Kunerád

140 000,00 €

Ing. Ivo Javorský - fy Maple

Meštiansky dom 10439

150 000,00 €

Pamiatkový úrad SR

Kláštor Kartuziánov v Červenom Kláštore

171 200,00 €

Prešovská pravoslávna eparchia v
Prešove - eparchiálna rada

Právoslavný kostol sv. Mikuláša v
Bratislave

16 300,00 €

Obec Rakovo

Mauzóleum Rakovských

27 000,00 €

Obec Malé Vozokany

Kaštieľ v Malých Vozokanoch

128 000,00 €

Obec Uhrovec

Park pri kaštieli v Uhrovci

25 000,00 €

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

120 000,00 €

PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Kaštieľ Burg

17 000,00 €

Spolu:

794 500,00 €

V oblasti Zachovanie kultúrnych hodnôt boli podporené partnerské projekty subjektov:
Organizácia

Názov projektu

Nezisková organizácia NEO

Európsky festival humoru a satiry
Kremnické
gagy 2009

16 597,00 €

OZ ARS NOVA

Medzinárodné majstrovské interpretačné
kurzy MUSICA ARVENZIS 2009, 8. ročník

10 000,00 €

Divadelné združenie GUnaGU

25 rokov divadla GunaGu

46 300,00 €

Nadácia Pro Musica

Podpora medzinárodnej súťaže mladých
interpretov New Talent-Cena Nadácie SPP
a zvýšenie dramaturgickej a
interpretačnej kvality 45. ročníka
Bratislavských hudobných slávností

Občianske združenie Tradičné
ľudové umelecké remeslá

Tradičné umelecké remeslá

1 300,00 €

Základná umelecká škola Jozefa
Rosinského v Nitre

Peter Michalica predstavuje talenty Nitry

3 050,00 €

Open Design Studio

OPENEON

1 200,00 €

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Stretnutie, Setkáni, Spotkanie, Találkozás

3 000,00 €

Truc sphérique, o.z.

KIOSK 2010 - festival odvážneho diváka

5 000,00 €

OZ DFS Svit

Pomoc pri materiálnom, propagačnom a
reprezentačnom zabezpečení

1 250,00 €

Rodičovské združenie pri ZUŠ
Eugena Suchoňa

"Mladí klaviristi" - Celoslovenská klavírna
súťaž žiakov základných umeleckých škôl

2 000,00 €

Divadlo na kolesách o.z.

FAST - Festival autorskej slovenskej
tvorby

5 000,00 €

Spolu:

EUR

156 010,00 €

250 707 €

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 79 vysokoškolských študentov
a doktorandov, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty v krajinách Európy. V programe
bolo prerozdelených 137 228 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.
2 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:
Organizácia

Názov projektu

Suma

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Mladí filantropi

Slovenská technická univerzita v Bratislave

ŠTUdujte s nami (univerzita
pre stredoškolákov)

7 344,73 €

IVO - Inštitút pre verejné otázky

November 89 na Slovensku:
20 rokov po (Mentálne
mapy Slovenska)

9 950,00 €

Mladí architekti

MA3OSHKA CONFERENCE

2 000,00 €

Rada mládeže Slovenska

72 hodín bez kompromisu

5 000,00 €

Asociácia primátorov a starostov

"Otázniky Histórie" - 11
ročník

3 321,00 €

Nadácia pre deti Slovenska

Ako prejsť hranice

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Svet Karpát na Slovensku

Astronomický klub Bratislava

Fond na podporu
astronómie

26 555,00 €

10 454,03 €
2 500,00 €

700,00 €

Organizácia

Názov projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

BIOMEDiT

9 320,00 €

České centrum Košice

Európske pexeso

1 000,00 €

Nezisková organizácia Voices

Učíme sa lepšie pomáhať

5 000,00 €

C.A.R.D.O.

Dobrovoľnícky deň 2010

3 500,00 €

Združenie rodičov Spoločnej nemeckoslovenskej školy v Bratislave

Štipendium pre
mimoriadne nadané deti na
Spoločnej nemecko –
slovenskej škole v Bratislave

6 360,00 €

Spolu:

Suma

93 004,76 €

Veda a výskum
Ústav
experimentálnej
onkológie

Využitie ľudských dospelých kmeňových buniek
izolovaných z tukového tkaniva na cielenú génovú
liečbu nádorov

23 000 €

Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
V oblasti Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých boli podporené
partnerské projekty subjektov:
Organizácia

Názov projektu

Slovenský zväz kanoistiky na divokej
vode

Hľadáme olympijských víťazov

TeniSta s.r.o.

Tenisové dni Nadácie SPP v Košiciach 2010

7 000,00 €

BKR 08 BRATISLAVA

SUMMER SPORT DAY 2009

4 985,00 €

Slovenský paralympijský výbor

Sociálny program pre športovcov,
štartujúcich na ZPH Vancouver 2010

Komisia pre mládež v Spišskej
diecéze

Adrenalin Cool Centrum

Slovenský tenisový zväz

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP

MŠK Iskra Svit

Zabezpečenie športových potrieb a
športovej výstroje

1 250,00 €

Futbalový klub Svit

Zabezpečenie športových potrieb, športovej
výstroje a cestovných nákladov na turnaje a
zápasy

5 000,00 €

Slovenský paralympijský výbor

Hry handicapovanej mládeže Brno 2010

BKR 08 Bratislava

Summer Sport Day 2010

Spolu:

Suma

33 200,00 €

99 580,00 €
8 000,00 €

65 000,00 €

20 000,00 €
3 000,00 €
247 015 €

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

Názov projektu

Suma

Martinská fakultná nemocnica

Cerebrálny/somatický oximeter

58 274,00 €

Národný ústav srdcových a
cievnych chorôb, a.s.

Identifikácia pacientov/osôb s rizikom
náhlej srdcovej smrti (NSS) použitím TWA

61 106,50 €

Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov

Mobilný RTG prístroj pre potreby
perinatologického centra

49 000,00 €

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava

Využívanie harmonického skalpela pre
skupinu pacientov s onkologickým
ochorením

46 691,00 €

Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou Bratislava

Centrum miniinvazívnej diagnostiky
a terapie detského veku

SPORTCLINIC, s.r.o.

Zdravý šport pre všetkých

MUDr. Eva Štrasserová

Projekt na zvýšenie kvality ošetrenia
devitálnych zubov pomocou prístroja
X-Smart Dual

2 870,00 €

Národný onkologický ústav

Identifikácia molekulových markerov
u leukémií a lymfómov použitím
fluorescenčného skenera

74 286,00 €

Les Petites Femmes

Bezpečný svet - detské ihriská

90 000,00 €

Šedý medveď, občianske
združenie

"Ovečka"

35 000,00 €

OZ Osmijanko

Humanizácia prostredia nemocníc

Detská fakultná nemocnica
Košice

Bezpečná anestéza

Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou Banská Bystrica

Cerebrálny/somatický oximeter

58 274,00 €

Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou Bratislava

Cerebrálny/somatický oximeter

58 275,00 €

231 848,40 €

29 460,00 €

8 000,00 €

116 548,00 €

Organizácia

Názov projektu

Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov

Cerebrálny/somatický oximeter pre
potreby Oddelenia anestéziológie a
intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana
Prešov

Spolu:

Suma

58 274,00 €

977 906,70 €

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 38 subjektov v celkovej sume
86 000 EUR. Podrobné informácie o programe a podporených nájdete tu.
V programe boli podporené tieto subjekty:
Združenie Umenie pomoci, Občianske združenie "Za dôstojný život", Občianske združenie
Pomocná ruka, Ostrov, Stredisko evanjelickej diakonie - útulok Dom na polceste, Fórum pre
pomoc starším - národná sieť, KRUH n.o., Stopka n.o., OZ Dlaň, Občianske združenie ATHÉNA,
FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, Justína, n.o., DOMKO - domov sociálnych služieb,
Agentúra podporných služieb, n.o., Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región,
Domoc sociálnych služieb Čeláre- Kirť, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Bratislava,
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Čadca, "OD SRDCA K SRDCU klub detí s telesným
a mentálnym postihnutím na Slovensku, Domov sociálnych služieb KOMPA, Domov sociálnych
služieb Nádej, Slovenské centrum pomoci, Luneta, nezisková organizácia, Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča, PRIESTOR pre Teba, o.z., Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, Centrum Slniečko n.o., Združenie pacientov Viktória,
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Domov sociálnych
služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Domov sociálnych služieb pre dospelých a
zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Združenie VOTUM, Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), DSS Slatinka, Lučenec, Alžbetka, n.o.
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 45 ľuďom v núdzi v celkovej hodnote 32 999 EUR.

