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verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili.
Rozpočet Nadácie SPP na rok 2020 schválený správnou radou 12. 2. 2019.
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Výročná správa za rok 2020
Nadácia SPP v službách verejnosti
Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť Slovenský plynárenský
priemysel a. s., ktorá vníma nadáciu ako účinný nástroj 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 aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu
pomoc. Činnosť Nadácie 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.

Vízia a hodnoty Nadácie SPP
Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na
Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom
organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.
Hodnoty Nadácie
Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy,
rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty:
•

Tradícia
Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií, kultúrnych a duchovných hodnôt.

•

Solidarita
Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú, a vždy,
keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.

•

Jedinečnosť
Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti.
Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu.
Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

2

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie.
Nadácia SPP pôsobí v týchto oblastiach spoločenského života:
A.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb;
B.) podpora a rozvoj telesnej kultúry;
C.) poskytovanie sociálnej pomoci;
D.) zachovanie kultúrnych hodnôt;
E.) podpora vzdelávania;
F.) ochrana ľudských práv;
G.) ochrana a tvorba životného prostredia;
H.) veda a výskum;
I.) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Prijímateľmi podpory sú:
mimovládne organizácie, jednotlivci, samosprávy, školy, univerzity a ďalšie subjekty.
A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
V roku 2020 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 440 žiadostí o podporu v celkovej
hodnote 640 763,80 €. Otvorené grantové programy (ciele, priority a kritériá podpory) sú verejne
medializované a dostupné pre každého, kto spĺňa zverejnené kritériá programu. Nadácia SPP otvorila
v roku 2020 tieto programy:
Názov grantového programu

Oblasť podpory

Zamestnanecký grantový
program

organizovanie
a sprostredkovanie
dobrovoľníckej
činnosti
podpora vzdelávania

Štipendijný grantový program
Hlavička
Program Municipality –
podprogram Eustream

Grantový program Regióny

podpora a rozvoj
telesnej kultúry;
zachovanie kultúrnych
hodnôt; podpora
vzdelávania
ochrana a tvorba
životného prostredia
podpora a rozvoj
telesnej kultúry;
podpora vzdelávania;
ochrana a tvorba
životného prostredia
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Počet podporených v
programoch
41

Výška poskytnutých
prostriedkov
26 200,00 €

10

18 625,00 €

50

270 000,00 €

50

50 000,00 €

Mimoriadny grantový program
Pomáhame SPPolu
Grantový program Podpora
jednotlivcov v núdzi

ochrana zdravia
poskytovanie sociálnej
pomoci/ochrana
zdravia

SPOLU:

255

199 400,00 €

34

76 538,80 €

440

640 763,80 €

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti SPP-distribúcie v roku 2020:
Názov programu

Oblasť podpory

Spolupráca so
samosprávami
SPOLU:

podpora vzdelávania

Počet
podporených
v programoch
1

Výška
poskytnutých
prostriedkov
5 000,00 €

1

5 000,00 €

Počet
podporených
v programoch
7

Výška
poskytnutých
prostriedkov
62 467,00 €

7

62 467,00 €

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2020:
Názov programu

Oblasť podpory

Dary Eustream

podpora vzdelávania; veda a výskum;
organizovanie a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti; ochrana
a tvorba životného prostredia

SPOLU:

Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 270 000,00 € (z toho poskytnuté
prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 78 450,00 €).
B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne, a prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Za rok 2020 Nadácia SPP podporila 161 subjektov
v celkovej hodnote 2 466 948,36 €.
Počet
podporených

Oblasť podpory

16

ochrana a podpora zdravia

4

Podporená suma EUR
478 736,18 €

podpora a rozvoj telesnej kultúry

37

474 400,00 €

poskytovanie sociálnej pomoci

14

394 607,00 €

zachovanie kultúrnych hodnôt

51

654 900,00 €

podpora vzdelávania

33

229 605,18 €

ochrana a tvorba životného prostredia

9

229 700,00 €

veda a výskum

1

5 000,00 €

161

2 466 948,36 €

SPOLU:
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A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu
Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený
Už po 15. raz podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. („SPP“),
ktorým záleží na dianí v ich okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci
a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity.
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP
sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou
dobre využitá. Preto, ak aj vy máte pocit, že vo vašom okolí treba podporiť niečo správne, je vám
sympatická práca niektorej neziskovej organizácie alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete
s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo
Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve vám. Vďaka 667
zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 14 rokov ZGP môžeme naďalej
pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.
Komu je program určený
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP (do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci
spoločností SPP-distribúcia, a. s. a Eustream, a. s.).
Zamestnanci musia byť:
▪

v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici),

▪

s ukončenou skúšobnou lehotou,

▪

nie vo výpovednej lehote.

