Nadácia SPP prijala v rámci poukázania 2 % zo zaplatenej dane
fyzických a právnických osôb sumu 88 785 303 slovenských
korún a stala sa tak najväčším prijímateľom tohto typu podpory
v roku 2005.
Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty mimovládne organizácie, t. j. občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity,
samosprávy i jednotlivci.

Záujemcovia môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty dvomi spôsobmi:
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, Obnovme si svoj dom, Zamestnanecký grantový program).
II. Priamo v podobe partnerských projektov, sú to projekty iných organizácií, pri ktorých sa Nadácia SPP
stotožňuje s verejnoprospešnou myšlienkou projektu. Nadácia podporuje zaujímavé, zmysluplné a inovatívne verejnoprospešné projekty.
Nadácia SPP poskytla prostriedky v hodnote 88 785 303 Sk na verejnoprospešné projekty realizované
407 subjektmi. Podporila 280 jednotlivcov (z toho 109 vysokoškolských študentov), 84 mimovládnych
organizácií, 13 domovov sociálnych služieb, 8 nemocníc, 5 domovov dôchodcov, 5 škôl, 3 samosprávy,
3 štátne organizácie, dva podnikateľské subjekty a jednu cirkevnú organizáciu, múzeum, divadlo
a knižnicu.
Na komunikáciu s verejnosťou a informačnú kampaň ku grantovým programom použila 4 617 375 Sk
a na správu nadácie 1 153 116 Sk, 83 014 812 Sk bolo poskytnuté prostredníctvom finančných darov
tretím osobám. Nadácia SPP tak venovala 94 percent finančných prostriedkov na podporu verejnoprospešných projektov, päť percent na informačnú kampaň vlastných grantových programov a jedno
percento z prijatých prostriedkov na správu nadácie (percentá sú znázornené v grafe).

Celková skladba výdavkov Nadácie SPP od 15. 7. 2005 do 31. 10. 2006
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Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:
Oblasti podpory

Počet obdarovaných

Výška darovanej sumy

Ochrana a podpora vzdelávania

154 podporených subjektov

19 574 790 Sk

Ochrana a podpora zdravia

107 podporených subjektov

25 584 878 Sk

(poskytovanie sociálnej pomoci)

56 podporených subjektov

4 210 499 Sk

Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

49 podporených subjektov

26 953 303 Sk

41 podporených subjektov

6 691 342 Sk

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
(podpora športu detí, mládeže
a občanov zdravotne postihnutých)

Nadácia smeruje svoju pomoc do všetkých regiónov Slovenska:
 V Bratislavskom kraji podporila 96 subjektov, v celkovej výške 40 841 474 Sk.
Viac ako polovica projektov podporených v tomto kraji má celoslovenský charakter.
 V Prešovskom kraji podporila 61 subjektov, v celkovej výške 8 713 454 Sk.
 V Žilinskom kraji podporila 56 subjektov, v celkovej výške 6 937 914 Sk.
 V Košickom kraji podporila 54 subjektov, v celkovej výške 5 928 020 Sk.
 V Banskobystrickom kraji podporila 46 subjektov, v celkovej výške 16 973 400 Sk.
 V Trenčianskom kraji podporila 46 subjektov, v celkovej výške 2 116 316 Sk.
 V Nitrianskom kraji podporila 34 subjektov, v celkovej výške 1 089 234 Sk.
 V Trnavskom kraji podporila 14 subjektov, v celkovej výške 415 000 Sk.

