Nadácia SPP prijala v roku 2006 v rámci poukázania 2% zo zaplatenej
dane fyzických a právnických osôb sumu 105 153 966 slovenských
korún a opäť sa stala najväčším prijímateľom tohto typu podpory na
Slovensku
Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty 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,
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.
Nadácia SPP poskytla prostriedky v hodnote 98 250 070 Sk na verejnoprospešné
projekty realizované 343 subjektmi, na administratívne náklady bolo použitých zvyšných
6 903 896 Sk. Prostriedky z 2% asignácie bolo možné čerpať do konca roku 2007.
Na komunikáciu s verejnosťou a informačnú kampaň ku grantovým programom použila 3 772
519 Sk Sk a na správu Nadácie 2 865 280 Sk, 266 097 Sk bolo použitých na vlastné operačné
aktivity Nadácie – Klub H a 98 250 070 Sk poskytnuté prostredníctvom finančných darov tretím
osobám. Nadácia SPP tak venovala 93% finančných prostriedkov na podporu
verejnoprospešných projektov, 3,5% na informačnú kampaň vlastných grantových programov,
na vlastné operačné aktivity 0,2% a 2,7% z prijatých prostriedkov na správu nadácie.

Nadácia SPP smeruje svoju podporu do týchto oblastí:

Oblasť podpory

Počet obdarovaných

35 podporených
subjektov
Podpora športu detí, mládeže a 48 podporených
občanov zdravotne postihnutých
subjektov
32 podporených
Ochrana a podpora zdravia
subjektov
77 podporených
Rozvoj a podpora vzdelávania
subjektov
148 podporených
Poskytovanie sociálnej pomoci
subjektov
Ochrana
a tvorba
životného 3 podporené
prostredia
subjekty

Výška
darovanej sumy

1. Zachovanie kultúrnych hodnôt

46 388 970 Sk

2.

20 315 432 Sk

3.
4.
5.
6.

14 560 090 Sk
9 016 810 Sk
7 893 768 Sk
75 000 Sk

Prehľad podporených projektov a aktivít:

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:
1. Obec Kráľová pri Senci, Secesný murovaný most s kamennou balustrádou – reštaurovanie,
podporená suma: 5 800 000 Sk
2. Slovenské národné múzeum, štátna príspevková organizácia, Spišský hrad- Vodovodná
prípojka a technické riešenie odpadového kalového hospodárstva, podporená suma: 15
000 000 Sk a Múzeum Betliar, Hrad Krásna Hôrka, úprava nádvorí a vstupnej časti,
podporená suma: 5 000 000 Sk
3. Občianske združenie Kursalón, Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - hudobného pavilónu
KURSALÓN Sklené Teplice, podporená suma: 11 979 970 Sk.
V oblasti Zachovanie
subjektov:

kultúrnych

hodnôt

boli

podporené

partnerské

projekty

NEO, n.o., Asociácia CAP A` L`EST - CESTA NA VÝCHOD, Divadlo GUNAGU, Peterské bábkové
divadlo, Divadlo A.ha, Teatron, s.r.o., Institute Francais Bratislava, Ars Nova, občianske
združenie, Mesto Krompachy, Slovenské komorné divadlo Martin.
Príklad podporeného projektu
Ars Nova, občianske združenie - Medzinárodné interpretačné kurzy Musica Arvenzis 2007,
podporená suma 300 000 Sk
Projekt bol určený pre žiakov a študentov umeleckých škôl na Slovensku a v zahraničí. Cieľom
kurzov bolo nájsť a podporiť mladé talenty. Študenti mali možnosť vystúpiť na koncertoch v
Dolnom Kubíne, Bratislave, Žiline a Martine. Vystúpenia prispievajú k informovanosť o vysokej
úrovni hudobnej pedagogiky na Slovensku.

PODPORA ŠPORTU DETÍ, MLÁDEŽE A OBČANOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V oblasti Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých boli
podporené partnerské projekty subjektov:
Slovenský tenisový zväz, Združenie športovej medicíny, Slovenský paralympijský výbor,
Slovenský zväz kanoistov na divokej vode, Insert marlett, s.r.o., Nadácia Mariána Gáboríka,
TeniSta, s.r.o., Slovenský atletický zväz, Športový a telovýchovný klub H-fit, Automotoklub,
rušňové depo, Zvolen.
Príklad podporeného projektu
Športový a telovýchovný klub H-fit – Siláci deťom, podporená suma 800 000 Sk
Cieľom projektu bolo pomocou charitatívnej akcie priblížiť handicapované deti osobnostiam,
ktoré podávajú maximálny výkon, aby posúvali hranice ľudských možností. Akcia by mala tieto
deti motivovať k prekonávaniu ich handicapu. Siláci súťažili s deťmi vo viacerých zábavnotechnických disciplínach.

