Nadácia SPP prijala a prerozdelila v rámci poukázania
2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb
v roku 2008 sumu 3 103 446,26 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 2 970 386,14 EUR na verejnoprospešné
projekty realizované 459 subjektmi, na administratívne náklady a vlastné operačné
aktivity bolo použitých zvyšných 133 060,12 EUR.
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Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Veda a výskum

43
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Podpora vzdelávania

86

Podpora športu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých

77

Ochrana zdravia
Ochrana a tvorba životného prostredia

18
8

Poskytovanie sociálnej pomoci

226

Záujemcovia 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 2009.
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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

Mesto Banská Štiavnica
Mesto Trebišov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Ladomírová
Pravoslávna cirkevná obec
/PCO/ Snina
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Stakčín
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Hunkovce
Gréckokatolícka farnosť
Čabalovce, filiálka Ňagov
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Ladomírová

Meštiansky dom Banská Štiavnica - ul. A Kmeťa 5
Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove
Drevený chrám sv. Michala Archanjela Ladomírová

Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Mikulášová
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Ladomírová
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Ladomírová
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Krajná Bystrá
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Šivetice, excurendo Licince

Ikonostas z pravoslávneho dreveného kostola sv. Michala
archanjela v Ruskom potoku
Ikonostas a prestol z dreveného gréckokatolíckeho
chrámu sv. Petra a Pavla v Novej Polianke
Ikonostas a prestol dreveného gr.kat. Chrámu sv. Juraja v
Jalovej
Ikonostas a prestol z gréckokatolíckeho chrámu
Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci
Ikonostas a mobiliár z grécko-katolíckeho dreveného
kostola Ochrany Bohorodičky v Miroli
Ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia
Presvätej Bohorodičky v Ňagove
Ikona Hodigitrie a ikona Krista Učiteľa z
Gréckokatolíckeho chrámu Pokrov Presvätej Bohorodičky,
Vagrinec
Ikona sv. Mikuláša, ikona Deesis a ikona Pantokrátor z
gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej
Bohorodičky z Jedlinky
Ikonostas a prestol z gréckokatolíckeho dreveného
chrámu sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach
Drevený gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého v obci
Krajné Čierno
Drevený gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána
Vyšný Komárnik
Kostol Šivetice, románska rotunda
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Podporená
suma
159 330,81 €
73 026,62 €
33 193,91 €
13 277,56 €
3 319,39 €
9 958,17 €
3 319,39 €
13 277,56 €
13 277,56 €
9 958,17 €

13 277,56 €
19 916,35 €
9 958,17 €
13 277,56 €
43 152,09 €

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

Názov projektu

Divadelné združenie GUnaGU

VTEDY/DNES
Zvýšenie dramaturgickej a interpretačnej kvality 44. ročníka
Bratislavských hudobných slávností 2008
Nahrávka opery „Mathilde de Guise“ slovenského skladateľa
Johanna Nepomuka HUMMELA
Festival tanca - Krompachy 2009
Nevesta hôľ
„Mladí klaviristi“ - Celoslovenská klavírna súťaž žiakov
Základných umeleckých škôl
Štiavnické letné kurzy a Festival peknej hudby 2009

Nadácia Pro Musica
Francúzsky inštitút v Bratislave
Mesto Krompachy
Divadlo Pôtoň, n.o.
Rodičovské združenie pri ZUŠ
Eugena Suchoňa
OZ Pekná hudba
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Podporená
suma
33 193,92 €
99 581,76 €
6 638,78 €
2 500,00 €
5 000,00 €
1 660,00 €
6 430,00 €

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 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 52 vysokoškolských študentov
a doktorandov, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty v krajinách Európy.
V programe bolo prerozdelených 108 329,49 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.
10 „hlavičiek“ využilo doplnkový grant na štúdium cudzích jazykov a 3 získali príspevok na
školné na druhej vysokej škole. 6 hlavičiek využilo možnosť na získanie grantu na
verejnoprospešný projekt, ktorý realizujú vo svojom voľnom čase.
Zážitkový víkend na Zaježovej 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:
Predkladateľ

Názov projektu

Asociácia Komunitných Nadácií Slovenska
IVO - Inštitút pre verejné otázky

V. Ročník Youthbank
Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti
Štúdium na Institut Français du Pétrol and École
Supérieure de Commerce v Paríži
Štúdium na Institut Français du Pétrol and École
Supérieure de Commerce v Paríži
Controlling a financie "Súťaž pre študentov 2. stupňa
štúdia na FPM EU v Bratislave"

Matúš Kluz
Lukáš Peregrim
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Technická Univerzita Košice, Hutnícka
fakulta
Študijné centrum BASIC, n.o.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar

Ústav experimentálnej
onkológie

Vydanie zborníka "Korózia úložných zariadení 2009"
Čítanie s porozumením pre všetky deti
Rozvoj a podpora environmentálneho vzdelávania
Vzdelaný dobrovoľník - výborný spolupracovník

Veda a výskum

Využitie ľudských dospelých kmeňových buniek izolovaných z
tukového tkaniva na cielenú génovú liečbu nádorov
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Podporená
suma
26 555,14 €
9 958,18 €
25 255,36 €
25 255,36 €
1 659,70 €
1 165,29 €
10 000,00 €
8 478,00 €
6 000,00 €

23 236,00 €

Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne
postihnutých

Pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s
názvom Viacúčelové ihriská sme spolupracovali s Úradom vlády Slovenskej republiky. Na
tento program Nadácia vyčlenila 1 105 357,50 EUR. Z podpory bolo vybudovaných 50 ihrísk
vo všetkých krajoch Slovenska.

V oblasti Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých boli
podporené partnerské projekty subjektov:
Predkladateľ
Slovenský
paralympijský výbor
TeniSta
Slovenský tenisový
zväz
Slovenský zväz
kanoistiky na divokej
vode
1. SC Como

Názov projektu

Podporená
suma

Sociálny program pre športovcov štartujúcich na PH Peking,
Paralympijské centrum, Na kolesách proti rakovine, Zdravotné pomôcky
a nákup športového vybavenia, mládežnícke podujatia.
Tenisové dni Nadácie SPP v Košiciach 2009
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2009
Hľadáme olympijských víťazov
Hokejom pre deti

99 581,76 €
33 193,92 €
6 639,00 €
50 000,00 €
332,00 €
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Ochrana zdravia

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

Názov projektu

OZ Osmijanko
Slovenská nadácia na pomoc
popáleným

Humanizácia prostredia nemocníc 2008

Podporená
suma
6 638,78 €

Prístroje na liečbu ťažko popálených

66 387,84 €

OZ Les Petites Femmes
Mesto Krompachy
Letokruhy - deti rodičom, OZ pri
Klinike geriatrie SZU
OZ Osmijanko

Lesy v meste, alebo Nájdi si kamaráta na novom
ihrisku
Detské ihrisko
Zlepšenie starostlivosti o pacientov s cievnymi
chorobami a o imobilných pacientov
Humanizácia prostredia nemocníc 2009
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99 581,76 €
995,82 €
6 638,78 €
7 000,00 €

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 39 projektov z celého Slovenska v hodnote 66 387,84 EUR.
V programe boli podporené tieto subjekty:
Mládež ulice, Divadlo bez domova, Depaul Slovensko, n.o., OZ Pomoc ohrozeným deťom, Myslím - rozvoj
myslenia nielen pre sluchovo postihnutých, Kaspian, Občianske združenie C.A.R.D.O., OZ Inklúzia, Občianske
združenie Odyseus, Občianske združenie 3lobit, SENIORCENTRUM Staré Mesto, ULITA, Špeciálna základná
škola internátna a Praktická škola, Združenie STORM pri UKF v Nitre, MARTINO - inštitút rozvoja osobnosti,
Občianska poradňa v Nitre, n.o., Križovatky, n.o., Občianske združenie Athéna, Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb HRON Dubová, Občianske združenie Centrum dobrovoľníctva, Lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie Veľký Krtíš a Krupina, Občianske združenie DLAŇ, Detské integračné centrum, OZ Žena
v tiesni, MANUS občianske združenie, Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Cesta pre rodinu n.o., Náruč pomoc deťom v kríze, Domov sociálnych služieb Strážske, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Košice, ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Autistické centrum Rubikon, n.o., OZ
Pomocná ruka, Domov sociálnych služieb ANIMA, Domov sociálnych služieb Giraltovce, RELEVANT n.o.,
Návrat, o.z. centrum v Prešove, DD, DSS a ZOS Život, n.o., Špeciálna základná škola, Hanušovce nad Topľou

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 145 ľuďom v
núdzi v celkovej hodnote 34 425,18 EUR. 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 Poskytovanie sociálnej pomoci boli podporené partnerské projekty subjektov:
Predkladateľ

Názov projektu

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a
komunikáciu (ACEC)
OZ Deti Dunaja
Medzinárodný klub žien v Bratislave
Park kultúry a oddychu
Únia materských centier
OZ "Svet ticha"
ZOM Prešov - združenie zdravotne
postihnutých
Folklórny súbor Javorček
regióny.sk
OZ Žena v tiesni

Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov YRAEF
Kultúrno výchovné bábkové predstavenie Petruška
Vianočný bazár 2008
Klauni rozdávajú smiech
Míľa pre mamu 2009
Moje prvé slová
Stredisko pracovnej a sociálnej rehabilitácie
občanov so zdravotným postihnutím v Prešove
Nám stačí aj pohladenie
Seniorské poradenské a vzdelávacie centrum
Krízová linka pre obete násilia v párových vzťahoch
Zabezpečenie základných životných potrieb matiek s
deťmi v krízovej životnej situácii
Bludisko

OZ Šanca pre nechcených
OZ Ambrelo
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Podporená
suma
13 277,57 €
33 193,92 €
3 319,39 €
4 979,09 €
3 319,39 €
3 286,20 €
10 000,00 €
2 300,00 €
4 000,00 €
1 300,00 €
16 599,00 €
1 500,00 €

Nadácia SPP realizuje grantové programy, v rámci
ktorých smeruje podporu do viacerých oblastí

V matchingovom programe Pridáme sa bolo podporených 26 projektov verejných zbierok,
ktorých výťažok bol venovaný organizáciám pracujúcim v sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a
environmentálnej oblasti. Celkovo Nadácia na programe rozdelila 42 674,96 EUR.
V programe Pridáme sa boli podporené verejné zbierky realizované subjektmi:
Komunitná nadácia Bratislava, Arcidiecézna charita Košice, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar, Domov sociálnych služieb Nádej Krupina n.o., Delfín - občianske združenie pre duševné
zdravie, Rodičovské združenie pri CVČ Relax, Náruč - pomoc deťom v kríze, Heinrich Albert - AGRUM/MUSIC,
Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore Unicef, Mládežnícky parlament mesta Snina, Občianske združenie
Biela studňa, Centrum Slniečko, n.o., Neinvestičný fond Mea Interest, Komisia pre mládež v Spišskej diecéze,
OZ Centrum pre rodinu – Nitra, Diecézne centrum mládeže - Maják, CVČ, ARABESKA, Rada mládeže
Žilinského kraja, Lions club Bratislava Dovina, Základná škola s materskou školou Bl. Zefyrína, Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Spišská Nová Ves, OZ Priatelia zvierat, Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR, Trenčianska nadácia, Klub sclerosis multiplex Prešov, Krajské poradenské centrum ZPMP v
Prešovskom kraji

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 53 verejnoprospešných aktivít zamestnancov v celkovej sume 44 213,81
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. Takmer tretina podporených
projektov bola zameraná na aktivity smerujúce k zlepšeniu služieb pre znevýhodnených
ľudí.
Počas Dobrovoľníckeho dňa pre zamestnancov SPP v Košiciach v spolupráci
s Arcidiecéznou charitou sme v Krízovom centre pre osamelé matky s deťmi skrášlili okolie
centra. Ďalšiu možnosť mali aj zamestnanci SPP v Bratislave. V spolupráci s Bratislavským
regionálnym ochranárskym združením BROZ sa nám podarilo vyčistiť časť prírodnej
rezervácie Ostrovné lúčky v lokalite Čunovských jazier.

Poskytovanie
sociálnej
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13%
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9%

Zachovanie
kultúrnych
hodnôt
21%
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prostredia
11%

Podpora športu
detí, mládeže a
občanov
zdravotne
postihnutých
38%

Podpora
vzdelávania; 8%
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Program podpory komunít je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá
venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní aj v roku 2008. Cieľom programu je podpora
komunitného života vo vybraných regiónoch. V rámci programu boli podporené
samosprávy obcí a miest, školy a neziskové organizácie.
V programe boli podporené tieto subjekty:
Predkladateľ

Názov projektu

Mesto Gbely
Občianske združenie
Remeselný dvor Skalica
Mesto Holíč
Mesto Malacky
Nadácia PRO MALACKY
Obec Gajary
Obec Gajary

Preventívny program zneužívania návykových látok
Záchranné zabezpečenie strechy ohrozenej národnej kultúrnej
pamiatky Stará radnica v Skalici
Detský svet
Dobré miesto pre život
Pro Malacky celému mestu
Rekonštrukcia strechy materskej školy
Rekonštrukcia strechy ZŠ Gajary
Úprava verejných priestranstiev a fasád budov v centrálnej časti
obce Jakubov
Park Martina Benku
Revitalizácia jazera a čistenie vôd rekreačnej oblasti Rudava
Obnova námestia a verejných priestranstiev v obci Studienka
Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
Tribúna a šatne - letný štadión

Obec Jakubov
Obec Kostolište
Obec Malé Leváre
Obec Studienka
Obec Veľké Leváre
Obec Závod

Podporená
suma
39 832,70 €
33 193,92 €
19 916,35 €
56 429,66 €
19 916,35 €
59 749,05 €
16 596,96 €
8 298,48 €
9 958,18 €
6 638,78 €
6 638,78 €
14 937,26 €
13 277,57 €

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:
Predkladateľ

Názov projektu

Mesto Sečovce
Obec Jablonov nad
Turňou

Bezpečné mesto Sečovce

Obec Veľké Zlievce
Obec Malé Zlievce
Obec Bušince
Obec Obeckov
Obec Ivanka pri
Nitre

Podporená
suma
8 298,48 €

Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu
Oddychová a športová zóna detí a mládeže pri základnej škole vo
Veľkých Zlievciach
Budovanie izby kultúrnych a duchovných hodnôt
Rekonštrukcia spoločensko-kultúrneho domu v Bušinciach
Vybudovanie chodníka v obci Obeckov
Sociálna budova pre viacúčelové ihrisko i pre kultúrno-spoločenské
akcie v obecnom parku v Ivanke pri Nitre
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8 298,48 €
8 298,48 €
8 298,48 €
8 298,48 €
8 298,48 €
8 298,48 €

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 45 065,90 EUR.
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 2008
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 86 794,22 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.: 02/5464 4683, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk

