Nadácia SPP prijala a prerozdelila v rámci poukázania 2% zo zaplatenej dane
fyzických a právnických osôb v roku 2011
sumu 2 621 561,73 EUR

Nadácii SPP môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty občianske združenia,
nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity,
samosprávy i jednotlivci.
Nadácia SPP poskytla prostriedky v hodnote 2 621 561,73 EUR
na verejnoprospešné projekty realizované 485 subjektmi,
na administratívne náklady, medializáciu a vlastné operačné aktivity bolo použitých
zvyšných 199 167,73 EUR.
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Žiadatelia môžu predkladať svoje verejnoprospešné projekty dvomi spôsobmi:

 v rámci Otvorených grantových programov, ktoré nadácia navrhuje a verejne
vyhlasuje. Do grantových programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa
zverejnené kritériá programu.
 priamo v podobe partnerských projektov, sú to projekty iných organizácií, pri
ktorých sa Nadácia SPP stotožňuje s verejnoprospešnou myšlienkou projektu.
Projekty majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom
regióne, celospoločenský dosah, prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite
života ľudí.
Prostriedky z 2% asignácie bolo možné čerpať do konca roku 2012.

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:

Podporená
suma

Predkladateľ

Názov pamiatky

Ing. Vladislav Tamáši

Obnova a oprava Meštianskeho
domu číslo ÚZPF 1405/0 Mariánske
námestie 190/15 Žilina

80 000 €

PASTISTRADE-SK, s.r.o.

Obnova fasády kultúrnej pamiatky č.
3445/0

80 000 €

Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky

Obnova objektov "C" a "D" Kláštora
kartuziánov v Červenom Kláštore, Pod
lipami 20

Spolu:

160 000 €

320 000 €

Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré Nadácii SPP podporuje
v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na
znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v
regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať
komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať
aktivity občanov. V programe sme podporili 84 subjektov v celkovej sume 100 000 EUR.
Podrobné informácie o zrealizovanej podpore nájdete tu.

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

Názov projektu

Divadelné združenie GUnaGU

"O 11 minút 12"

30 000 €

Nezisková organizácia NEO

Cirkul´art 2012 - Festival nového cirkusu
- Festival du Nouveau Cirque

16 000 €

Nezisková organizácia NEO

Európsky festival humoru a satiry
Kremnické gagy 2012/ 32. ročník

14 000 €

Mediálny inštitút

Pódium mladých talentov dobrej hudby
Nadácie SPP v rámci Jazzových Dní

40 000 €

Blue Note, n.o.

JAZZ PRE MLADÝCH

7 000 €

Truc sphérique, o.z.

KioSK nezávislého divadla a tanca 2012/
Festival odvážneho diváka

6 000 €

Mesto Trenčianske Teplice

67. Hudobné leto Trenčianske Teplice

8 000 €

Nadácia Pro musica Bratislava

Podpora medzinárodnej súťaže mladých
interpretov New Talent - Cena Nadácie
SPP ako súčasti 48. ročníka
Bratislavských hudobných slávností

ARS NOVA, občianske
združenie

Medzinárodné majstrovské
interpretačné kurzy MUSICA ARVENZIS
2012, 11. ročník

SPOLU:

Podporená
suma

40 000 €

5 000 €

166 000 €

Rozvoj a podpora vzdelávania
Štipendijný program Hlavička je určený vysokoškolským študentom a doktorandom,
ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a
know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa
profesionálne vo svojom odbore. O podporu mohli žiadať študenti/ doktorandi práva,
ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny
s trvalým pobytom na Slovensku.
V rámci štipendijného programu Hlavička bolo podporených 80 vysokoškolských
študentov a doktorandov, ktorí realizovali študijné stáže a výskumné pobyty v krajinách
Európy. V programe bolo prerozdelených 130 599 EUR. Podrobné informácie
o podporených nájdete tu.
Klub Hlavičiek na dobrovoľnej báze združuje štipendistov podporených Nadáciou počas
minulých rokov. Jeho cieľom je vytvárať
študentom príležitosti pre vzájomné
spoznávanie sa a rozvíjať ich zručnosti.