Prehľad podporených projektov a aktivít:
V OBLASTI OCHRANY A PODPORY VZDELÁVANIA
realizovala Nadácia SPP po druhýkrát štipendijný program Hlavička. Ročným štipendiom vo výške 45 000 Sk
bolo podporených celkovo 109 študentov študujúcich
počas zimného a letného semestra 2005/2006 na akreditovaných vysokých školách na Slovensku. Špeciálne zvýšeným mesačným štipendiom vo výške 7 100 Sk, t. j.celkovým ročným štipendiom v sume 63 900 Sk, boli v tomto
ročníku ocenení štyria „top študenti“, ktorých chce
Nadácia SPP takýmto spôsobom oceniť za výnimočné nadanie a dosahovanie mimoriadnych študijných výsledkov.
Celková suma, ktorá bola v tomto roku prerozdelená oceneným podporeným študentom, je 4 980 600 Sk.
Nadácia SPP poskytla aj tri zahraničné štipendiá vo výške
756 776 Sk na jeden štipendijný pobyt. Štipendium
zahŕňa 11-mesačný študijný pobyt a štúdium na Institut
Franćais du Pétrole (Francúzsky naftový inštitút) v spolupráci s prestížnou Ecole Supérieure de Commerce de Paris
(Vysoká škola obchodná v Paríži), s cieľom získať vynikajúce doplnkové vzdelanie a prípravu na pozíciu manažéra.
Institute Francais du Petrol je považovaná za jednu z najlepších škôl orientovaných na ropný a plynárenský priemysel vo svete. Štipendium bolo poskytnuté Milanovi
Kamarýtovi z Novej Dubnice, Markéte Kucharíkovej
z Dolného Kubína a Martinovi Mikolášovi zo Zvolena.

2

V oblasti ochrany a podpory vzdelávania boli
podporené partnerské projekty subjektov:
Dobré slovo OZ, Záujmové združenie žien Fenestra,
Asociácia primátorov a starostov, Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Insert marlett, s. r. o.,
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, Spoločnosť Michala Bosáka, Fakulta podnikového
manažmentu EÚ v Bratislave, Asociácia pre mládež, vedu
a techniku AMAVET, IVO – Inštitút pre verejné otázky,
Asociácia komunitných nadácií Slovenska, INEKO –
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Slovenský
plynárenský a naftový zväz, Nadácia Manažér Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Región Vranov OZ, Európske združenie študentov práva
Bratislava (ELSA Bratislava), Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím Bratislava II, Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Ekonomická univerzita v Bratislave, Nádej deťom OZ, Vzdelávanie Don Bosco, Technická
univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra pecí
a teplotechniky, ŠŤASTIE SI TY OZ.

Nadácia SPP podporila V OBLASTI
OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA napr.
neziskovú organizáciu Plamienok, ktorej
darovala 500 000 Sk na inštitucionálnu podporu. Detský hospic Plamienok poskytuje
komplexnú paliatívnu starostlivosť smrteľne
chorým deťom v preterminálnej a terminálnej
fáze ich života a psychologickú, sociálnu
a duchovnú podporu blízkym osobám pacienta. Cieľom aktivít hospicu je zmiernenie utrpenia a zlepšenie kvality života zomierajúceho
dieťaťa a jeho rodiny. Súčasťou aktivít je
odborná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť a psychosociálna starostlivosť. Detský
hospic poskytuje všetky služby rodinám bezplatne. Sumou 750 000 Sk Nadácia SPP
prispela na zakúpenie jedného zo štyroch verejných inkubátorov pre nechcené deti –
Hniezda záchrany v meste Nitra. Snahou bolo vytvoriť na Slovensku také podmienky, aby žiadne dieťa,
pre ktoré nemá jeho matka dosť síl, odvahy či možností postarať sa, nemuselo zomrieť. Nadácia Výskum
rakoviny získala finančný dar 2 000 000 Sk na kúpu prístroja Wave – MD Mutation Detection System,
ktorý umožňuje kvalitný skríning zmien (mutácií) pri dedičných formách rakoviny hrubého čreva a štítnej žľazy v rámci celého Slovenska. Prístroj umožňuje realizovať včasnú diagnostiku dedičnej formy
rakoviny prsníkov a vaječníkov žien na celom Slovensku.

Ďalšia podpora v tejto oblasti smerovala subjektom:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice,
Národný onkologický ústav, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Klub slovenských turistov, Onkologický
ústav sv. Alžbety, Kôň ako Koníček OZ, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica,
Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o., TeniSta, s. r. o., Združenie chirurgie tráviaceho traktu,
Martinská fakultná nemocnica, Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, OKO OZ, a 88 jednotlivcom v núdzi.
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ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA A POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
– inovatívnou formou boli podporené v rámci grantového programu Opora. Nadácia SPP podporila 37
sociálnych zariadení sumou 2 303 729 Sk. Nadácia chce aj týmto spôsobom prispieť ku skvalitneniu
starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. V týchto zariadeniach finančne podporila inovatívne
prístupy v poskytovaní sociálnej starostlivosti, zamerané na rozvoj osobnosti a aktívnu integráciu klientov
do spoločnosti.

Prehľad podporených zariadení v grantovom programe Opora:
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia chráneného bývania Rozsutec, Domovské vzdelávacie centrum, n. o., Dunajská Lužná, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Kaštieľ,
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA, Občianske združenie Perspektíva, Domov dôchodcov a domov-penzión pre dôchodcov, Pezinok, OZ Maják nádeje, Dom tretieho veku, Bratislava, Občianske
združenie Dlaň, Signál ohrozenia, o. z., Centrum Srdiečko, n. o. Samaritánka, COR centrum, n. o., Divadlo
z pasáže, Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum, Občianske združenie Slniečko pre pomoc
ľuďom s viacnásobným postihnutím, Domov dôchodcov, Michalovce, LUX, n. o., Domov dôchodcov, Spišská
Nová Ves, Domov sociálnych služieb, Strážske , Alžbetka, n. o., Domov sociálnych služieb Košice, Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých s týždenným a celoročným pobytom, Krškany, Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, Občianske združenie EFKO, Domov dôchodcov, Prešov,
Domov sociálnych služieb Giraltovce, Domov sociálnych služieb, Prešov, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Domov sociálnych služieb Osadné, Detské centrum Pre Teba,
n. o., Orchidea, n. o., Domov, n. o., Detský domov a Domov sociálnych služieb pre dospelých, Sereď, n. f.
Križovatky, Detský domov a Domov sociálnych služieb Klas, n. o., Domov sociálnych služieb pre dospelých
Straník, Diecézna charita Nitra, zriaďovateľ Domu charity sv. Kamila.
V matchingovom programe Pridáme sa, zameraného na podporu
verejných zbierok, podporila 18 verejných zbierok, ktoré sú v plnej
miere venované organizáciám pracujúcim v sociálnej, zdravotnej
a environmentálnej oblasti. Takto sa vyzbieralo 680 588 Sk, pričom
Nadácia SPP zvlastných zdrojov zdvojnásobila sumu pre podporené organizácie. Zároveň poskytla zdroje potrebné na prípravu
a realizáciu samotných benefičných akcií.

Prehľad podporených organizácií v matchingovom
programe Pridáme sa:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Krtkovčatá,
Považské múzeum, Občianske združenie Karavána, ARABESKA –
Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu
a tanca mentálne postihnutých, Občania v akcii – Nitra, Silvia
Žovincová, Beckov, Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, Občianske
združenie Sever, Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne
postihnutých detí – Motýľ, Nadácia pre deti Slovenska, Občianske
združenie Domov v rodine, Združenie Lepší svet pre znevýhodnených, Domov sociálnych služieb Hrabiny, Socia OZ, Klub Sclerosis
multiplex Slnečnica, Trenčianska nadácia, Občianske združenie
Spolu rásť, Občianske združenie D3.

