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Pomôžme spolu a podajme pomocnú ruku
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (Nadácia SPP) bola založená
19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť SPP, a. s., ktorá vníma
nadáciu ako účinný nástroj, ktorým prispieva na rozvoj občianskej spoločnosti
a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách.
Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu,
v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a našu pomoc potrebujú.
Nadácia SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
Víziu nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity,
štipendiá, zahraničné a dlhodobé inovatívne projekty.
Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné
prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami
a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Helping together
SPP Foundation was established on the 19th November 2002. Its founder,
the company SPP, a. s., considers the foundation an important tool for contributing
to the development of civic society and provision of aid to individuals battling
difficult circumstances.
The SPP Foundation is interested in active individuals who have an ability
to change the reality in which they live as well as in those who are disadvantaged
and need our help. SPP Foundation reflects efforts to improve corporate culture
and strengthen corporate responsibility.
The mission of the foundation is fulfilled through the provision of support
to charitable and philanthropic activities, granting of stipends and supporting
foreign and national innovative long-term projects.
The values of the foundation include a firm belief in the importance of openness,
transparency, and equality. Financial resources are provided through grant
schemes, with clearly defined conditions and a transparent process of evaluation.
Information on supported projects is publicly available.

Vážení priatelia, partneri,

Dear friends, partners,

rok 2004 bol pre Nadáciu SPP veľkou výzvou – vo svojej polovici priniesol významné zmeny do jej aktivít, spôsobu práce aj financovania.
Nadácia SPP, ako najväčší príjemca prostriedkov z 2 % podielu zaplatenej dane, musela obstáť pred neziskovým sektorom a predovšetkým pred verejnosťou, ktorú svojimi aktivitami oslovuje a zodpovedá
sa jej.

The year 2004 represented a great challenge for the SPP Foundation –
the midterm brought significant changes in terms of activities, operational management as well as financing. The SPP Foundation, as the
recipient of the largest sum of 2 % tax assignations, had to stand the
scrutiny of the third sector and the public, which is the target group as
well as the final authority to which the foundation bears responsibility.

K zmenám sme sa postavili priamo: zriaďovateľ Nadácie SPP, akciová
spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, oslovila významné
osobnosti spoločenského života, ktoré vytvorili Správnu radu Nadácie
SPP a stali sa garantmi jej ďalšieho smerovania. Následne určili štyri
hlavné oblasti podpory nadácie, pravidlá jej činnosti a komunikácie
a tiež uskutočnili prvé aktivity.

We faced the changes directly: the Founder of the SPP Foundation,
the joint-stock company SPP addressed significant representatives
of public life, who formed the Board of Trustees of the Foundation and
became the warrants of its institutional development. Subsequently
they defined four target areas for the foundation, together with operational rules and communication strategy, which were immediately
put to practice.

Myslím, že nie je potrebné zatajovať, že Nadácia SPP patrí do kategórie tzv. firemných nadácií. Jej zriaďovateľom je úspešná firma, ktorá si
uvedomuje, že popri svojom významnom hospodárskom postavení
potrebuje byť spoločensky zodpovedná a plniť aj verejnoprospešné
povinnosti. Nadácia je však organizáciou nezávislou od svojho zriaďovateľa. Riadi sa svojou misiou, víziou a hodnotami, ktoré chce
v slovenskej spoločnosti rozvíjať a podporovať.
Ako som už spomenul, Nadácia SPP bola v roku 2004 najväčším prijímateľom 2 % podielu zaplatenej dane odvedenej za rok 2003. Jej najväčšia časť pochádzala, samozrejme, z dane odvedenej SPP, a. s.
V Nadácii SPP veríme, že práve využitie prostriedkov z 2 % asignácie
je najlepším kontrolným mechanizmom. Rozdeľovanie prostriedkov je
totiž kontrolované nielen vnútornými procesmi, správnou radou
a kontrolnými orgánmi, audítorom a verejnosťou, ale aj štátnymi
finančnými inštitúciami.
Najhodnotnejšie na Nadácii SPP však nie je množstvo prijatých prostriedkov, ale sú to aktivity a príbehy ľudí a organizácií, ktorým sme
v roku 2004 pomohli a podporili ich výborné nápady, dosahovanie
športových výkonov a prekonávanie veľkých cieľov, vzdelávanie sa,
rozvíjanie kultúrneho dedičstva a talentov, ako aj charitatívne a ďalšie verejnoprospešné aktivity.
Úprimne verím, že všetky tieto informácie a príbehy v našej výročnej
správe nájdete. Rovnako dúfam, že v nej nájdete porozumenie, lásku
a chuť pomáhať a vytvoríte si k nám ešte väčšiu dôveru. O toto všetko
sme sa snažili a aj v budúcnosti sa budeme snažiť.

I do not consider it necessary to hide the fact that the SPP Foundation
belongs to the category of so-called "corporate foundations". Its
Founder is a successful enterprise, which reflects on the corporate
responsibilities interconnected with its significant economical status,
accepting and fulfilling its beneficial duties towards the public.
The Foundation remains an entity independent of its Founder. It’s
functioning in harmony with its mission, vision and values, which it
wants to support and develop further in Slovak society.
As has already been mentioned, the SPP Foundation was the recipient
of the largest sum designated through the 2 % tax assignation system
for the year 2003. Its most significant part naturally originated from
the tax assignation of SPP, a. s. The SPP Foundation reflects a belief
that the utilization of the funds from the 2% tax assignation is in itself
the most effective control mechanism. The distribution of funds is
thus monitored not only through internal mechanisms, the Board of
Trustees and other bodies, but also though governmental financial
institutions.
The most valuable assets of the SPP Foundation are not the received
financial resources, but the activities and stories of the people and
organizations whom we supported throughout the year 2004, helping
them to realize their great ideas, achieve great results in sports, reach
high goals, gain education, develop talents and cultural heritage, as
well as to realize charitable and other publicly beneficial activities.
I sincerely hope, that you will be able to see the information and their
stories reflected in our annual report. I equally hope that you will be
able to find understanding, love and a desire to help in it that will
strengthen your trust in us because this is what we have been working
to achieve.

Ing. Peter Kamenický
Správca Nadácie SPP
Trustee of the SPP Foundation

Správna rada Nadácie SPP
Predseda:
Členovia:

prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Zdenka Kukanová
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Ing. Miloslav Mečíř
Ing. Philippe Boucly
Ing. Ivan Bella

Dozorná rada Nadácie SPP
Predseda:
Členovia:

Ing. Miroslav Lapuník, generálny riaditeľ SPP, a. s.
Ing. Libor Briška, riaditeľ divízie ekonomiky a financií, SPP, a. s.
Ing. Dušan Randuška, MBA, riaditeľ divízie obchodu, SPP, a. s.

Správca Nadácie SPP: Ing. Peter Kamenický
Partnerom Nadácie SPP v napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu,
n. o. (CpF, n. o.). Poskytuje Nadácii SPP poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a transparentne
rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity nadácie.
Centrum pre filantropiu, n. o., sa stalo partnerom Nadácie SPP na základe výberového konania v júni 2004.
Board Trustees of the SPP Foundation
Chair:
Members:

prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Zdenka Kukanová
prof. Ing. Peter Baláž PhD.
Ing. Miloslav Mečíř
Ing. Philippe Boucly
Ing. Ivan Bella

Supervisory Board of the SPP Foundation
Chair:
Members:

Ing. Miroslav Lapuník, General Director, SPP, a. s.
Ing. Libor Briška, Economics and finance division director, SPP, a. s.
Ing. Dušan Randuška, MBA – Gras trade division director, SPP, a. s.

Trustee of the Foundation: Ing. Peter Kamenický
The SPP Foundation is supported in the realization of its mission and the implementation of its activities
by the nonprofit organization Centre for philanthropy, n.o. (CpF, n. o.). CpF, n. o. provides the foundation consultancy
in the process of selection of themes and priorities, helps to effectively and transparently distribute resources
within the frame of the foundation programs, administers the grant making process and presents the activities
of the foundation to the public. The Centre for philanthropy, n. o. became a partner of the SPP Foundation based
on a selection process realized in June 2004.

Kontaktné údaje
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, P. O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1,
tel. č.: 02/54 64 46 83, mobilný tel.: 0915 454 242, www.nadaciaspp.sk
Contact
SPP Foundation, P. O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1,
phone: 00421/2/54 64 46 83, mobile phone: 00421/915 454 242, web page: www.nadaciaspp.sk

Vízie a hodnoty Nadácie SPP
Víziou nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych
a morálnych hodnôt na Slovensku a snaha zmierňovať dopady ťažkých životných
podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé
a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.
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Visions and values of the SPP Foundation
The vision of the foundation is based on the support, development and protection of spiritual,
cultural and moral values in Slovakia and the prevention of negative impact of difficult circumstances
on individuals through organizations promoting positive, innovative and lasting changes
in the area of social services.

Hodnoty Nadácie SPP

Values of the SPP Foundation

Zástupcovia nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade
tam, kde je záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy
a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru
zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity.
Riadia sa týmito hodnotami:

Representatives of the foundation focus their efforts
on providing support where there is a profound interest
in problem-solving, development of new approaches
and innovative solutions, taking into consideration
the recipient’s ability to ensure the long-term sustainability
of the supported activity. The following values are
firmly incorporated into the institutional culture
of the foundation:

Etické správanie
Nadácia SPP sa správa eticky, svojimi aktivitami a vystupovaním si chce získať dôveru spoločnosti v úprimnosť svojich
cieľov a ich napĺňania. Samozrejmosťou je plnenie si
povinností, ktoré nadácii vyplývajú zo zákona.
Spoľahlivosť
Nadácia SPP je spoľahlivou organizáciou, ktorá plní svoje
sľuby a dodržiava vlastné i všeobecne záväzné pravidlá
správania sa voči partnerom, zamestnancom,
obdarovaným a verejnosti.
Otvorenosť a transparentnosť
Aktivity Nadácie SPP sú otvorené – verejnosť je informovaná
o aktivitách a podpore nadácie. Rovnako transparentné sú
pravidlá podpory projektov a rozdeľovania prostriedkov.
Primárnym zdrojom týchto informácií sú internetové
stránky Nadácie SPP.
Užitočnosť
Pri poskytovaní podpory dbáme na to, aby podporené
aktivity prinášali úžitok širokému okruhu ľudí, smerovali ku
konkrétnemu riešeniu problému a napĺňali ciele podpory.
Solidarita
Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči
tým, ktorí o podporu žiadajú, a vždy, keď je to možné
vzhľadom na pravidlá, priority a možnosti nadácie,
ich podporí.

Code of Ethics
The SPP Foundation bases its conduct on a firm code
of ethics, in an attempt to gain the trust of the public in
the devoutness of the foundation to its mission and goals.
Observance of all legal responsibilities is the very basis
of the institutional functioning of the foundation.
Credibility
SPP Foundation is a credible organization which stands
behind its promises and abides by the general as well as
its own codes of conduct towards partners, employees,
grantees and the public.
Openness and transparency
Activities of the SPP Foundation are open – the public is
informed of activities and support programs of the foundation. The rules of the redistribution of funds and project
support are equally transparent. The primary source of this
information is the web page of the SPP Foundation.
Usefulness
In the course of support provision we put emphasis on the
usefulness of the supported activities to a wide group of
benefactors, on their targeted approach to problem-solving
of specific issues and the commitment to the fulfillment
of supported aims.
Solidarity
SPP Foundation expresses through its actions solidarity
to those who ask for help and supports them every time
the rules, priorities and resources of the foundation allow
it to do so.
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Podpora a ochrana detí a mladých ľudí s postihnutím,
podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Support and protection of disadvantaged children,
young people and groups of citizens
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Development and protection
of cultural heritage

Ochrana zdravia
Protection of health

Rozvoj a podpora vzdelávania
Development and support
of educational systems

Nadácia SPP
vyvíja svoju činnosť
v piatich oblastiach

Podpora charitatívnych aktivít
Support of charitable activities

SPP Foundation
is currently active
in the following
five areas
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Prostriedkami podpory mimovládnych organizácií,
štátnych organizácií, jednotlivcov, samospráv, škôl, univerzít
a ďalších subjektov sú:

Tools used for the support of non-governmental organizations,
governmental organizations, self-governments, schools, universities,
individuals and other target groups include:

1. Otvorené grantové programy, ktoré Nadácia SPP sama vytvára
a vyhlasuje. Do grantových programov sa môže prihlásiť každý,
kto spĺňa zverejnené kritériá programu.

1. Open grant programs, which the SPP Foundation creates
and subsequently opens for applications. Anyone who fulfils
the published program criteria can apply for support within
these programs.

2. Podpora partnerských projektov iných neziskových subjektov,
pri ktorých sa Nadácia SPP stotožňuje s verejnoprospešnou ideou
projektu a poskytuje finančné prostriedky na jeho realizáciu.

2. Support of joint projects by other nonprofit organizations,
which allow the SPP Foundation to identify with the aims of the project and provide targeted financial support to their realization which
brings public benefit.

ROZVOJ A PODPORA VZDELÁVANIA
DEVELOPMENT AND SUPPORT OF EDUCATIONAL SYSTEMS

Rozvoj a podpora vzdelávania

Development and support
of educational systems

Štipendijný program Hlavička

The scholarship program Hlavička

Cieľom štipendijného programu Hlavička bolo
podporiť talentovaných vysokoškolských študentov,
ktorí sú v zložitej sociálnej situácii.

The aim of the scholarship program Hlavička
(“clever one”) is to support talented university
students who are in a difficult financial situation.

Do programu predložilo svoje žiadosti spolu
156 žiadateľov zo sociálne slabých rodín, ktorí nás
chceli presvedčiť nielen študijnými úspechmi, ale aj
svojou výnimočnosťou v niektorej z oblastí
spoločenského a verejnoprospešného života.

A total of 156 applications have been submitted
within the frame of this program by young people
from socially disadvantaged families. They informed
us not only of their school related achievements but
also provided information on an area of their life
which makes them special, including talents
or exceptional involvement in activities in favor
of the public or disadvantaged individuals.

V rámci programu bolo podporených
126 vysokoškolských študentov a študentiek, ktorí
získali mesačné štipendium v hodnote 5-tisíc korún
na obdobie študijného roka 2004/2005. Celková
hodnota darov bola 3,78 milióna korún.
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126 university students have been supported within
this program, through an award of a monthly stipend
of 5 thousand SKK for the period of the school year
of 2004/2005. The total value of provided support
amounts to 3,78 million SKK.

Zoznam podporených študentov a študentiek v štipendijnom programe Hlavička:
List of students supported through the program Hlavička:
P. č.

Meno a priezvisko
podporenej
študentky/študenta
Name of student

Odbor

Study Field

University name

1
2

Mariana Hanesová
Jozef Benikovský

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

Sociológia
Informačná a riadiaca technika

Juliana Lipková
Katarína Seleštianská
Martin Harajda
Michal Deák
Zuzana Melnová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Pedagogická fakulta UK v Bratislave

8

Roman Žitniak

9
10
11
12

Mário Košút
Vojtech Regec
Jana Sluková
Mária Verebová

13
14

Lukáš Krivošík
Júlia Nižníková

Žilinská univerzita v Žiline,
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Fakulta masmediálnej komunikácie
Právnicka fakulta UK v Bratislave
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Informatika
Psychológia
Matematika
Fyzika
Vychovávateľstvo a sociálna
pedagogika
Občianska bezpečnosť –
bezpečnostný manažment
Strojárska technológia
Špeciálna pedagogika
Biológia – náboženská výchova

Sociology
Information and
management technology
Informatics
Psychology
Mathematics
Physics
Education and
social pedagogy
Civil safety –
safety management
Engineering technology
Special pedagogy
Biology – religious education

3
4
5
6
7

15
16
17
18
19

Lenka Babiaková
Marek Strachan
Alena Štrompová
Zoltán Kuscsik
Eliška Žákovičová

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
Filozofická fakulta UK v Bratislave

20
21
22
23
24
25
26

Rastislav Varga
Pavol Drotován
Mária Konečná
Monika Vozáriková
Richard Gál
Gabriela Dobrovičová
Veronika Galasová

Mass-media studies
Law
Aesthetics – Slovak
language & literature
Mathematics
Architecture
Slovak language & literature
Physics
Teaching of general subjects
Slovak language & literature,
German language & literature
Catholic theology
Sociology
Social work
Law
Informatics
Industrial logistics

27

Zuzana Ceľuchová

Gréckokatolícka fakulta Prešovskej univerzity
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Prírodovedecká fakulta
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra,
Fakulta agrobiológie a potravinárskych zdrojov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Masmediálne štúdiá
Právo
Estetika, Slovenský jazyk
a literatúra
Matematika
Architektúra
Slovenský jazyk a literatúra
Fyzika
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov Sj a literatúra,
Nj a literatúra
Katolícka teológia
Sociológia
Sociálna práca
Právo
Informatika
Priemyselná logistika
Výživa ľudí
Ekonomická
a finančná matematika

Human nutrition
4
Economic and financial mathematics
1

28

Daniel Figura
Andrea Nociarová

30

Blažena Ostrovská

31

Viera Chmeľová

Elektronika
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov – Dejepis, Náuka o spoločnosti
1. Dejiny umenia a kultúry,
2. Odevný dizajn
Manažment životného prostredia
a regionálny rozvoj

Electronics
Teaching general subjects
History – Civil science
1. History of art and culture
2. Clothing design
Environmental management
and regional development

4

29

32

Milota Sidorová

33
34

Jana Ďaďová
Anna Kramárová

Záhradná a krajinná architektúra
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Ekonomika a riadenie podniku

1
1

Mechatronika
Verejné zdravotníctvo
Právo
Politológia
Politológia
Všeobecné lekárstvo

Garden and landscape architecture
International economic relations
Economics and corporate
management
Mechatronics
Public healthcare
Law
Politics
Politics
General medicine

Filozofia v špecializácii etika
Odbor chemicko-technologický,
riadenie procesov

Philosophy – specialisation ethics
Chemistry – technology,
process management

No.

35
36
37
38
39
40
41

Radovan Kizek
Eva Žovicová
Stanislav Demčák
Mária Nemcová
Dárius Jurík
Juraj Ružek
Jozef Facuna

42

Martin Herceg

Názov vysokej školy, ktorú podporená
študentka/študent navštevuje

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
1. Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky
2. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Právnická fakulta UK v Bratislave
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Univerzita Komenského, Bratislava, Lekárska fakulta
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,
Fakulta humanitných vied
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava

Ročník

Year of study
3
3
2
4
1
4
4
2
4
5
3
4
2
5
3
1
1
5

5
5
3
2
3
3
3

3
1
4

1 1
3
3
4
3
4
5
1
2
1

P. č.
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No.

Meno a priezvisko
podporenej
študentky/študenta
Name of student

Názov vysokej školy, ktorú podporená
študentka/študent navštevuje

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Andrea Hagarová
Ivana Svítková
Anna Unterfrancová
Peter Májek
Emília Muráňová
Juraj Ondrejčík
Barbora Ulrichová
Michal Rehák
Emília Bezáková
Dušan Musil
Miriama Juhásová
Marián Magna
Branislav Chrenka
Eva Vrablcová
Ivan Tököli

58
59
60

Miroslava Filková
Milena Šoltésová
Daria Czibulková

61
62

Anna Śkrabáková
Veronika Belisová

63
64
65

Ľudmila Onoferová
Ondrej Gavalda
Andrea Kováčiková

Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied
Vysoká škola výtvarných umení
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

66

Michaela Gajňáková

67
68

Monika Tóthová
Jana Krupová

69
70

Jana Lieskovská
Jana Kováčová

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy a strojov
Filologická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií
Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

71

Roman Bartoš

72

Laura Dubajová

73
74
75

Hana Sikhartová
Radoslava Čurillová
Ivan Mistrík

76
77

Daniela Matysová
Anna Dúdiková

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta hospodárskej informatiky
Filologická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

78

Eva Chudíková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

79
80

Peter Mačaj
Stanislav Daniel

81
82

Juraj Onderík
Zuzana Batmendijnová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

83
84

Katarína Uhrová
Michal Drotován

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Odbor

Study Field

Slovenský jazyk a literatúra
Právo
Verejné zdravotníctvo
Informatika
Sociálna pedagogika
Politológia
Dejepis – Občianska a etická výchova
Informatika – Náboženská výchova
Sociálna práca
Herectvo v bábkarskej tvorbe
Pozemné stavby a architektúra
Manažment
Všeobecné lekárstvo
Matematika – Fyzika
Sociálna práca so zameraním
na rómske spoločenstvo
Dizajn
Financie, bankovníctvo, investovanie

Slovak language & literature
2
Law
4
Public healthcare
1
Informatics
5
Social pedagogy
5
Politics
3
History – Civil and ethical science
3
Informatics – religious education
2
Social work
1
Acting in puppetry
3
Structural engineering and architecture 1
Management
1
General medicine
1
Mathematics – Physics
5
Social work focussed
on Romany community
5
Design
6
Finance, banking, investment
4

Medzinárodné vzťahy a diplomacia
Logopédia
Prekladateľstvo – tlmočníctvo:
Aj a kultúra, Fj a kultúra
Učiteľstvo: dejepis – geografia
Grafický dizajn
Európske rozvojové programy,
Masmediálne štúdie – marketingová
komunikácia
Poštová
a telekomunikačná prevádzka
Slovenský jazyk a literatúra

International relations and diplomacy 5
Speech therapy
5
Translating – Interpreting
English, French language & culture
1
Teaching: History – Geography
4
Graphic design
2
European development programs
Mass – media studies
– marketing communication
1
Post and
telecommunications operation
2
Slovak language & literature
2

Inžiniersky manažment
Bábkoherectvo
Financie, bankovníctvo,
investovanie
Sociálna práca so zameraním
na rómsku kultúru

Engineering management
Puppetry
Finance, banking
investment
Social work focussed
on Romany culture

2
2

Aplikovaná biológia
Architektúra a urbanizmus
Sociálna práca

Applied biology
Architecture and urbanism
Social work

2
1
3

Hospodárska informatika
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Telesná výchova a šport,
špecializácia: Trénerstvo
Slovenský jazyk a literatúra
– Etická výchova
Filozofia
Sociálna práca so zameraním
na rómsku kultúru
Informatika
Aplikovaná matematika:
Ekonomická a finančná matematika
Dramaturgia a scénaristika
Politológia

Economic informatics
Translating & interpreting
Physical education and
sports specialisation Coaching
Slovak language & literature
– ethical education
Philosophy
Social work focussed
on Romany culture
Informatics
Applied mathematics
Economic and financial mathematics
Dramaturgy and screenwriting
Politics

1
3

University name
Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, Banská Bystrica
Právnická fakulta UK v Bratislave
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu
Univerzita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta
Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Technická univerzita, Fakulta umení
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Filologická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ročník

Year of study

1
5

3
3
5
4
5
1
2
3

P. č.

Meno a priezvisko
podporenej
študentky/študenta

Názov vysokej školy, ktorú podporená
študentka/študent navštevuje

No.

Name of student

University name

85

Veronika Jenčová

86
87
88
89

Erik Szabó
Peter Maták
Peter Čermák
Mária Leitnerová

90
91
92

Jana Plevová
Kristína Gajdošová
Kamil Zeman

Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta podnikového manažmentu
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta medzinárodných vzťahov
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

93
94
95

Zoltán Patko
Adriana Totiková
Lucia Vydrnáková

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Pedagogická fakulta UK v Bratislave

96

Richard Kucharčík

97

Janka Briššáková

98
99

Zuzana Povodová
Ivana Lendelová

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Školiace a konzultačné stredisko, Dolný Kubín
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Fakulta humanitných a prírodných vied PU,
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

100

Gabriel Jurčák

101
102
103
104
105
106
107
108

Lenka Koláriková
Ján Šutara
Elena Martvoňová
Tomáš Počai
Veronika Simonová
Monika Mistríková
Tomáš Váňa
Denisa Demjaničová

109

Jolana Čurejová

110
111

Milada Javorová
Renáta Mucová

112

Lucia Jašková

113

Helena Kováčová

114
115
116
117
118
119
120
121
122

Peter Orvoš
Alžbeta Malcová
Peter Vlk
Mária Škapcová
Adam Porubský
Lívia Hlavačková
Ivana Vasiľová
Martin Bies
Zuzana Mydliarová

123
124
125
126

Katarína Poliaková
Anna Kuky
Vladimír Bubniak
Katarína Dobrotková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita, Fakulta umení
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vysoká škola výtvarných umení
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Právnicka fakulta UK v Bratislave
Univerzita Komenského, Bratislava, Lekárska fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Právnická fakulta UK v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Odbor

Study Field

Ročník

Podnikový manažment

Business management

Chémia
Fyzika
Fyzika

Chemistry
Physics
Physics

Medzinárodné vzťahy
Manažment strojárskych podnikov
Cestovný ruch
Učiteľstvo akademických predmetov
v aprobácii Nemecký jazyk
a literatúra – História
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Slovenský jazyk a literatúra – Estetika
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov: Matematika,
Pedagogika telesne postihnutých
Sociálna práca so zameraním
na rómsku kultúru

International relations
2
Machine works management
5
Tourism
1
Teaching of academic subjects,
combination German Language
& literature – History
4
Teaching 1st level at elementary school 3
Aesthetics – Slovak language & literature 4
Teaching of general subjects Mathematics
and pedagogy of physically handicapped
1
Social work focussed on Romany culture
4

Sociálna práca
Žurnalistika
Učiteľstvo, Etická výchova –
Výtvarná výchova, Religionistika
Financie, bankovníctvo
a investovanie
Psychológia
Informatika
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Evanjelikálna teológia
Grafika a experimentálna tvorba
Cestovný ruch
Informatika

Social work
Journalism
Teaching ethical education
– art, religious sciences
Finance, banking and investment
Psychology
Informatics
Teaching 1st level at elementary school
Evangelical theology
Graphics and experimental work
Tourism
Informatics

4
1
1
2
4
2
1
1

Sociálna a osvetová práca

Social and cultural work

5

Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca so zameraním
na rómske spoločenstvo
Sociálna práca so zameraním
na rómske spoločenstvo
Sociálna práca so zameraním
na rómske spoločenstvo
Evanjelikálna teológia a misia
Grafika
Elektromateriálové inžinierstvo
Logopédia
Právo
Všeobecné lekárstvo
Psychológia
Informatika
Archívnictvo a pomocné vedy historické

2
3

Právo
Textilný dizajn
Filozofia v špecializácii etika

Social work
Social work
Social work focussed
on Romany community
Social work focussed
on Romany community
Social work focussed
on Romany community
Evangelical theology and mission
Graphics
Electrical material engineering
Speech therapy
Law
General medicine
Psychology
Informatics
Archival science and secondary
historical sciences
Law
Textile design
Philosophy – specialisation ethics

1
4
3
2

Muzeológia

Museology

4

Year of study
1
2
1
4

2
2
1

5
4
4
1
3
4
5
3
4
1
1
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Partnerské projekty
Nadácia SPP napomáha rozvoju občianskej spoločnosti
prostredníctvom podpory vzdelanosti a zvyšovania kvalifikácie
cieľových skupín. Dary poskytujeme aj prostredníctvom aktívnej
podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych
organizácií. V roku 2004 boli podporení títo partneri:
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Názov projektu: YouthBank – Mladí filantropi
(projekt so zameraním na rozvoj filantropie medzi mladými ľuďmi)
Projekt podporený sumou: 2 831 000 Sk
Komunitné nadácie pôsobiace v Banskej Bystrici, Bratislave,
Nitre, v regióne Lipian, Liptova, Pezinka a Trnavy, v Prešove,
Trenčíne a Veľkom Šariši realizovali program s názvom Mladí
filantropi. Jeho cieľom je rozvoj filantropie medzi mladými ľuďmi.
Komunitné nadácie sa snažia motivovať mladých ľudí, aby mali
záujem o riešenie problémov v komunite, v ktorej žijú,
a o podporu zaujímavých občianskych aktivít, ktoré v nej zvyšujú
kvalitu života.
Na realizáciu programu Mladí filantropi ich inšpiroval úspešný
program YouthBank, ktorý už roky realizujú v západnej
Európe. Ide o grantový program, ktorý vo všetkých fázach
spravujú mladí ľudia, najčastejšie vo veku od 16 do 25 rokov.
Program je pripravený mladými a zameriava sa na podporu
projektov v zmysle: mladí mladým.
Z celkovej sumy 2 831 000 Sk vyhradenej na tento projekt
podporili komunitné nadácie aktivity mladých ľudí v deviatich
mestách Slovenska v celkovej hodnote 853 000 Sk.

Občianske združenie Eurowards Slovakia
Názov projektu: Mladý podnikateľský nápad Slovenska roku 2004
Projekt podporený sumou: 1 100 000 Sk
Mladý podnikateľský nápad Slovenska roku 2004 je národnou
súťažou mladých ľudí. Víťazný tím bude tento rok reprezentovať
Slovensko na európskom finále súťaže EUROWARDS – Mladý
podnikateľský nápad Európy roku 2004.
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Cieľom projektu je podporiť súťaživosť, nápaditosť, vzdelávanie
a prípravu študentov na ich budúce povolania. Zaujímavé
nápady boli odmenené a vyhlásené na slávnostnom podujatí
21. januára 2005 za účasti osobností verejného
a spoločenského života.

Partnership projects
The SPP Foundation supports the development of civic society
through targeted support of education and improvement
of qualification of specific target groups. Support is also
provided through partner project grants to various
non-governmental organizations. The following partners
were supported in the year 2004:
Association of Slovak Community Foundations
Project title: YouthBank – Young Philanthropists (project aimed
at the development of philanthropy among young people)
Amount of support: 2 831 000 SKK
Community foundations active in Banská Bystrica, Bratislava,
region of Lipany, Liptov, Nitra, regions of Pezinok and Trnava,
Prešov, Trenčín and Veľky Šariš actively joined the program Young
Philanthropists. Its aim is to develop philanthropy among young
people. Community foundations try to motivate young people
to get involved in problem solving in their home communities
and support interesting civic activities which increase the quality
of life in society.
The program Young Philanthropists was inspired by the successful
program YouthBank, which was realized in between the ages
of 16 and 25. The program was prepared by young people and
provides support to projects based on the philosophy youth for
youth. Of the total amount of provided support of 2 831 000 SKK,
community foundations supported activities of young people
in the amount of 853 000 SKK, in nine cities in Slovakia.

