Nadácia SPP prijala a prerozdelila v rámci poukázania 2% zo zaplatenej dane fyzických
a právnických osôb v roku 2007 sumu 4 403 610,24 EUR
(132 663 162 slovenských korún)
Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty občianske združenia,
nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity,
samosprávy i jednotlivci.
Záujemcovia
spôsobmi:

môžu

predkladať

svoje

verejnoprospešné

projekty

dvomi

I. v rámci Otvorených grantových programov, ktoré nadácia navrhuje a verejne
vyhlasuje. Do grantových programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá
programu (napr. štipendijný program Hlavička, grantový program Opora, Pridáme
sa, Zamestnanecký grantový program).
II. 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 2008.
Nadácia
SPP
poskytla
prostriedky
v hodnote
4 161 649,92
EUR
na
verejnoprospešné projekty realizované 439 subjektmi, na administratívne náklady
bolo použitých zvyšných 241 960,23 EUR.
Na komunikáciu s verejnosťou a informačnú kampaň ku grantovým programom použila
99 354,11 EUR a na správu nadácie 138 996,71 EUR. 3 609,41 EUR bolo použitých na
vlastné operačné aktivity Nadácie – Klub H a 4 161 649,92 EUR poskytnuté
prostredníctvom finančných darov tretím osobám. Nadácia SPP tak venovala 94,5%
finančných prostriedkov na podporu verejnoprospešných projektov, 2,25% na informačnú
kampaň vlastných grantových programov, na vlastné operačné aktivity 0,25% a 3%
z prijatých prostriedkov na správu nadácie.
0,25%
2,25%

3,00%

finančné dary
komunikácia
grantových programov
vlastné operačné
aktivity - Klub H
správa Nadácie
94,50%

Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:

Oblasť podpory
1. Zachovanie kultúrnych
hodnôt
2. Podpora športu detí, mládeže
a občanov zdravotne
postihnutých
4. Rozvoj a podpora
vzdelávania
3. Ochrana a podpora zdravia
5. Poskytovanie sociálnej
pomoci

Počet obdarovaných

Poskytnutá suma

36 podporených
subjektov
74 podporených
subjektov

1 955 282,73 €

96 podporených
subjektov
36 podporených
subjektov
192 podporených
subjektov

292 475,35 €

1 473 619,14 €

228 750,32 €
210 003,46 €

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:
 Obec Kráľova Lehota
Kaštieľ v Kráľovej Lehote
49 790,88 €

 Mesto Spišské Podhradie
Pilier so sochou Immaculaty
82 984,80 €

 Obec Muráň
Hrad Muráň
49 790,88 €

 PhDr. Martin Mitz
Stará banícka nemocnica
33 193,92 €

 Nádej DD a DSS n.o.
Budova domova dôchodcov a
domova sociálnych služieb Zlaté
Moravce
66 387,84 €

 Spolok Banskej Štiavnice ‘91
Remeselný dom
49 790,88 €

 Prešovský samosprávny kraj
Gymnázium
J.Francisciho
Rimavského
165 969,59 €

-

 Gréckokatolícka cirkev farnosť
Ulič
Drevený gréckokatolícky chrám
sv. Michala archanjela
26 555,14 €
 Gréckokatolícka cirkev farnosť
Ladomírová
Gréckokatolícky
chrám
sv.
Michala archanjela
9 958,18 €
 Gréckokatolícke
biskupstvo
Prešov
Ikonostas a historický mobiliár z
dreveného
gréckokatolíckeho
chrámu sv. Petra a Pavla
13 277,57 €
 Gréckokatolícke
biskupstvo
Prešov
Ikonostas a historický mobiliár z
gréckokatolíckeho
chrámu
Nanebovstúpenia Pána
13 277,57

 Rímskokatolícka cirkev
Banská Štiavnica
Kostol Sv. Kataríny
149 372,63 €

farnosť

 Mesto Banská Štiavnica
Radnica
82 984,80 €
 Ladislav Doletina
Stará Pražovňa
82 984,80 €
 Slovenské národné
Hudobné múzeum
Kaštieľ Dolná Krupa
165 969,59 €

múzeum

-

 Pamiatkový
úrad
Slovenskej
republiky
Kaštieľ s areálom v Trnave
"Kačerov majer"
248 954,39 €
 Pamiatkový
úrad
republiky
Kláštor kartuziánov
248 954,39 €

Slovenskej

V oblasti Zachovanie kultúrnych hodnôt boli podporené partnerské projekty
subjektov:
Súkromná základná umelecká škola - Bratislavský chlapčenský zbor, OZ Pekná hudba,
Francúzsky inštitút v Bratislave, Divadelné združenie GUnaGU, PETRA, n.o., Nadácia Pro
Musica, NEO, n.o., OZ ARS NOVA
Príklad podporeného projektu
OZ Pekná hudba
Štiavnické letné kurzy a Festival peknej hudby 2008
Projekt bol podporený sumou: 6 638,78 €
Deviaty ročník festivalu sa opäť niesol v znamení
kvalitných a vyrovnaných výkonov. Spolu zaznelo 5
koncertov, ktoré odohrali umelci z Poľska, Rakúska,
Francúzska, Belgicka, Česka a Slovenska. Repertoár
zahŕňal aj 2 diela E.Suchoňa pri príležitosti 100. výročia
jeho narodenia ako aj klavírny recitál a operný gala večer s klavírnym vstupom. Festival
sprevádzala aj výstava obrazov maliara Františka Kudláča. O účasť v letných kurzoch bol
veľký záujem hlavne zo strany zahraničných študentov. Účastníci boli zaradení do skupín
podľa nástrojov - husle, violončelo, gitara a akordeón. Účastníci vytvorili komorný
orchester, ktorý vystúpil aj na záverečných koncertoch na Zvolenskom zámku a v kostole
sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.
PODPORA ŠPORTU DETÍ, MLÁDEŽE A OBČANOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
V oblasti Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých boli
podporené partnerské projekty subjektov:
HC SLOVAN Bratislava – mládež, Slovenský paralympijský výbor, Obec Leštiny, Insert
marlett, s.r.o., Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, Slovenský tenisový zväz,
TeniSta, s.r.o.
Príklad podporeného projektu
Slovenský tenisový zväz
Detský Davis Cup a FED Cup s Nadáciou SPP
Projekt bol podporený sumou: 49 790,88 €
Aj v roku 2008 sa konal uz tradičný detský tenisový turnaj,
ktorý prebiehal vo viacerých kolách. Klubové a regionálne
kolá vyvrcholili celoštátnym finálovým kolom v NTC v
Bratislave, ktoré malo vynikajúcu úroveň. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnili aj hviezdy slovenského tenisu, ktoré
prišli deti podporiť a dodať im sebadôveru. Počet
súťažiacich družstiev z roka na rok rastie, v oblastných
kolách vzrástol ich počet oproti roku 2007 o 29 družstiev.
Projekt je úspešný a jeho ciele boli splnené, podarilo sa
zvýšiť aktivitu klubov a zlepšiť podmienky pre pravidelné
športovanie detí. Atraktívne súťaže, kde deti môžu stretnúť
svoje tenisové vzory sú tou najlepšou motiváciou pre
ďalšiu športovú prípravu detí.

ROZVOJ A PODPORA VZDELÁVANIA
Nadácia SPP od roku 2007 podporuje vysokoškolských študentov a doktorandov, ktorí
majú záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a knowhow, 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 64 vysokoškolských
študentov a doktorandov, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty v krajinách
Európy. V programe bolo prerozdelených 166 510,66 €.
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.
11 „hlavičiek“ využilo doplnkový grant na š túdium cudzích jazykov a 3 získali grant na
realizáciu projektu pre školu, ktorú navštevujú.

Tréning projektového manažmentu a písania projektov štipendistom pomohol získať
praktické zručnosti, ktoré využijú aj po absolvovaní štúdia.
Zážitkový víkend na Záježovej bol nielen príležitosťou na upevnenie vzťahov a výmenu
skúseností, ale predovšetkým prispel k rozvoju nových zručností.
V oblasti Rozvoj a podpora vzdelávania boli podporené partnerské projekty
subjektov:
Základná škola a Materská škola Markušovce, Ekonomická univerzita v Bratislave, OZ
Slovenský plynárenský a naftový zväz, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta
Žilinskej univerzity, IVO-inštitút pre verejné otázky, Základná škola Čierny Balog,
Asociácia Komunitných Nadácii Slovenska, Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská lekárska spoločnosť SLS, Asociácia
primátorov a starostov.
Príklad podporeného projektu
Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
Multimediálna učebňa na výučbu CFD metód a simulačných programov
Projekt bol podporený sumou: 11 617,87 €
V rámci projektu bola na Katedre energetickej techniky ŽU vybudovaná multimediálna
učebňa na výučbu CFD metód a simulačných programov pre riešenie problematiky
prúdenia plynov v potrubných systémoch resp. v komplikovaných konštrukčných uzloch.
V učebni je 13 PC pracovísk so softvérmi, ktoré majú vysokú kapacitu pamätí a sú
náročné na výpočtové operácie a preto sú napojené na jeden centrálny výpočtový server.
Učebňu využívajú pracovníci katedry ako aj študenti pri písaní svojich bakalárskych,
diplomových a doktorandských prác.