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA
V oblasti Ochrana a podpora zdravia boli podporené partnerské projekty subjektov:
Nadácia Detského kardiocentra, Obec Kechnec, Spoločnosť pre pomoc paraplegikom,
Občianske združenie Osmijanko, Nadácia pohybového ústrojenstva, Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou, Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied,
Diecézna charita Nitra, Nadácia Dumi, Nemocnica s poliklinikou Trstená, NsP MV SR,
Neurologické oddelenie, Detské oddelenie nemocnice s poliklinikou Brezno, Horská služba na
Slovensku, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, oddelenie
starých a dlhodobo chorých.
Príklad podporeného projektu
Nadácia Detského kardiocentra - Zlepšenie perioperačnej starostlivosti o deti po náročných
kardiochirurgických operáciách, podporená suma 2 791 586 Sk.
Nadácia SPP prispela Detskému kardiocentru na zakúpenie ultrazvukového prístroja Vivid
System 4. Vďaka prístroju došlo ku skráteniu doby operácie, skvalitneniu pooperačnej
starostlivosti a predchádzaniu zbytočných komplikácii. Skrátila sa tým doba hospitalizácie
a urýchlila rekonvalescencia detí. Prístroj je určený deťom s vrodenými a získanými chorobami
srdca z celého Slovenska – za 13 rokov približne 4 200 detí.

ROZVOJ A PODPORA VZDELÁVANIA
Nadácia SPP sa v roku 2007 rozhodla podporovať 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.
V prvom kole štipendijného programu Hlavička 2006/2007 bolo podporených 15
vysokoškolských študentov a 3 doktorandi, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty
vo Veľkej Británii, Rakúsku, Španielsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku ale aj v Dánsku či
Rusku.
V programe bolo prerozdelených 2 133 600 Sk.
Klub Hlavičiek je jednou z nových iniciatív Nadácie SPP. Na dobrovoľnej báze združuje
štipendistov podporených nadáciou počas minulých rokov. Jeho cieľom je vytvárať študentom
príležitosti pre vzájomné spoznávanie sa a rozvíjať ich zručnosti.
Od roku 2006 majú členovia klubu možnosť prezentovať sa a komunikovať prostredníctvom ich
vlastného internetového portálu - www.nadaciaspp.sk/hlavicka, získať doplnkový grant na
štúdium cudzích jazykov, ale aj na aktivity katedry, fakulty i univerzity, ktorú navštevujú.
40 štipendistov, členov klubu, sa zároveň zúčastnilo na podujatí zážitkového charakteru.
Tréning prispel k rozvoju ich sociálnych zručností, preveril ich schopnosť tvorivého riešenia
problémov, pracovať v tíme, vyrovnať sa s prekvapivými situáciami, nepohodlím a stresom.
Nadácia SPP poskytla aj tri špeciálne štipendia v celkovej výške 2 230 153 Sk na 10mesačný študijný pobyt a štúdium na Institut Français du Pétrole (Francúzsky naftový inštitút)
v spolupráci s prestížnou Ecole Supérieure de Commerce de Paris (Vysoká škola obchodná v
Paríži). Institute Francais du Petrol je považovaná za jednu z najlepších škôl orientovaných na
ropný a plynárensky priemysel vo svete.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI
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 108 ľuďom v núdzi v
celkovej hodnote 899 430 Sk. 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:
OZ Amare, Gréckokatolícka diecézna charita, Autoškola 1, Vydavateľstvo Európa, Občianske
združenie Prameň, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Slovenská
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Občianske združenie Deti Dunaja, Medzinárodný
klub žien v Bratislave, Záujmové združenie žien Fenestra, OZ Čilistovníček, ZOM Prešov,
Súkromná špeciálna škola pre žiakov s autizmom, Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb v Spišskej Starej Vsi, Združenie Korytnačky, OZ Šťastný život, Mesto Krompachy.
Príklad podporeného projektu
Občianske združenie Deti Dunaja - Bábkové predstavenia "O Palčekovi", podporená suma
1 240 000 Sk
Združenie Deti Dunaja už tretí rok spolupracuje so študentmi VŠMU--budúcimi
bábkohercami. Práve oni odohrali viac než 60 predstavení pre deti z detských domovov, v
nemocniciach, v krízových centrách a centrách pre postihnuté deti. Deti mali v rámci
predstavení možnosť pomáhať hlavnej postave Palčekovi a zároveň rozvíjať svoje zručnosti
a talent v rámci tvorivých ateliérov (maľovanie na tričká, práca s hlinou, či drôtom, škola
žonglovania, hip-hop a cigánske tance). Cieľom projektu bolo povzbudiť deti k smelosti
a vynaliezavosti.

GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP V RÁMCI KTORÝCH SMERUJE PODPORU DO
VIACERÝCH OBLASTÍ
V matchingovom programe Pridáme sa bolo podporených 17 projektov verejných zbierok,
ktorých výťažok bol venovaný organizáciám pracujúcim v sociálnej, zdravotnej a
environmentálnej oblasti. Realizácia samotných benefičných akcií bola podporená sumou
10 000 Sk, zároveň Nadácia zdvojnásobila vyzbieranú sumu až do výšky 50 000 Sk.
V programe Pridáme sa boli podporené verejné zbierky realizované subjektmi: OZ
Želaj si, Trenčianska nadácia, Centrum Slniečko, n.o., Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím Krtkovčatá v Humennom, Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, OZ
PONS, OZ Domov v rodine, Jóna, n.o., Mea interest n.f., Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica
Vranov nad Topľou, Alter Nativa o.z., Materské centrum Mamina, Únia materských centier,
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí, Materské centrum KRTKO, OZ MOSTY.

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 44 verejnoprospešných aktivít
zamestnancov v celkovej sume 2 515 724 Sk.
Medzi podporené projekty patrili: športové zápasy a sústredenia, vybudovanie a
rekonštrukcia významných miestnych objektov, festivaly a exkurzie, semináre, letné
edukatívne tábory, projekty na skvalitnenie života detí s postihnutím, výstavba a rekonštrukcia
detských ihrísk, školských ihrísk a parkov, verejného priestranstva, výstavba kŕmidla pre
srnčiu zver, pomoc pre opustené mačky a mnohé ďalšie zmysluplné aktivity realizované v
regiónoch Slovenska.
V roku 2006 Nadácia SPP otvorila nový program Municipality, prostredníctvom ktorého sa
rozhodla podporiť projekty komunitného a regionálneho charakteru v rámci obcí, v blízkosti
ktorých ležia kompresorové stanice spoločnosti SPP, a.s. Zámerom Nadácie SPP bolo vyjadriť
solidaritu s obyvateľmi týchto obcí a prispieť k skvalitneniu ich života. 14 obcí a miest sa
rozhodlo zapojiť do programu a Nadácia SPP im poskytla celkovo 2,9 milióna Sk na realizáciu
14 projektov. Finančnú podporu získali tieto samosprávy: Veľké Kapušany, Sečovce, Ruská,
Zemplínske Hradište, Slanec, Kalša, Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Bušince, Ivanka pri Nitre,
Mojmírovce, Dolné Zelenice, Plavecký Peter a Vysoká pri Morave.
Tematicky boli projekty zamerané na rozvoj a skrášlenie kultúrnych, športových a umeleckých
priestranstiev, ochranu životného prostredia zlepšenie informovanosti o obci a podporu
miestneho turizmu a cestovného ruchu.
Program podpory komunít je ďalším novým komunitným programom, ktorý bol otvorený
v roku 2006. Program sa realizoval v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala
Nadácii SPP 2% zo svojich daní za rok 2005. V rámci grantového programu boli podporené
samosprávy obcí a miest, materské a základné školy, gymnáziá, detské a mládežnícke
organizácie, neziskové organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s rôznym typom postihnutia.
Nadácia SPP podporila 35 projektov v celkovej hodnote 11 054 000 Sk.

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 3 772 519 Sk.
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 období 2006/2007 CpF fakturovalo sumu 2 470 842 Sk.
Účtovníctvo nadácie vedie firma CONSULTAX, k.s.. Za tieto služby v období 2006/2007
fakturovali sumu 129 710 Sk.
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok 2006
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 220 150 Sk.
Nadácia SPP mala aj ďalšie výdaje v podobe poštových poplatkov, bankových poplatkov
a množstva drobných administračných výdajov celkovo v sume 44 578 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. č.: 02/5464 4683, mobilný tel.: 0915/45 42 42, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk,
www.nadaciaspp.sk.