7 štipendisti využili doplnkový grant na štúdium cudzích jazykov a 1 získal príspevok na
školné na druhej vysokej škole. 3 hlavičky využili možnosť na získanie grantu na
verejnoprospešný projekt, ktorý realizujú vo svojom voľnom čase.
V oblasti Rozvoj a podpora vzdelávania boli podporené partnerské projekty subjektov:
Podporená
suma

Organizácia

Názov projektu

Asociácia komunitných nadácií
Slovenska

8. ročník Youth Bank – Mladí
filantropi

26 000 €

Spoločná nemecko-slovenská škola/
Deutsch-Slowakische Begegnungsschule

Štipendium pre mimoriadne
nadané deti na Spoločnej
nemecko – slovenskej škole
v Bratislave

6 360 €

Združenie pre francúzsku školu
v Bratislave

Projekt poskytovania
štipendií slovenským žiakom
francúzskej školy v Bratislave

5 634 €

100 názorov

100 názorov: Boh, cirkev,
smrť

5 000 €

Slovenská technická univerzita,
Stavebná fakulta

ČS ŠVOČ 2012 v matematike
a informatike

2 500 €

Slovenská debatná asociácia

Letná akadémia Discover

7 000 €

Asociácia primátorov a starostov

„Otázniky Histórie“ – 14.
ročník

3 000 €

OZ MOVE

UNITED MOVEMENT

7 000 €

Človek v ohrození, o.z.

JEDEN SVET deťom

5 700 €

Nezisková organizácia Voices

Trampolína Jump 2012 –
vzdelávacie aktivity na
podporu aktívneho
občianstva

5 000 €

C.A.R.D.O.

Dni dobrovoľníctva 2012

3 500 €

SPOLU:

76 694 €

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
V oblasti Podpora a rozvoj telesnej kultúry boli podporené partnerské projekty
subjektov:
Organizácia

Názov projektu

EUR

Slovenský paralympijský výbor

Podpora športovcov v kvalifikácií na
PH Londýn 2012

Slávia vodné pólo menežment, o.z.

DETI POĎTE HRAŤ VODNÉ PÓLO !

Slovenský zväz kanoistiky na
divokej vode

Hľadáme olympijských víťazov

BKR 08 BRATISLAVA

SUMMER SPORT DAY 2012

Slovenský tenisový zväz

Detský Davis Cup a FED Cup s
Nadáciou SPP 2012

55 000 €

Slovenský paralympijský výbor

Európske hry handicapovanej
mládeže Brno 2012

16 000 €

Športový klub karate Seiwa

Mládež a karate 2012

3 000 €

TenSta o.z.

Dni nadácie SPP v Košiciach

4 500 €

Telovýchovná jednota Družba
Smrečany - Žiar

VI. ročník medzinárodného
futbalového turnaja žiakov

2 000 €

HK Bulldogs 2008

„Čo sa v mladosti naučíš ...“

4 000 €

SPOLU:

100 000 €

5 000 €
30 000 €
4 000 €

223 500 €

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

Organizácia

Názov projektu

Detské ARO Košice

Bezpečnosť detského pacienta pri
anestéziologickej a resuscitačnej
starostlivosti

72 000 €

Klub priateľov Detskej
nemocnice v Banskej
Bystrici

Kardiologický ultrazvukový prístroj

98 760 €

Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou
Bratislava

Urologický laparoskopický systém

50 000 €

Modrý anjel/tím krízovej
intervencie n.o.

Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej
intervencie pre široké obyvateľstvo a
zvýšenie kvality a profesionalizácia
tímov krízovej intervencie

22 000 €

Ústav pre výskum srdca
SAV

Prevencia poškodenia
kardiovaskulárneho systému pri
ožarovaní oblastí hrudníka u
onkologických pacientov

63 000 €

Health Policy Institute

Sprievodca pôrodnicami 2012

Ľubovnianska nemocnica,
n.o.

Priama digitalizácia RTG prístroja na
Rádiologickom oddelení

33 000 €

Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev
ako dar

Podporné prístroje dýchania a
cirkulácie krvi (ECMO) - CARDIOHELP

150 000 €

SPOLU:

3 000 €

491 760 €

Poskytovanie sociálnej pomoci
V programe OPORA podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí,
ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať
k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. V programe získalo podporu 63
subjektov v celkovej sume 99 145 EUR. Podrobné informácie o zrealizovanej podpore
nájdete tu.
V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje
rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu,
najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej
spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu.
Taktiež sme spolupracovali s Hipoterapeutickým centrom Lesan, ktoré poskytuje
rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického
jazdenia a liečebno-pedagogických prístupov.
Pomoc sme poskytli 50 ľuďom v núdzi v celkovej hodnote 33 200 EUR.
V oblasti Poskytovanie sociálnej pomoci boli podporené partnerské projekty subjektov:
Organizácia

Názov projektu

International Women's Club of
Bratislava

Christmas Bazaar 2011

2 000 €

Rotary klub Bratislava o. z.

Za krajšiu Bratislavu - Projekt
resocializácie bezdomovcov
prostredníctvom čistiacich a
skrášľovacích prác

5 000 €

OZ Okraj

Prvý krok

6 000 €

S.P.A.C.E., n.o.

PROJEKT NA PODPORU
UDRŽATEĽNOSTI NÁHRADNÝCH
RODÍN

33 000 €

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC)

Fond na vzdelávanie mladých
rómskych umelcov – YRAEF (Young
Roma Artist Education Fund)

10 000 €

Združenie Korytnačky

14. ročník tradičnej výtvarnej
súťaže profesora Karola Ondreičku
Mesiac detskej tvorby

5 000 €

SPOLU:

EUR

61 000 €

Nadácia SPP realizuje grantové programy v rámci ktorých smeruje podporu do
viacerých oblastí.
Jedným z grantových programov Nadácie SPP zameraným na rozvoj filantropie medzi
zamestnancami spoločnosti SPP je Zamestnanecký grantový program. Cieľom programu
je zvyšovať povedomie o filantropii medzi zamestnancami spoločnosti a umožňovať
najaktívnejším z nich ovplyvňovať kvalitu života v komunitách, v ktorých žijú. V programe
bolo podporených 62 verejnoprospešných aktivít zamestnancov v celkovej sume 69 200
EUR. Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä rôznym komunitným projektom a
zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú. V spolupráci s organizáciami, klubmi, školami
a škôlkami zamestnanci prispeli k zlepšeniu ich činnosti.
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Program spoločnými silami pre región
Zámerom interného programu je podpora verejnoprospešných projektov v regiónoch
kde pôsobí spoločnosť SPP. Naším cieľom je ísť dobrým príkladom firemného filantropa,
ktorý vyzýva k spoločenskej zodpovednosti partnerské firmy, s ktorými spolupracuje. V
roku 2012 získali podporu 2 subjekty, ktorým bola prerozdelená suma 22 000 EUR.
Žiadateľ

Názov projektu

Suma

Účel

ZDRUŽENIE MINILIGA
TALENTOV - Prešov

MINILIGA TALENTOV - Futbal

15 000 €

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Futbalový klub Svit

Zabezpečenie športovej
výstroje, športových potrieb,
rehabilitácie a cestovných
nákladov.

7 000 €

Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Program podpory komunít je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá
venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní aj v roku 2011. Cieľom programu je podpora
komunitného života vo vybraných regiónoch. V rámci programu boli podporené
samosprávy obcí a miest, školy a neziskové organizácie. Suma 405 646 EUR bola
prerozdelená medzi 66 subjektov.
Rozdelenie podľa oblastí podpory:

Nafta - oblasti podpory
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Cieľom programu Municipality je finančná podpora obcí a miest, v blízkosti ktorých ležia
kompresorové stanice dcérskej spoločnosti SPP – Eustream, a.s.. Nadácia SPP chce
v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi a prispieť
k skvalitneniu života ľudí žijúcich v týchto obciach. Do programu mohli byť predložené
len konkrétne projekty zamerané na rozvoj, zveľadenie, podporu obcí/miest.
Prehľad obcí podporených v programe nájdete tu.

Administratívne náklady a iné výdavky Nadácie SPP

Dôležitým predpokladom pre otvorenosť, prehľadnosť a prínos grantových programov je
ich bezproblémová dostupnosť pre všetkých, ktorí spĺňajú kritériá programov. Aby sa
potenciálni prijímatelia o programoch dozvedeli, je potrebné ich o nich včas
a zrozumiteľne informovať. Otvorené grantové programy majú jasne definované
podmienky. Výsledky podporených projektov sú dostupné na internete a poštou
zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a tiež ďalším záujemcom, ktorí o ne prejavia
záujem. Na propagáciu, resp. informovanie verejnosti a potenciálnych žiadateľov
o grantových programoch Nadácie bolo použitých 78 828,11 EUR.
Partnerom Nadácie SPP, v jej napĺňaní vízie a pri výkone aktivít, je nezisková organizácia
Centrum pre filantropiu, n.o. 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.
Náklady na administráciu Nadácie za toto obdobie predstavovali sumu 108 543,36 EUR.
Účtovníctvo Nadácie vedie firma CONSULTAX, k.s.. Náklady na účtovníctvo boli v celkovej
sume 4 615,65 EUR.
Nadácia má zo zákona povinnosť realizovať nezávislý audit. Audit Nadácie SPP za rok
2009 vykonala spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. Výdavky spojené s auditom
boli vo výške 1 800 EUR.
Nadácia SPP mala aj ďalšie výdaje v podobe poštových poplatkov, bankových poplatkov
a množstva drobných administračných výdajov. Celkovo administratívne náklady
Nadácie za toto obdobie predstavovali sumu 562,26 EUR.
Vlastné operačné aktivity Nadácie realizované v rámci klubu Hlavičiek boli financované
v sume 4 697,24 EUR.
Správca ani členovia iného orgánu Nadácie SPP nepoberali odmeny za výkon funkcie.

Kontaktné údaje:
Nadácia SPP, P.O. BOX 147, 810 00 Bratislava 1
tel. č.: 0908 766 833, e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk