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

Názov projektu

OZ Deti Dunaja

Kultúrno-výchovné bábkové predstavenie "Tri
prasiatka"

33 200,00 €

Mesto Handlová

Podpora obetí banského nešťastia

10 000,00 €

Združenie Korytnačky

Mesiac detskej tvorby - 11.ročník výtvarnej
súťaže profesora Karola Ondreičku

11 618,00 €

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu
(ACEC)

Fond pre vzdelávanie mladých rómskych
umelcov

10 000,00 €

SINA Nitra, n.o.

Hovoriaci web – počúvame a učíme sa on-line

Fenestra

Prekonávanie dôsledkov násilia prostredníctvom
programu pre matky a deti

Informačné centrum mladých
Snina

Tvorivo - bez predsudkov

2 580,00 €

International Women's Club of
Bratislava

Christmas Bazaar 2009

3 500,00 €

3lobit

Vzdelávanie a poradenstvo v aplikovaní metódy
Snoezelen v regiónoch Slovenska

9 164,00 €

Nadežda Laufová

Pomoc v ťažkej životnej situácii

3 319,00 €

Človek v ohrození, občianske
združenie

Humanitárna pomoc ľuďom postihnutým
zemetrasením na Haiti

10 000,00 €

OZ Šanca pre nechcených

Zriadenie Hniezda záchrany v Trenčíne

20 000,00 €

Zaostri - občianske združenie

Inými očami v Levoči

Slovenská katolícka charita

Darovať znamená pomáhať - Sklad pre núdznych

10 000,00 €

Slovenská agentúra na
podporu zdravotne
postihnutých občanov,
občianske združenie

Galéria umenia zdravotne postihnutých občanov

5 000,00 €

Slovenská katolícka charita

Pomoc obetiam povodní

Spolu:

Suma

9 858,00 €
10 065,00 €

3 886,00 €

33 000,00 €

185 190 €

Nadácia SPP realizuje grantové programy, v rámci ktorých smeruje podporu do viacerých
oblastí.
V matchingovom programe Pridáme sa bolo podporených 19 projektov verejných zbierok,
ktorých výťažok bol venovaný organizáciám pracujúcim v sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a
environmentálnej oblasti. Celkovo Nadácia v programe rozdelila 29 255,42 EUR. Všetky
vyzbierané financie boli využité na účel: Poskytovanie sociálnej pomoci.
V programe Pridáme sa boli podporené verejné zbierky realizované subjektmi:
Trenčianska nadácia, Klub sclerosis multiplex Prešov, Občianske združenie Athéna
Arcidiecézna charita Košice, Áno pre život n.o., OZ Ohnivé srdce lásky, Centrum Slniečko n.o.
Renovatio Nova n.o., Vstúpte, n.o., Informačné centrum mladých Snina, Náruč – Pomoc deťom
v kríze, DS Harmónia pri OZ Hospic Harmónia, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov Kaštieľ, Neinvestičný fond Sestrička pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Občianske združenie "VICTUS", KASPIAN, Materské
centrum Ostrovček, Agentúra TNN o.z.
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 55
verejnoprospešných aktivít zamestnancov v celkovej sume 48 782,29 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

Ochrana a podpora zdravia; prevencia,
liečba, resocializácia drogovo závislých v
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
Ochrana a tvorba životného prostredia
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Zachovanie kultúrnych hodnôt

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 373 050 eur bola prerozdelená medzi 31 subjektov.

Podpora komunít Nafta - oblasti podpory
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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 Nová Ves

Výmena podlahy kultúrneho domu v obci Nová Ves

3 600,00 €

Mesto Veľké Kapušany

Revitalizácia verejného priestranstva v meste Veľké
Kapušany

8 000,00 €

Obec Jablonov nad
Turňou

Detské ihrisko

8 000,00 €

Obec Sklabiná

Dobudovanie a skrášlenie verejných priestranstiev

8 000,00 €

Obec Veľké Zlievce

Dobudovanie oddychovej a športovej zóny detí a
mládeže pri ZŠ vo Veľkých Zlievciach

2 490,00 €

Obec Malé Zlievce

Doplnenie atrakcií na detskom ihrisku

2 490,00 €

Spolu:

EUR

32 580,00 €

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 74 230,42 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 102 943,98 EUR.
Účtovníctvo Nadácie vedie firma CONSULTAX, k.s.. Náklady na účtovníctvo boli v celkovej sume
5 491 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
2 142 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 913,12 EUR.
Vlastné operačné aktivity Nadácie realizované v rámci klubu Hlavičiek boli financované v sume
2 923,14 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