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA
V roku 2007 nadviazala Nadácia spoluprácu s Úradom vlády Slovenskej republiky pri
realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s
názvom Viacúčelové ihriská. Na tento program Nadácia vyčlenila 1 161 787,16 €.
Z podpory bolo vybudovaných 50 ihrísk vo všetkých krajoch Slovenska.
V oblasti Ochrana
subjektov:

a podpora

zdravia

boli

podporené

partnerské

projekty

Národný onkologický ústav, OZ Osmijanko, Fakultná nemocnica Trenčín, OZ OKO, Ústav
experimentálnej onkológie, Fakultná nemocnica Trnava, Horská služba na Slovensku,
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Fond neurochirurgia, n.f.
Príklad podporeného projektu
OZ Osmijanko
Humanizácia prostredia
nemocníc
Projekt bol podporený sumou:
6 638,78 €
Projekt sa doteraz stretol s
veľkým ohlasom
u vedenia
nemocníc, lekárov, zdravotných
sestier, detských pacientov aj
rodičov. Detské kútiky pomáhajú
zmierniť
u
detí
strach
z
neznámeho
prostredia
a

hospitalizácie a udržať deti
v psychickej pohode čo
značne uľahčuje liečebný
proces.
Kútiky
sú
vybavené
hračkami,
knihami, TV, PC, DVD
rekordérmi,
nábytkom,
ktorý spĺňa hygienické aj
bezpečnostné
kritériá.
Vybavenie
zodpovedá
potrebám najstarších aj
najmladších
pacientov
detských oddelení.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
Veríme v hodnotu jedinečnosti každého človeka a preto podporuje zaujímavé, kreatívne a
inovatívne prístupy k znevýhodneným skupinám ľudí, ktoré ich zaujmú, nadchnú,
umožnia a podporia ich vývin a rozvoj osobnosti. V programe OPORA na podporu
znevýhodnených skupín obyvateľstva 35 projektov z celého Slovenska v hodnote
65 010,29 €.
V programe boli podporené tieto subjekty:
Dom sociálnych služieb - MOST n.o.
OZ Zvuky cez ruky
OZ Odyseus
Pro sclerosis multiplex, občianské združenie
OZ Prope Fortuna
OZ Inklúzia
Združenie prvého mája
Lepší svet, n.o.
SINA Nitra, n.o.
Pahorok, n.o.
OZ Storm pri UKF
OZ EFKO
Sociálne služby Myjava, n.o.
Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
SZŠ so ŠMŠ pre žiakov a deti s autizmom

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
NÁVRAT, o. z. Centrum Návrat v Prešove
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
Curling Club Poprad
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
ALŽBETKA, N.O.
Arcidiecézna charita Košice
OZ Od srdca k srdcu, Klub detí s telesným a mentálnym postihnutím na Slovensku
Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň
OZ Dlaň
DSS SYMBIA
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum
Špeciálna základná škola internátna
Denný stacionár pri Divadle z Pasáže
Centrum dobrovoľníctva
Brieždenie - občianske združenie
Martinské rodinné centrum
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
Diecézna charita Nitra, Charitatívno-sociálne centrum Žilina
Nadácia SPP sa usiluje reagovať na potreby tých najzraniteľnejších jednotlivcov v
spoločnosti. Podľa možností prispieva k prekonaniu problémov a prekážok týchto ľudí,
príp. zníženiu bariér. Pomoc nadácie je adresná a jedinečná. Pomoc sme poskytli 125
ľuďom v núdzi v celkovej hodnote 36 996,95 €. Medzi podporenými jednotlivcami
boli matky v hmotnej núdzi s postihnutými deťmi, telesne, mentálne a duševne postihnutí
ľudia, starí ľudia v hmotnej núdzi, ľudia s onkologickými diagnózami a mnohí ďalší.
V oblasti Poskytovania sociálnej pomoci boli podporené partnerské projekty
subjektov:
Depaul Slovensko, Večné deti, n.o., HELIOS - mezinárodní humanitární organizace lékařů
(a spolupracovníků) na pomoc raněným a nemocným dětem v oblastech válek a jiných
krizí, Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, OZ Deti Dunaja, Asociácia pre
kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Medzinárodný klub žien v Bratislave, Mesto
Krompachy, Autoškola 1, Združenie Korytnačky.
Príklad podporeného projektu
Združenie Korytnačky
Mesiac detskej tvorby - 10. jubilejný ročník tradičnej výtvarnej súťaže prof. Karola
Ondreičku
Projekt bol podporený sumou: 9 958,18 €

Jubilejného ročníka sa zúčastnilo 375 zariadení pre detí s postihnutím z celého Slovenska.
Porota posudzovala viac ako 5000 prác v piatich vopred daných kategóriách. Súťaž
podporila kreativitu a estetické cítenie detí a ich integráciu do zdravej populácie. Výstava
výtvarných prác bola nainštalovaná v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP V RÁMCI KTORÝCH SMERUJE PODPORU DO VIACERÝCH OBLASTÍ
V matchingovom programe Pridáme sa bolo podporených 23 projektov verejných
zbierok, ktorých výťažok bol venovaný organizáciám pracujúcim v sociálnej, zdravotnej a
environmentálnej oblasti. Realizácia samotných benefičných akcií bola podporená sumou
332 €, zároveň Nadácia zdvojnásobila vyzbieranú sumu až do výšky 1 660 €.
V programe Pridáme sa boli podporené verejné zbierky realizované subjektmi:
Centrum Slniečko n.o., OZ Gplus, OZ Domov v rodine, Nitrianska komunitná nadácia,
Obecný úrad Igram, Rada mládeže Žilinského kraja, Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Neinvestičný fond Mea Interest, REVIA Malokarpatská komunitná nadácia, o.z. Ohnivé srdce lásky, Komisia pre mládež v
Spišskej diecéze, Obec Pruské, DOMKA - združenie Saleziánskej mládeže stredisko
Banská Bystrica, Korálky - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi
potrebami, Pospolitosť pre harmonický život, ZŠ a MŠ Bl. Zefyrína, Renovatio - Nova,
n.o.
Katolícke hnutie žien Slovenska, Alter Nativa o.z., Materské centrum Mamina,
Trenčianska nadácia, Materské centrum KRTKO, Kultúrne centrum AKTIVITY o.z.
Jedným z grantových programov Nadácie SPP zameraným na rozvoj filantropie medzi
zamestnancami spoločnosti SPP je Zamestnanecký grantový program. Funguje od
roku 2005 a všetkým zamestnancom SPP umožňuje finančnú podporu na ich voľnočasové
- ale verejnoprospešné aktivity. 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
51
verejnoprospešných aktivít zamestnancov v celkovej sume 48 507,93 €.
Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú. V
spolupráci s rôznymi organizáciami, klubmi, školami a škôlkami zamestnanci prispeli k
zlepšeniu ich činnosti. Rovnaký počet podporených projektov bol zameraný na športové a
kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom, ale aj na charitatívne projekty realizované v
prospech iných osôb. Vďaka iniciatíve zamestnancov bol podporený aj regionálny
turizmus a zveľadené životné prostredie.
Po prvý krát sme organizovali aj Dobrovoľnícky deň pre zamestnancov SPP
v Bratislave. V spolupráci s environmentálnou organizáciou Daphne sa podarilo čiastočne
vyčistiť areál geologického múzea v prírode v Devíne a zrekonštruovať informačné tabule.
Do dobrovoľníckych sa aktívne zapojilo 11 zamestnancov, ktorí okrem toho, že prispeli
k skvalitneniu životného prostredia, mali možnosť stráviť príjemný deň v prírode so
svojimi rodinami a kolegami.
Program podpory komunít sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá
venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. V rámci grantového programu boli podporené
samosprávy obcí a miest, materské a základné školy, neziskové organizácie. Nadácia SPP
podporila 10 projektov v celkovej hodnote 299 575,12 €.

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 potencionálnych žiadateľov o grantových
programoch Nadácie bolo použitých 99 354,11 €.
Partnerom Nadácie SPP, v jej napĺňaní vízie a pri výkone aktivít,
je nezisková
organizácia Centrum pre filantropiu, n.o. (CpF). 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.
Účtovníctvo nadácie vedie firma CONSULTAX, k.s..
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok
2007 vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. , zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27004/B, IČO: 35 840 463.
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 138 996,72 €.
Správca ani členovia iného orgánu Nadácie SPP nepoberali odmeny za výkon funkcie.

Kontaktné údaje:
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, P.O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1
tel. č.: 02/5464 4683, mobilný tel.: 0915/45 42 42, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk,
www.nadaciaspp.sk.