Civic association Eurowards Slovakia
Project title: Young Entrepreneur Idea of the year 2004 in Slovakia
Amount of support: 1 100 000 SKK
The Young Entrepreneur Idea of the year 2004 in Slovakia is
a national competition of young people. The winning team will
represent Slovakia at the European finale of EUROWARDS - Young
European Entrepreneur Idea of the year 2004.
The aim of the project is to support competitiveness, innovation,
education and preparation of students for their future careers.
Interesting ideas have been awarded with a prize and publicly
acknowledged at a ceremony held on the 21st January 2005
attended by respected personalities of public and cultural life.
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Šesťdesiat predložených projektov hodnotila odborná komisia.
Víťazné projekty slovenského finále súťaže
Mladý podnikateľský nápad Slovenska 2004 sú:
Absolútny víťaz slovenského kola súťaže
Mladý podnikateľský nápad Slovenska 2004
Názov projektu: Multimediálna náučno-vzdelávacia hra
Autori projektu: Zuzana Bizoňová a Eduard Kasman, Fakulta priemyselných
technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove
Cena Eurowards – Slovakia:
cena: CD a MP3 prehrávač pre oboch ocenených
Cenu získali dva podnikateľské nápady:
Názov projektu č. 1: Experience School Millenium
Autor projektu č. 1: Matej Bórik, Gymnázium Čachtický rad, Vrútky
Názov projektu č. 2: Výroba a distribúcia vzdelávacích hračiek
Autor projektu č. 2: Pavol Patyla a kol., Obchodná akadémia
Udelená bola aj špeciálna cena:
Cena podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR,
odmenená PC zostavou
Názov projektu: Výroba darčekových krabičiek
Autor projektu: Darina Harmatová, Obchodná akadémia, Modrý Kameň

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Názov projektu: Logistické laboratórium virtuálnej firmy
Projekt podporený sumou: 310 000 Sk
Projekt je zameraný na vybudovanie a využívanie laboratória logistiky
virtuálnej firmy na účely výučby predmetov z oblasti logistiky, ako aj na
tvorbu, výskum, vývoj a využívanie nových progresívnych metód v logistike
a riadení firmy. Riešenie bude zamerané na aplikáciu simulácie,
modelovania a optimalizácie plánovacích a riadiacich činností virtuálnej
firmy pôsobiacej v oblasti homogénnych výrobných procesov.
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Sixty submitted projects have been evaluated
by a selection committee of experts.
The winning projects of the national final of the competition
Young Slovak Entrepreneur Idea of the year 2004 are:
The winner of the competition Young Slovak Entrepreneur Idea
of the year 2004 was the project entitled
"Multimedia educational game"
created by the authors Zuzana Bizoňová and Eduard Kasman,
Faculty of industrial technologies,
University of Alexander Dubček, in Púchovo
The Eurowards – Slovakia prize:
a CD and MP3 player was awarded to two applicants:
Project title no.1: Experience School Millenium
Author of project no.1: Matej Bórik, Gymnasium Čachtický rad,
Vrútky
Project title no.2: Production and distribution
of educational toys
Authors of project no.2: Pavol Patyla and team,
Business Academy

Technical university in Košice, Faculty BERG
Project title: Logistical laboratory of a virtual company
Amount of support: 310 000 SKK
The project is aimed at the establishment and utilization
of a logistical laboratory of a virtual company for purposes
of education and training in the area of logistics, as well as in
the creation, research, further development and utilization
of progressive new methods in logistics and management.
The basic strategy of project implementation includes the
application of a simulation, design and optimalisation
of planning and management processes of a virtual company
active in the area of homogenous production processes.

A special prize known as
the "Prize of the Deputy Prime Minister and Minister of Economy
of the Slovak Republic, linked to a prize of a PC was awarded
to the project with the title: "Production of gift boxes"
Author of project: Darina Harmatová, Business Academy,
Modrý Kameň
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Obmedzený prístup študentov technického inžinierskeho
štúdia do výrobných podnikov je často prekážkou
spoznania správania sa podnikov a následne úlohy
prevádzkového inžiniera – manažéra výkonných procesov.
Hlavné ciele projektu sú nasledovné:

The limited access of technical engineering students
to practice in actual companies is often an obstacle
to the acquisition of understanding for the process
of company management and the role of the operational
engineer – manager of operational processes. The main
aims of the project include:

Skvalitniť a zatraktívniť štúdium predmetov v oblasti
logistiky a riadenia výrobných procesov s aplikáciou na
prostredie a činnosti vo virtuálnej firme prostredníctvom
nových technológií, výpočtovej techniky, simulácie
a vizualizácie procesov.

An increase in the quality and attractiveness of studies
targeting logistics and production process management
in direct application to the environment and activities
of a virtual company achieved with the help of new
technologies, including computer technology, simulation
and visualization of processes.

Vytvoriť logistický model virtuálnej firmy pozostávajúci
z modulov, ktoré riešia strategickú, komerčnú, výrobnú
a informačnú logistiku a logistiku obslužných procesov.
Umožniť študentom aktívne sa zúčastňovať na vytvorení
a prevádzke laboratória logistiky virtuálnej firmy.
Tvorba, výskum a vývoj nových metód v oblasti logistiky,
organizácie, plánovania a riadenia firmy a procesov v nej
s možným využitím v praxi pre firmy s homogénnymi
výrobnými procesmi.
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The creation of a logistical model of a virtual company
consisting of modules, resolving the strategic, commercial,
production related and informational logistics as well
as the relevant support logistics.
Creation of opportunities for an active involvement
of students in the process of the creation and management
of a logistical laboratory of a virtual company.
The creation, research and development of new methods
in the area of logistics, organization, planning and
management of companies and processes, with practical
experiences that can be possibly utilized in companies
with homogenous production processes.

ROZVOJ A OCHRANA
KULTÚRNYCH HODNÔT
DEVELOPMENT AND PROTECTION
OF CULTURAL HERITAGE
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Grantový program Obnovme si svoj dom

Grant program Let us repair our home

Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov,
ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia SPP si ako cieľ
vytýčila prispieť na zachovanie tohto dedičstva a v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR podporila obnovu kultúrnych
pamiatok na Slovensku. Nadácia SPP na tento program
prispela sumou 29 996 787 Sk. Podporených bolo
33 projektov.

Cultural heritage is one of the most important factors
influencing future generations. The SPP Foundation
assigned among its defined goals priority to the development
and protection of our cultural heritage and supported
the reconstruction of various historical sites in the Slovak
Republic in cooperation with the national Ministry
of Culture. The Foundation SPP supported this program
with 29 996 787 SKK. Assistance was provided
to 33 projects.

Vznik programu vyplýva z programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda SR zaväzuje
vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych
pamiatok – Obnovme si svoj dom. Program systémovo rieši
financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitie
národných kultúrnych pamiatok, pričom vychádza
z princípu financovania z viacerých zdrojov.
Umožňuje systémovú podporu nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok, medzi ktoré patria hrady, kaštiele,
kúrie, kostoly, kláštory, synagógy, meštianske domy,
vidiecka architektúra, technické pamiatky a historické
parky. Podporuje aj hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
ako napr. obrazy, oltáre a ďalšie predmety registrované
ako národná kultúrna pamiatka.
Program prispieva k zatraktívneniu miest a obcí a na
zlepšenie stavu pamiatkovo chránených objektov, ďalej
na zlepšenie ich prezentácie a prístupu k nim a zvyšuje
atraktivitu Slovenska a jeho regiónov pre prílev
súkromných investícií.

The establishment of the program is directly linked
to the Program Declaration of the Government of the Slovak
Republic, in which the Slovak government declares
a commitment to the creation of a national program
of reconstruction of cultural heritage sites - Let us repair
our home. This program represents a systematic
approach to the financing of the rescue, protection,
reconstruction and utilization of national cultural heritage
sites, based on the principle of multi-source financing.
The program allows the systematic support of national
cultural heritage in the form of real estate, including
castles, palaces, curia’s, churches, monasteries,
synagogues, valuable city and rural architecture, technical
monuments and historical parks. The program also
supports chattel national heritage such as paintings, altars
and other objects registered as national heritage sites.
The program contributes to the improvement
of environment in cities and villages, the status quo of
protected heritage sites, their public presentation
and accessibility, thus increasing the attractiveness
of Slovakia and its regions to private investors and visitors.
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Zoznam podporených projektov/List of supported projects
Podporený subjekt
Supported organization

Názov kultúrnej pamiatky
Name of cultural heritage sight

Miesto pamiatky
Place of heritage sight

Účel podpory z prostriedkov

Supported aim of the project

Podporený sumou z N-SPP
Amount of support

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ortuťová

Kožany

Oprava strechy dreveného kostola

Reconstruction of the wooden church roof

500 000 Sk*

Mesto Šurany – nájomca (vlastník Ústredný
zväz Židovských náboženských obcí)

Gréckokatolícky chrám
Stretnutia Pána so Simeonom
Židovská synagóga – ortodoxná
v Šuranoch

Šurany

Oprava podláh, reštaurovanie,
zabezpečenie stavby

Flooring repair, reconstruction and
stabilisation of the building

600 000 Sk

Šarišské múzeum Bardejov

Meštiansky dom

Bardejov

Reštaurovanie fasády

Facade reconstruction

360 000 Sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rákoš

Rákoš pri Jelšave

Reštaurovanie nástenných malieb

Reconstruction of wall paintings

750 000 Sk

Rákoš pri Jelšave

Obnova okien a dverí, povrchové úpravy

Ružomberok – Vlkolínec

Obnova strechy

Renewal of windows and doors,
surface adjustments
Roof reconstruction

300 000 Sk

Liptovské múzeum, Ružomberok

Rímskokatolícky kostol
Najsvätejšej Trojice v Rákoši
Rímskokatolícky kostol
Najsvätejšej Trojice v Rákoši
Dom ľudový s roľníckym dvorom

Mesto Spišské Podhradie

Mariánsky stĺp s plastikou Panny Márie

Spišské Podhradie

Reštaurovanie mariánskeho stĺpa

1 500 000 Sk*

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Rejdová

Kazateľnica a krstiteľnica
v ev. a. v. kostole
Kaplnka sv. Michala Archanjela

Rejdová

Reštaurovanie kazateľnice
a krstiteľnice
Obnova a reštaurovanie exteriérov
kaplnky sv. Michala

Reconstrcution of the religious
monument
Reconstruction of the font and pulpit
External reconstruction of the
St. Michael’s chapel

3 000 000 Sk

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského,
Bratislava

Oratórium Božského Srdca
Ježišovho, kaštieľ Bratislava – Prievoz

Bratislava

Oprava strechy a povrchových úprav,
odvlhčenie kaštieľa

2 500 000 Sk

Rímskokatolícka cirkev, Svätý Jur,
farnosť sv. Juraja

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja
vo Svätom Jure

Svätý Jur

Reštaurovanie konštrukcií kostola

Roof reconstruction, surface
adjustments and dehumidification
of the castle
Restoration of church constructions

Obec Kopčany

Žrebčinec

Kopčany

Oprava strechy žrebčinca

Stud farm roof repair

1 350 000 Sk

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva
Bratislava, nájomca

Hrad Uhrovec

Uhrovské Podhradie

Rekonštrukcia vstupnej veže do horného hradu

Reconstruction of the entry gate
to the upper castle

500 000 Sk

Obec Lukáčovce

Kaštieľ

Lukáčovce

Uzavretie otvorov na kaštieli

345 000 Sk

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Veľká Lomnica

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej

Veľká Lomnica

Reštaurovanie nástenných malieb
kostola

Sealing of holes in the walls
of the castle
Restoration of church wall paintings

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Šaštín-Stráže

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Šaštín-Stráže

Reštaurovanie kamenných oltárov
a nástenných malieb

Restoration of stone altars and wall
paintings

3 625 280 Sk

Mesto Trebišov

Mauzóleum rodiny Andrássyovcov

Trebišov

Obnova mauzólea Andrássyovcov

700 000 Sk*

Obec Podbranč

Hrad Branč

Podbranč

Ľubovnianske múzeum – hrad,
Stará Ľubovňa

Kaplnka sv. Michala
na hrade Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Zabezpečenie stability havarijných konštrukcií a obnova premostenia hradu
Oprava strechy hradnej kaplnky

Restoration of the Andrássy family
mausoleum
Stabilisation of the emergency constructions and restoration of the castle bridge
Chapel roof restoration

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica

Hlavný oltár sv. Margity z rímskokatolíckeho kostola sv. Margity v Mlynici
Oltár sv. Mikuláša

Mlynica

Reštaurovanie oltára

Restoration of an altar

272 350 Sk

Poprad

Reštaurovanie oltára

Restoration of an altar

617 500 Sk

Pozemkové lesné spoločenstvo Lietava

Hrad Lietava

Lietava

Apponyiho palác

Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava

Stará radnica –
Ungerov a Pauerov dom
Gréckokatolícky chrám sv. Michala
Archanjela
Juhozápadné opevnenie
s medzivežou Rímskeho tábora v Iži

Bratislava

Stabilisation of the castle
constructions
Restoration of the roof and facades
of the Apponyi palace
Restoration of the roof and facades of
the houses of Unger and Pauer families
Church roof restoration

460 000 Sk*

Hlavné mesto SR Bratislava

Zabezpečenie stability hradných
konštrukcií
Obnova strechy a fasád Apponyiho
paláca
Obnova strechy a fasád Ungerovho
a Pauerovho domu
Oprava strechy kostola

Rákoš pri Jelšave

Project and research related works, conservation, reconstruction and presentation of selected objects
Restoration of the wooden church roof

66 900 Sk

MOVITA, s. r. o., Bratislava

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej
Trojice v Rákoši
Hellov dom

Banská Štiavnica

Projektové a výskumné práce,
konzervácia, rekonštrukcia
a prezentácia vybraných objektov
Reštaurovanie dreveného stropu
kostola
Komplexná obnova Hellovho domu

3 000 000 Sk

Rímskokatolícky farský úrad v Levoči

Stĺp so sochou Immaculaty

Levoča

Reštaurovanie Immaculaty

Complex renewal of the Hell familly
house
Immaculato restoration

Slovenská výtvarná únia

Umelecká beseda slovenská

Bratislava

Oprava strechy a svetlíkov

Roof and porthole restoration

292 646 Sk*

VITALITA, n. o., Lehnice

Kaštieľ Lehnice

Lehnice

Celková obnova kaštieľa

Castle general renewal

2 000 000 Sk

DM Plast, s. r. o., Bratislava

Kaštieľ

Liptovský Hrádok

Svätyňa gotického kostola
sv. Ondreja

Koš

Restoration of arcades and cellars
of the castle in Liptovsky Hrádok
Finalisation of reconstructions
following the chapel transfer

900 000 Sk

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť sv. Ondreja Apoštola v Koši

Obnova arkád a pivníc kaštieľa
v Liptovskom Hrádku
Dokončenie stavebných úprav po
transfere kaplnky

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rákoš

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Alžbety,
Košice

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Spišská Sobota

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Uličské Krivé
Múzeum maďarskej kultúry
a Podunajska v Komárne
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rákoš

Košice

Uličské Krivé
Iža

Poznámka: symbolom * sú označené darované sumy, ktoré boli uhradené až v roku 2005, darovacia zmluva bola podpísaná v roku 2004.
Note: * marks sums, which have been given out in the year 2005, but within framework of grant agreements concluded in 2004.

300 000 Sk

200 000 Sk

200 000 Sk

1 009 000 Sk*

462 911 Sk
450 000 Sk*

206 000 Sk
1 500 000 Sk
216 000 Sk*

480 000 Sk

1 000 000 Sk

333 200 Sk

PODPORA A OCHRANA DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM,
PODPORA ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA
SUPPORT AND PROTECTION OF DISADVANTAGED CHILDREN,
YOUNG PEOPLE AND GROUPS OF CITIZENS

Grantový program Pridáme sa
Grantový program Pridáme sa je určený jednotlivcom
a organizáciám, ktoré v rámci svojich charitatívnych aktivít
realizujú finančnú zbierku. K vyzbieraným financiám im
Nadácia SPP prisľúbila pridať rovnakú sumu až do výšky
50-tisíc korún.
Program bol medializovaný v roku 2004 a uskutočňuje sa
aj v roku 2005. V roku 2004 ešte neboli podporené žiadne
projekty.

Partnerské projekty
Nadácia SPP citlivo vníma prítomnosť ľudí so zdravotným
postihnutím a nie sú jej ľahostajné podmienky, v akých
žijú. Uvedomuje si, že podpora a správanie sa spoločnosti
voči postihnutým spoluobčanom odrážajú jej vyspelosť.

Občianske združenie Deti Dunaja
Názov projektu: Sociálno-výchovný a kultúrny projekt
bábkového predstavenia Modrý pes.
Projekt podporený sumou: 1 000 000 Sk
Cieľom projektu bola príprava a realizácia bábkového
predstavenia s aktívnou účasťou detí z 33 rôznych
zariadení z celého Slovenska: z detských domovov,
krízových centier, ústavov pre postihnuté deti a nemocníc.
Jeho snahou bolo poskytnúť deťom kultúrny zážitok
s možnosťou zapojiť sa.

Bábková hra „Modrý pes“ je pôvodným príbehom Guyla
Urbana s názvom Modrý Peter. Opisuje príbeh psíka, ktorý
sa narodil modrý. Okolité psy ho nechcú prijať medzi seba,
lebo sa od nich odlišuje. Utečie a ide hľadať miesto, kde by
našiel lásku a pomoc. Po ceste stretáva iných psov, ktorí
zosobňujú rôzne vlastnosti ľudí, prekonáva prekážky,
dostáva sa do zložitých situácií, ktoré musí riešiť. Stretáva
sa tak s pomocou, ako aj s odmietnutím.
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Vyvrcholením projektu boli tvorivé ateliéry vedené
študentmi VŠMU, kde zasväcovali deti aj do tvorby
a ovládania bábok. Deti, inšpirované zážitkami, tvorili
a znovu prežívali predstavenie, na ktorom sa spolupodieľali.
Kreslili, vytvárali koláže, trojdimenzionálne dielka a pod.
na tému predstavenia a pomohli tak postaviť ostrov
modrých psov, ktorým predstavenie vrcholí.

Partnership projects
The SPP Foundation is sensitive to the needs of health
impaired individuals and it cares about the quality of their
life. We are aware of the fact that the support and
treatment of disadvantaged citizens reflects the maturity
of society.

Civic Association Deti Dunaja (Children of the Danube)
Project title: The Socio-educational and cultural project
of the puppet show “The blue dog”
Amount of support: 1 000 000 SKK
The aim of the project was the preparation and realization
of the puppet show with an active participation of children
from 33 institutions from all over Slovakia including
children’s homes, crisis intervention centers, homes for
health impaired children and hospitals. The goal was
to provide the children with a participatory cultural
experience.

Grant program Let’s join
The Grant program Let’s join is designed for individuals
and organizations whose portfolio of charitable activities
includes a financial collection or fund-raising campaign.
The SPP Foundation promised to match the collected
resources up to the amount of 50 thousand SKK.
The program was declared open in 2004 and is available
throughout 2005. In 2004 no projects have been supported
within the frame of this program.

The puppets show „The blue dog“ is an original story of
Guyla Urbana, named The blue Peter. It describes the story
of a little dog born blue. Other dogs did not want to accept
him because he was different. He runs away in search of
a place where he will be loved and receives help. Along
the way he meets other dogs which personify human
characteristics. He overcomes obstacles and gets into
difficult situations that have to be resolved. He encounters
help as well as rejection.
The highlights of the project were creative workshops
lead by students of the Arts Academy, who introduced
the children to puppet making and the dynamics of
a puppet show. Children, inspired by their experiences,
created and re-lived the show which they helped to design.
They were drawing, created collages and three dimensional
objects related to the theme of the show and thus helped
to build the island for blue dogs, which was the final
climax of the show.
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Slovenský paralympijský výbor, občianske združenie
Názov projektu: Podpora pre slovenských paralympionikov
Projekt podporený sumou: 4 000 000 Sk
Projekt Slovenského paralympijského výboru
má viacero častí:

1. Paralympijské leto zdravotne postihnutej mládeže
Projekt je zameraný na využitie voľného času zdravotne
postihnutej mládeže v stredisku Remata pri Handlovej.
Stredisko je špeciálne upravené pre potreby zdravotne
postihnutých športovcov a mládež. Počas letných prázdnin
sa deti pod odborným vedením trénerov, asistentov,
zdravotníkov a úspešných paralympionikov oboznamujú so
športom a vyskúšajú si ho aj aktívne. Finančná náročnosť
tohto projektu je vysoká, pretože ide o deti zo sociálne
slabších skupín.
2. Zimné dni zdravotne postihnutej mládeže
Počas zimných prázdnin má aj postihnutá mládež
možnosť zašportovať si. Projekt sa realizuje pod odborným
dohľadom vo dvoch strediskách – Remata pri Handlovej
a vo Vrátnej.
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Slovak Paralympic Committee
Project title: Support for the Slovak Paralympics team
Amount of support: 4 000 000 SKK
The project of the Slovak Paralympic committee
has several components:

1. Paralympic summer for handicapped youth
Handicapped young people in the leisure centre Remata
near the city Handlova aim the project at the utilization
of free time. The centre is adjusted to the needs of
disabled youths and athletes. During the summer
vacations under the professional supervision of trainers,
assistants, health workers and successful Paralympics
the children have a chance to get a first hand experience
with sports. The financial requirements of this project are
high, mainly due to the fact that a majority of the children
come from low-income families.
2. Winter days for handicapped youth
This segment was aimed at the creation of opportunities
for the involvement of young handicapped people into
sports related activities during winter holidays. The project
is realized under the professional supervision of two
centers – Remata in the city of Handlova and Vrátna.
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3. Na kolesách proti rakovine
Projekt má niekoľko cieľov:
1. Priblížiť postihnutým ľuďom v duševnej nepohode
príklad človeka – osobnosti a pomôcť im pri hľadaní
nových životných cieľov.
2. Nenásilnou formou oboznámiť verejnosť,
s osobitným dôrazom na deti a mládež, s problémami,
s ktorými sa boria občania postihnutí touto aj inými
chorobami.
3. Získavať finančné prostriedky na výskum rakoviny.
Symbolom tejto kampane je bývalý člen Slovenského
paralympijského družstva – paralympijský víťaz zo
Sydney v dráhovej cyklistike Radovan Kaufman.
Akcia má celoslovenský charakter a tento rok je
zameraná na pomoc pri kúpe prístroja na diagnostiku
nádorových ochorení – WAWE systém.
4. Športové náradie
Dostupnosť športového náradia je predpokladom pre
každého športovca a najmä mládež, aby mohla začať
aktívne športovať. Zdravotne postihnutí ľudia
potrebujú okrem bežného športového náradia aj
špeciálne športové pomôcky, ktoré kompenzujú ich
jednotlivé zdravotné postihnutia (protézy, ortézy,
športové vozíky, navádzacie prístroje a rôzne ďalšie
úpravy).
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3. On wheels against cancer
This project has several goals:
1. Introduce handicapped people with problems
to the example of a renowned personality who
overcame obstacles and support them in the search
for new goals in life.
2. Introduce the public and especially children
and youth to problems faced by people suffering
from cancer and other diseases.
3. Fundraise financial resources for the cancer
research. The symbol of this campaign is a former
member of the Slovak Paralympic team –
the Paralympics winner from Sydney in cycling
track – Radovan Kaufman. The event is of national
character and this year’s aim is to support
the acquisition of a diagnostic device – the WAWE
system.
4. Sports tools
The accessibility of tools and equipment used for
sports is a precondition for the realization of sports
activities for anyone (and especially young people)
interested in getting actively involved in sports.
Individuals with disability and handicap need
special sports equipment, which compensates their
handicaps (prosthesis, sports wheel chairs,
guidance equipment and many others).

OCHRANA ZDRAVIA
PROTECTION OF HEALTH

Partnerské projekty

Partnership projects

Liga proti rakovine Slovenskej republiky,
občianske združenie (LPR)
Názov projektu: Pasívne fajčenie
Projekt podporený sumou: 4 760 000 Sk

League against cancer of the Slovak Republic,
civic association (LPR)
Project title: Passive smoking
Amount of support: 4 760 000 SKK

Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanie verejnosti
o nepriaznivých účinkoch pasívneho fajčenia a podporiť
aktivity, ktoré chránia nefajčiarov, hlavne deti, pred
škodlivým vplyvom dýchania tabakom znečisteného
vzduchu.

The aim of the project was to increase the public
awareness of the negative impact of passive smoking
and support activities protecting non-smokers, mainly
children, from the damaging effects of inhaling tobacco
infested air.

Európska asociácia líg proti rakovine vyhlásila
medzinárodný Týždeň boja proti rakovine od
11. októbra 2004. V októbri sa uskutočnila reklamná
kampaň na tému Pasívne fajčenie, pri ktorej boli použité
billboardy, inzercia v tlači, v rozhlase, propagácia
vo vlakoch, pohyblivá reklama a boomerang pohľadnice.

The European Association of leagues against cancer
declared an international fight against cancer week as
of 11th October 2004. A campaign was run in October
focused on the theme of passive smoking which included
the use of billboards, press releases, radio addresses,
information dissemination in trains and moving promo
objects and boomerang cards.

Druhú časť projektu tvorila súťaž pre mladých žurnalistov
zo stredných škôl, ktorá sa uskutočňuje aj v roku 2005.
Prostredníctvom súťaže školských časopisov stredných
škôl boli vytvorené vzťahy s najmladšou cieľovou
skupinou, ako aj s médiami. Projekt vzdeláva zaujímavou
formou mladých v oblasti žurnalistiky a zdravého životného
štýlu. Zároveň je príležitosťou pre médiá vyhľadávať
žurnalistické talenty.
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The second phase of the project was made up
of a competition for young journalists from high schools
which are being realized in 2005 again. The competition
of school magazines helped create relationships with
the youngest target groups as well as the media.
The project introduces interesting educational tools for
young people in the area of journalism and healthy life
style promotion. At the same time it represents
an opportunity to identify young talents in the area
of journalism.

PODPORA CHARITATÍVNYCH AKTIVÍT
SUPPORT OF CHARITABLE ACTIVITIES

Grantový program Darujte Vianoce
Nadácia SPP prispela dvomi miliónmi korún na charitatívny
program Darujte Vianoce, ktorý už po tretíkrát vyhlásilo
Konto Orange.
Prostredníctvom tohto programu sme motivovali ľudí,
aby svoj čas, energiu a čiastočne aj financie
obetovali pre iných počas najkrajšieho obdobia v roku.
V roku 2004 boli na podporu programu Darujte Vianoce
určené tri milióny korún. Táto suma bola zvýšená
o výťažok z SMS finančnej zbierky vo výške 63 400 Sk,
ktorá bola realizovaná v spolupráci so spoločnosťou
Orange Slovensko, a. s. Zbierka sa konala od 25. októbra
do 20. decembra 2004.
V programe Darujte Vianoce žiadatelia nežiadali dar
pre seba, ale pre niekoho, koho poznajú, o kom počuli,
a najmä komu by chceli pomôcť stráviť Vianoce
v prítomnosti blízkych ľudí. Ľudia svoju pozornosť venovali
prevažne deťom, ktoré strávili Vianoce v nemocniciach
a v diagnostických ústavoch, ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek
príčin ocitli počas Vianoc na ulici, starším ľuďom, ktorí
nemôžu prežiť Vianoce so svojou rodinou, alebo ľuďom
v akomkoľvek veku, ktorí by bez ich pomoci prežívali
Vianoce osamote.
Do programu Darujte Vianoce predložilo svoje nápady
a projekty 475 ľudí a organizácií. Z nich bolo podporených
204 projektov sumou 3 milióny Sk a 5 projektov z SMS
zbierky sumou 63 400 Sk.
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Grant program Donate Christmas
The SPP Foundation contributed two million SKK to
the charitable program Donate Christmas, which was
declared by Konto Orange for the third time.
This program motivates individuals to donate their time,
energy and partially own resources for others during
the most festive time of the year. In 2004 the amount
designated for the program Donate Christmas was three
million SKK. This sum was increased by
the revenues from the SMS campaign amounting
to 63 400 SKK, which was realized in cooperation with
the company Orange Slovakia, a. s. The campaign was run
between 25th October and 20th December 2004.

The program Donate Christmas allows applicants to ask for
support not for themselves but for other people in their
surroundings whom they want to help spend Christmas
with their loved ones. People devoted their attention
mainly to children spending their Christmas in hospitals
and diagnostic centers, those who live on the streets,
elderly people who cannot spend time with their families
and those who would otherwise spend Christmas alone.
475 ideas and projects have been submitted by individuals
and organizations into the program Donate Christmas.
204 projects have been supported with the total amount
of 3 million SKK and 5 projects have been supported from
the SMS campaign with the amount of 63 400 SKK.
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Finančná správa/Financial report
Vybrané ukazovatele súvahy a výkazu ziskov a strát (v tis. Sk)
Selected indicators of the Balance sheet and Profit and loss account (in thousands SKK)
Súvaha/Balance sheet
Aktíva/Assets:
Finančný majetok/Financial assets
– bankové účty/Bank balances
– pokladnica/Cash
Prechodné účty aktív/Prepayments and accruals
– odhad. účty aktívne/úrok termínovaný vklad/Estimated receivables
Aktíva celkom/Total assets:

66 177
66 171
6
58
58
66 235

Pasíva/Liabilities:
Fondy organizácie/Funds of organisation
– základné imanie/Registered endowment
Neuhradená strata min. rokov/Accumulated loss
Výsledok hospodárenia v roku 2004/Profit or loss
Vlastné zdroje krytia aktív/Capital
Cudzie zdroje krytia aktív/Borrowed funds
– zákonné rezervy (audit r. 2004)/Legal reserves
– krátkodobé záväzky z obchodného styku/Short-term trade payables
– výdavky budúcich období (nevyfakturované dodávky)/Accrued expenses
Pasíva celkom/Total liabilities:

200
200
-3
65 526
65 723
512
120
45
347
66 235

Výkaz ziskov a strát/Profit and loss account
Vybrané ukazovatele súvahy a výkazu ziskov a strát (v tis. Sk)
Selected indicators of the Balance sheet and Profit and loss account (in thousands SKK)
Náklady/Expenses:
Spotreba materiálu/Consumption of material
Náklad na reprezentáciu/Representation fund
Služby/Services
Ostatné náklady (bankové poplatky)/Other expenses (interest expenses)
Tvorba rezervy/Creation of reserves
Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy/Provided grants based on donation contracts
Náklady celkom/Total expenses:

11
53
6 409
2
120
39 560
46 155

Výnosy/ Income:
Úroky prijaté/Interest income
Prijaté príspevky – dar SPP/Accepted contributions – SPP gift
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane/Accepted contributions from tax assignation
Výnosy celkom/Total income

1 909
410
109 701
112 020

Daň z príjmov – zúčtovanie zrážkovej dane/Income tax
Hospodársky výsledok/Profit or loss

339
65 526
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Správa nezávislého audítora/Independent Auditors Report

Kontaktné údaje
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, P. O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1,
tel. č.: 02/54 64 46 83, mobilný tel.: 0915 454 242, www.nadaciaspp.sk
Contact
SPP Foundation, P. O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1,
phone: 00421/2/54 64 46 83, mobile phone: 00421/915 454 242, web page: www.nadaciaspp.sk
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