Medzi podporené subjekty ďalej patria:
Občianske združenie Lumen, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, redakcia časopisu Rebrík, Zvuky cez ruky, Občianske
združenie Proti prúdu, Občianske združenie Svet ticha, Komunitné centrum Drumbľa, Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, Domov sociálnych služieb Dom Matky Terezy,
n.o., Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Občianske združenie OXYMORON, Občianske
združenie Trampolína, Občianske združenie Infodom, OZ Rovnováha.
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V RÁMCI PODPORY ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA A PODPORY ŠPORTU
DETÍ, MLÁDEŽE A OBČANOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH je Nadácia SPP dlhoročným členom
„paralympijskej rodiny“ prostredníctvom podpory Slovenského paralympijského výboru. Nadácia SPP
ho podporila sumou 4 mi-lióny Sk. Aj vďaka tejto pomoci zaznamenala slovenská výprava úspech na
Zimných paralympijských hrách v Turíne. Medzi ďalšie partnerské organizácie patrí ZOM Prešov a podpora Športových hier telesne postihnutej mládeže v sume 50 000 Sk, a Športový a telovýchovný klub
H-FiT s projektom Siláci deťom, na ktorého realizáciu Nadácia prispela sumou 1 300 000 Sk.

Vďaka Zamestnaneckému programu bolo podporených 78 verejnoprospešných aktivít zamestnancov
v celkovej sume 2 865 595 Sk. Už dva roky môžu zamestnanci SPP, a. s., získať podporu na verejnoprospešné aktivity, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase. Zamestnanci sa musia priamo podieľať na
samotnej realizácii aktivity, a to finančne alebo formou odpracovania dobrovoľníckych hodín, poskytnutím svojich zručností a vedomostí.

V programe boli podporené:
športové zápasy a sústredenia, vybudovanie a rekonštrukcia športových ihrísk. Koncerty a výstavy, semináre, letné edukačné tábory. Projekty pre deti s postihnutím. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk,
školských ihrísk a parkov, verejného priestranstva. Likvidácia nelegálnej skládky, útulok pre opustené
zvieratá a mnohé ďalšie zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.

Grantovým programom Obnovme si svoj dom pôsobí
Nadácia SPP v oblasti ZACHOVANIA PRÍRODNÝCH
A KULTÚRNYCH HODNÔT už tretí rok. V tomto roku prispela k záchrane troch národných kultúrnych pamiatok na
Slovensku v sume 12 218 261 Sk. Tento program systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia
národných kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú majetkom
štátu, ale sú vo vlastníctve samosprávy, právnických a fyzických osôb.
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Prehľad podporených organizácií v programe Obnovme si svoj dom:
1. Mesto Spišská Belá, rekonštrukcia meštianskych domov na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej bola
podporená sumou 860 000 Sk.
2. Mesto Levoča, rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla 3 bola
podporená sumou 6 000 000 Sk.
3. Ing. Cyril Syč, rekonštrukcia meštianskeho domu s arkierom v Banskej Bystrici bola podporená
sumou 5 358 261 Sk.

V tejto oblasti Nadácia SPP podporila partnerské subjekty:
Divadlo GunaGu, Jozef Rakovan, Ústav tradičnej kultúry
Národného osvetového centra, Občianske združenie Ars
Poetica, Slovenská televízia, Občianske združenie Deti
Dunaja, Medzinárodný klub žien v Bratislave, Detské charitatívne Združenie Korytnačky, Združenie miest a obcí
Slovenska, Základná umelecká škola P. M. Bohúňa,
Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO, Občianske
združenie Pekná hudba, Institut franćais de Bratislava,
Mesto Vysoké Tatry, ARS NOVA, občianske združenie,
Kultúrno–záujmový klub Nadás, Nadácia Pro Musica.
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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 a prínos štipendijného programu Hlavička, grantového programu Opora, matchingového
programu Pridáme sa a Zamestnaneckého grantového programu bolo použitých 4 617 375 korún.
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. Za tieto služby v roku 2005 CpF fakturovalo sumu 804 095 Sk.
Účtovníctvo nadácie vedie firma CONSULTAX, k. s., daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva. Za tieto
služby jej boli k 31. 8. 2006 vyfakturované financie v hodnote 123 660 Sk.
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok 2005 vykonala
spoločnosť Deloitte Audit, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, Vložka č. 4444/B, IČO: 31 343 414, v sume 218 365 Sk.
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.: 02/54 64 46 83, mobil: 0915 454 242, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk.
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