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednej projekt.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov v rámci ZGP vyčlenených celkovo
20 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt,
je 1 000 eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
Vyhlásenie programu je 11. februára 2020.
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Uzávierka prijímania projektov je 11. marca 2020 do 24.00 hod.
Výsledky o podpore budú zverejnené 27. marca 2020.
Aktivity v projekte plánujte od apríla do novembra 2020.
Aké projekty podporíme
➢ Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu, ako sú parky, námestíčka a pod.).
➢ Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo
propagácia zaujímavostí regiónu).
➢ Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene,
separovanie odpadu).
➢ Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie
voľného času a na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov
v materských centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk).
➢ Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či
seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí
v centrách, kluboch).
➢ Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr.
školské charitatívne aktivity).
➢ Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr.
revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky).
➢ Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre
zmysluplné trávenie voľného času – záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj
zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
➢ Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych
spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí).
➢ Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli
v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných
pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
➢ Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.
V programe nepodporíme
•

študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;

•

rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych
zariadení a pod.);

•

budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.);
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•

samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom
choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách;

•

rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok;

•

extrémisticky zamerané projekty;

•

zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom);

•

projekty, na ktorých realizácii zamestnanec nebude aktívne participovať;

•

projekty realizované v zahraničí;

•

mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.

Kritériá posudzovania
➢ verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať
verejnoprospešný charakter;
➢ regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný
v danej komunite;
➢ aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých
zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych
organizácií);
➢ inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý;
➢ realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch,
predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom;
➢ finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka
rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov;
➢ vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách
projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných
dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií,
výučbou);
➢ charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej
sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec.
Vyhodnotenie projektov
O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP. Informáciu
o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory zašle Nadácia SPP jednotlivým žiadateľom e-mailom.
Postup pri predkladaní projektu
Projekty
predkladajte
iba
elektronicky,
prostredníctvom
on-line
formulára
na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím, nič neposielajte vytlačené poštou. Termín uzávierky
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podávania projektov je 11. 3. 2020 do 24.00 h, projekty zaslané po tomto termíne nebudú zaradené
do posudzovania.
Ako predložiť projekt
Na webovej stránke Nadácie SPP: https://nadaciaspp.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár.
Otázky pokrývajú tieto oblasti:
1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.
2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii, príp. jednotlivcovi,
ktorého chcete podporiť.
3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.
4. Informácie o plánovanom projekte:
•

opis vášho projektu/aktivity,

•

napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť,

•

kto a aký bude mať prínos z vášho projektu,

•

časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.

5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
6. Prílohy:
• potvrdenie o vedení bankového účtu (nie je potrebná notársky overená kópia, začiernite stav
vášho účtu);
• v prípade podpory jednotlivca zašle predkladateľ projektu spolu so žiadosťou aj ním podpísané
čestné vyhlásenie podľa zverejneného vzoru, že jednotlivec, ktorému má byť podpora
poskytnutá, sa vplyvom úrazu, choroby či zdravotného postihnutia ocitol v ťažkej životnej
situácii alebo hmotnej núdzi.
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Príjemca finančného príspevku je výlučne zamestnancom SPP a je zamestnaný
v hlavnom pracovnom pomere, má ukončenú skúšobnú lehotu a nie je vo výpovednej lehote.
Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení
zamestnanci predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. Správu predkladajú len elektronicky,
prostredníctvom on-line formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/. V zmluve sú obsiahnuté všetky
termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový
účet obdarovaných.

9

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Konzultácie a pomoc vám radi poskytnú:
Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk
RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (za
Nadáciu SPP) a Mgr. Lucia Capová (SPP) (ktoré projekty nepredkladali). V rámci Zamestnaneckého
grantového programu bolo podporených 42 projektov v celkovej sume 26 200 €.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami
tvorí Prílohu č. 1.
ŠTIPENDIJNÝ GRANTOVÝ PROGRAM HLAVIČKA

Podmienky poskytnutia štipendia v programe HLAVIČKA 2019 – 2020
Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po dvanásty raz. Aj naďalej chceme
podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom
študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie,
informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied, medicíny a
umenia. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného
alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.
V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty,
letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca novembra 2020. V tomto
ročníku Nadácia SPP vyčlenila celkovo 30 000 € na podporu vysokoškolských študentov, doktorandov,
ktorí chcú vyniknúť v odbore, ktorý študujú.
KTO žiada podporu? Komu je program určený:
Študenti denného vysokoškolského štúdia 1. stupňa (2. a 3. ročník) a 2. stupňa, doktorandi, vek do 30
rokov, so študijným priemerom do 1,9 (študijný priemer podľa slovenského kreditného systému) za
predchádzajúci ukončený rok štúdia. Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho
štúdia. Pri študentoch, ktorí študujú v zahraničí, požadujeme tomu zodpovedajúci preukázaný
študijný výsledok slovenskej štátnej príslušnosti. Podporíme študentov študujúcich v odbore:
o
o
o
o
o
o
o
o

právo,
ekonómia,
informačné technológie,
technické odbory,
prírodné vedy,
humanitné vedy,
medicína,
umenie.
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KDE je možné študovať? V ktorých krajinách je možná sebarealizácia:
Študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné odborné školy je možné realizovať kdekoľvek vo
svete.
KEDY? Časový harmonogram predkladania žiadostí:
Vyhlásenie programu je 4. decembra 2019.
Uzávierka prijímania žiadostí (projektov) je 6. januára 2020, t. j. žiadosti (projekty) musia byť
v systéme e-grant odoslané najneskôr do 24.00 hod.

Výsledky o podpore budú zverejnené 31. januára 2020.
Do uzávierky môžu byť predložené len žiadosti (projekty) realizované do konca novembra 2020.

KOĽKO? Výška finančnej podpory:
Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt, letnú odbornú školu alebo stáž je
3 000 €. Celková suma, ktorú prerozdelíme v programe, je 30 000 €.
NA ČO? Oprávnené výdavky:
Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom:
o
o
o
o
o
o
o

registračné poplatky;
školné;
zdravotné a úrazové poistenie;
knihy, výskumný materiál;
cestovné;
ubytovanie;
iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

Do rozpočtu nie je možné zahrnúť:
o životné náklady – stravné, vreckové, internet, telefón;
o nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Štipendium je možné získať na nasledovné účely (príklady):
o
o
o
o
o

študijná stáž na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku;
vedecká a odborná činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským
pedagógom a s partnermi v zahraničí;
krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych
krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, dizertačnej práce, výskumu a pod.);
účasť na letnej odbornej škole;
iné.
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Kto sa nemôže uchádzať o podporu:
o
o

študenti, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informačné technológie,
technické odbory, prírodné vedy, humanitné vedy, medicína a umenie.
študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

Program nepodporuje:
o
o
o

účasť na jednorazových zahraničných konferenciách;
študijné pobyty zahraničných študentov;
jazykové kurzy v zahraničí.

Podmienky získania štipendia:
1. pravdivo vyplnený on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/, ktorý
obsahuje:
• Informácie o predkladateľovi (osobné údaje).
• Informácie o dosiahnutom vzdelaní predkladateľa (fakulta, katedra, špecializácia, študijný
program, ročník, študijný priemer).
• Informácia o akademických výsledkoch.
• Doplňujúce informácie o štúdiu (štipendium v súčasnosti poberajúce, podpora
v minulosti, podpora v grantovom programe Hlavička).
• Údaje o samotnom projekte (popísanie projektu, témy, metód, aktivít projektu,
osobného prínosu a využitia výstupov).
• Rozpočet projektu.

2. Predloženie povinných príloh:
• Potvrdenie o prijatí na zahraničnú vysokú školu, výskumné pracovisko, stáž, letnú školu,
doktorandské štúdium (môže byť predložené aj dodatočne e-mailom, najneskôr do
podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku).
• Dve referencie (letná škola iba 1 referenciu), ktoré potvrdzujú schopnosť
študenta/študentky úspešne a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí vrátane
jeho/jej záujmu a potenciálu venovať sa projektu technického, odborného alebo
praktického charakteru. Referencie musia obsahovať celé meno referujúceho, kontakt,
názov jeho zamestnávateľa a vlastnoručný podpis referujúceho. V prípade, predloženia
referencie v inom ako slovenskom jazyku je potrebný jej preklad.
• Výpis dosiahnutých študijných výsledkov za predchádzajúci ukončený akademický rok
štúdia.
• Štruktúrovaný životopis.
• Priloženie motivačného listu v rozsahu max. 2 strany.
• Kópia OP.
• Číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN.
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Kritéria posudzovania žiadostí:
1) Obsahové spracovanie žiadosti
▪ Prehľadnosť a obsah spracovanej žiadosti.
▪ Kvalita spracovania projektu.
Predkladaný projekt musí priamo súvisieť s odborom štúdia predkladateľa žiadosti.
▪

Adekvátnosť referencií. Referencie by mali byť od ľudí, ktorí sú odborníkmi v oblasti, v ktorej
predkladateľ študuje. Referencie musia potvrdzovať schopnosť študenta úspešne
a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí vrátane záujmu a potenciálu (aj jazykových
schopností) realizovať projekt. V prípade predloženia referencií v inom ako slovenskom
jazyku je potrebné priložiť ich preklad.
2) Formálna stránka žiadosti
▪ Predloženie všetkých potrebných príloh.
▪ Študent spĺňa zverejnené kritériá podpory.
▪ Prehľadnosť žiadosti.
Žiadne zo spomínaných kritérií nie je nadradené inému.
Ak spĺňate podmienky štipendijného programu Hlavička a rozhodli ste sa zapojiť do programu:
•

Vyplňte on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 6. januára 2020,
24.00 hod.
Doplňte všetky požadované prílohy.

•

Vyhodnotenie žiadostí a výber štipendistov:
Výber štipendistov bude realizovaný na základe posúdenia predloženej žiadosti (projektu)
a požadovaných príloh výberovou komisiou. Výberová komisia bude pozostávať zo zástupcov
vysokých škôl a nezávislých odborníkov z akademickej oblasti.
Komisia bude pozornosť venovať prioritne:
▪
▪
▪
▪

projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru,
motivačnému listu,
odborným a osobnostným predpokladom študenta (životopis),
referenciám.

Zmluvné podmienky štipendia:
Finančný príspevok (štipendium) bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Podporení žiadatelia (študenti) predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii
podporeného projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú
obsiahnuté všetky termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy a spôsobu vyúčtovania
projektu.
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Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí:
Nadácia SPP si váži čas a námahu každého študenta, ktorý sa venuje spracovaniu svojej žiadosti,
a zároveň ďakuje za prejavenú dôveru.
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta
Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr.
Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Malvína Čierniková, PhD.
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor pedológia) a doc. Ing. Ľuboš
Magdolen, CSc. (Ústav dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave).
V rámci grantového programu Hlavička bolo podporených 10 projektov v celkovej sume 18 625,00 €.
Zoznam podporených projektov v grantovom programe Hlavička so záverečnými správami tvorí
Prílohu č. 2.
PROGRAM MUNICIPALITY – PODPROGRAM EUSTREAM

Podmienky predloženia žiadostí v podprograme Eustream
TERMÍNY
Odovzdanie projektu:
Realizácia projektu:
Záverečné vyúčtovanie:

22. marec 2020 do 24.00 h.
apríl až december 2020
15. december 2020

PODMIENKY
• Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do jednej z troch určených oblastí (viď
nižšie).
• Výška podpory na jeden projekt závisí od celkového počtu zaslaných projektov do programu.
• V programe Municipality budú podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné
a odrážajú potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s rozpočtom a plánovanými aktivitami
projektu.

TRI OBLASTI PODPORY
•

Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk,
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• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia
parkov, námestí, verejných priestorov a pod.),
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk,
• zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a
foriem informácií o obciach:
• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
• realizácia obecnej webovej stránky obce,
• realizácia systému informačných tabúľ,
V tejto oblasti nebudú podporené projekty:
• výstavba viacúčelových multifunkčných ihrísk,
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch,
• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia a plynofikácia).

•

Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie,
obecné združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
• podpora miestneho súboru a pod.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

•

Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov,
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií,
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
• protipovodňové opatrenia,
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia a/alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI
•

Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje:
• Základné údaje o obci (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej situácie).
• Popis projektu:
• Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť.
• Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený,
ako bude projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od
projektu).
• Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
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•
•

• Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu.
• Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od
darcu. Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie
ich súvisu s plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne
vybavenie a zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné
prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.) Priložte aj cenovú
ponuku, ak je k dispozícii.
Fotografie pôvodného stavu (v digitálnom formáte JPG, GIF, TIFF a pod.)
Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené):
• potvrdenie o pridelení IČO,
• potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,
• potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.

Vypracovaný projekt zašlite prostredníctvom elektronického on-line systému, ktorý nájdete na
webovej adrese http://nadaciaspp.egrant.sk/.
Vyplnenie žiadosti o grant je jednoduché. Postupujte, prosím, podľa nasledovných krokov:
KROK 1
• Registrujte sa (okno v pravom hornom rohu).
• Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.
• Potvrďte správnosť vašej e-mailovej adresy.
Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii, vám príde e-mail s webovým odkazom.
Kliknite na webový odkaz a potvrďte správnosť svojej e-mailovej adresy. V prípade, že ste e-mail
nedostali, skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam).
• Vráťte sa na webovú stránku s on-line formulárom http://nadaciaspp.egrant.sk/.
KROK 2
• Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3
• Vyplňte formulár.
Do on-line formulára môžete vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky
grantového programu, resp. do finálneho odoslania svojej žiadosti o grant. Na priebežné
uloženie slúži tlačidlo PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.
KROK 4
• Odošlite finálnu podobu on-line formulára (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt
s potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formulára) treba odoslať
v termíne do 22. marca 2020 do 24.00 h. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti
o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
V prípade otázok sa môžete
erika.vodickova@eustream.sk).

obrátiť

na
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Eriku

Vodičkovú

(tel.

02/6250

7224,

O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2020 získalo podporu 50 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000 €.
Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Municipality, podprogram Eustream tvorí
Prílohu č. 3.
DARY SPP-DISTRIBÚCIE: SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPPdistribúcia, a. s. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov zameraných
na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
Kritéria hodnotenia projektov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

žiadosť spĺňa obsahový zámer;
súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy;
zámer projektu je zmysluplný a potrebný;
projekt je verejnoprospešný;
projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny;
cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované;
rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám.

Postup pri predkladaní projektu:
tlačená podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formulára) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
➢ potvrdenie o pridelení IČO;
➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať e-mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej, aj
v elektronickej podobe.
O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá
podpory.
V roku 2020 získal podporu 1 projekt, v celkovej výške podpory 5 000 €.
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Zoznam podporených subjektov v programe dary SPP-distribúcie: Spolupráca so samosprávami tvorí
Prílohu č. 4.

DARY EUSTREAM
O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
Kritéria hodnotenia projektov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

žiadosť spĺňa obsahový zámer;
súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy;
zámer projektu je zmysluplný a potrebný;
projekt je verejnoprospešný;
projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny;
cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované;
rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám.

Postup pri predkladaní projektu:
tlačená podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formulára) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
➢ potvrdenie o pridelení IČO;
➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať e-mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej, aj
v elektronickej podobe.
O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2020 získalo podporu 7 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 62 467 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci
vyplatenia darov tvorí Prílohu č. 5.
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GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY

Podmienky grantového programu Regióny

TERMÍNY
Spustenie programu:

26. marec 2020

Odovzdanie projektu:

vzhľadom na aktuálnu situáciu predlžujeme uzávierku programu
do 4. mája 2020 do 24.00 h.

Realizácia projektu:

máj až november 2020

Záverečné vyúčtovanie:

30. november 2020

ZNENIE PROGRAMU
Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom
grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok
miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky,
ktoré sú určené na podporu vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a
v mestách. Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na
nižšie uvedenú adresu. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2 000 eur.
Veríme, že pri príprave vašich úspešných verejnoprospešných projektov vám pomôžu aj nasledujúce
informácie.

PODMIENKY
• Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do určených oblastí.
• Nebudú podporené projekty, ktoré získali finančnú podporu v predchádzajúcom roku.
• Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.
• V programe budú podporené iba projekty, ktoré budú konkrétne, realizovateľné a budú odrážať
potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce a miest a regiónov.
• Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s plánovanými aktivitami projektu.
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TRI OBLASTI PODPORY
OBLASŤ 1
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov,
námestí, verejných priestorov a pod.),
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie a
úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.,
•

projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a
foriem informácií o obciach:

• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
• realizácia obecnej webovej stránky obce,
• realizácia systému informačných tabúľ,
• obecné noviny a pod.

V tejto oblasti nebudú podporené projekty
• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok,
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch,
•

projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov a stredísk.

OBLASŤ 2
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné
združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
• podpora miestneho súboru a pod.
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Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú
dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

OBLASŤ 3
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov,
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách,
čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
• protipovodňové opatrenia,
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít,
turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.

PROGRAM NEPODPORÍ
• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch,
• budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, osvetlenie, oprava ciest a
chodníkov),
• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného
charakteru,
• projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami,
• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných
verejnoprospešných aktivít,
• projekty energetickej hospodárnosti budov,
• aktivity realizované v zahraničí,
• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a
korektným správaním.

VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR
Maximálna výška finančného príspevku: 2 000 EUR
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 50 000 EUR
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Predkladateľ projektu môže mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže byť
nielen rozpočet obce, mesta ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali
prostredníctvom iného grantu alebo daru.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Predkladateľom projektu môže byť – obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne
organizácie a športové kluby.
Podmienky predkladania projektov:
• Každý predkladateľ môže byť v danom roku podporený iba raz.
• Projekt sa bude realizovať v časovom horizonte max. 8 mesiacov, nie je možné spätne podporiť už
zrealizované aktivity.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a plánovanými aktivitami
projektu.
• Projektový zámer je v súlade s územným plánom mesta/obce, legislatívou, technickými normami a
regulatívmi a inými rozvojovými dokumentmi.
• Predkladateľ musí mať predmetné územie, ktorého sa podpora týka, vo vlastníctve.
• Predkladateľ projektu pripraví a odovzdá vyúčtovanie a záverečnú správu k zrealizovanému
projektu.

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI
Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje:
Základné údaje o predkladateľovi (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej
situácie).
Popis projektu:
Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť.
Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený, ako bude
projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od projektu).
Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu.
Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od darcu.
Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie ich súvisu s
plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne vybavenie a
zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť v
priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.)
Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené):
potvrdenie o pridelení IČO a DIČ,
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potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,
potvrdenie o existencii a registrácii subjektu: stanovy, registračná listina, nadačná listina, štatút
a podobne (mestá a obce nepredkladajú)
potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Vypracovaný projekt zašlite prostredníctvom elektronického on-line systému, ktorý nájdete na
webovej adrese http://nadaciaspp.egrant.sk/.

Vyplnenie žiadosti o grant je jednoduché. Postupujte, prosím, podľa nasledovných krokov:
KROK 1
Registrujte sa (okno v pravom hornom rohu). Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo. Potvrďte
správnosť vašej e-mailovej adresy. Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii, vám príde email s webovým odkazom. Kliknite na webový odkaz a potvrďte správnosť svojej e-mailovej adresy. V
prípade, že ste e-mail nedostali, skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam). Vráťte sa na
webovú stránku s on-line formulárom http://nadaciaspp.egrant.sk/.
KROK 2
Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3
Vyplňte formulár. Do on-line formulára môžete vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do
dátumu uzávierky grantového programu, resp. do finálneho odoslania svojej žiadosti o grant. Na
priebežné uloženie slúži tlačidlo PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.
KROK 4
Odošlite finálnu podobu on-line formulára (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt s
potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formulára) treba odoslať v termíne do
4. mája 2020 do 24.00 h. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant si budete môcť
svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na pána Petra Pavileka (tel. +421 (2) 6262 2361,
PETER.PAVILEK@spp.sk).
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O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2020 bolo v rámci grantového programu Regióny podporených 50 subjektov v celkovej
sume 50 000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny tvorí Prílohu č. 6.
MIMORIADNY GRANTOVÝ PROGRAM POMÁHAME SPPOLU

Podmienky grantového programu Pomáhame SPPolu
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych
prístupov. Nadácia SPP podáva pomocnú ruku v boji s pandémiou ochorenia COVID-19.
Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva sú seniori nad 65 rokov a ľudia odkázaní na pomoc
ostatných. Nadácia SPP túto oblasť podpory vníma ako citlivú a chce pomôcť tým najslabším. Našim
zámerom je tak bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne
služby. Chceme pomôcť riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok,
špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových
kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb.
V programe Pomáhame SPPolu je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych
služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nadácia SPP vyčlenila na grantový program
Pomáhame SPPolu 200 000 eur, ktoré prerozdelí medzi žiadateľov.

Cieľ programu:
- riešenie aktuálnych problémov fyzických osôb po dovŕšení dôchodkového veku, umiestnených
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na území Slovenska,
- bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť nepodnikateľské organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne
služby na území Slovenska pre vyššie uvedené osoby.

O podporu sa môžu uchádzať:
nepodnikateľské právnické osoby – poskytovatelia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek, ktorí realizujú sociálne služby tzv. pobytovou formou v zariadeniach pre
seniorov, v domovoch sociálnych služieb alebo v podobných zariadeniach.
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Oprávnení predkladatelia žiadostí:
•
•

•
•

štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, napr.
domovy sociálnych služieb, domovy seniorov,
mimovládne organizácie, ktoré sú registrované ako poskytovatelia sociálnych služieb,
neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové
zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy,
samosprávy (obce a mestá), t. j. zriaďovatelia zariadení poskytujúcich sociálne služby
iné zariadenia poskytovateľov sociálnej pomoci

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby a fyzické osoby.
Cieľová skupina:
•

seniori žijúci v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou

Predmet podpory:
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na pokrytie výdavkov na:
•

•

•

•

•

hygienické pomôcky a ochranné prostriedky (FFP3, FFP2 respirátory, rúška, rukavice
ochranné overaly, ochranné okuliare, dezinfekcia a pod.);
navýšenie mzdových kapacít personálu starajúcich sa o klientov, súvisiacich s mimoriadnou
starostlivosťou o klientov v prípade infekcie COVID-19;
špeciálny zdravotnícky materiál a vybavenie (napr. aj látky a gumičky na ušitie rúšok,
germicídne žiariče a iné dezinfektory), použité na ochranu proti COVID-19;
sociálna pomoc (napr. ako odborné poradenstvo, supervízia pre personál a klientov,
psychologická pomoc, aktivity na zmysluplné trávenie voľného času, ktoré pomôže prekonať
náročné obdobie prípadnej izolácie v prípade infekcie COVID-19, podpora vytvorenia
špecifických podmienok umožňujúcich kontakty klientov s rodinou v prípade izolácie alebo
karantény);
zakúpenie potravín, vitamínov a výživových doplnkov pre klientov;

Termíny predkladania žiadostí:
Spustenie grantového programu: 20. októbra 2020
Uzávierka predkladania projektov: 16. novembra 2020
Hodnotenie a vyhodnotenie projektov: od 17. novembra 2020 – 4. decembra 2020
Realizácia projektov: december 2020 – apríl 2021
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Výška finančnej podpory:
Nadácia SPP vyčlenila na tento účel 200 000 eur. Max. výška podpory na 1 projekt je 5 000 eur.
Predkladateľ môže predložiť 1 projekt.
Proces a kritéria posudzovania projektov:
Predložené žiadosti budú hodnotené z pohľadu splnenia formálnych podmienok.
Formálne kritériá:
• obsahový súlad predloženej žiadosti s cieľmi grantovej výzvy
• k projektu sú predložené všetky požadované prílohy
Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, prosíme vás, aby ste:
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto, prosím, nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú
pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu
verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné
vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.
Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte.
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte:
•
•

opis vášho projektu/aktivity,
napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
• kto a aký bude mať prínos z vášho projektu.
2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.
3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
5. Povinné prílohy:
•

neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení
IČO, štatút, stanovy, resp. zakladacia listina (obce a mestá tento dokument neprikladajú)
a potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Zhrnutie žiadosti:
• stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 350 slov
vrátane medzier).
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Zmluvné podmienky finančného príspevku:
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku (ďalej Zmluva). Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise Zmluvy.
Podporení predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu len elektronicky, prostredníctvom on-line
formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/. V Zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie
správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet obdarovaných.

Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne:
programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk
a programová
asistentka
barbora.blahova@cpf.sk.

Nadácie

SPP

Mgr.

Barbora

Blahová,

0918

548 598,

V roku 2020 bolo v rámci mimoriadneho grantového programu Pomáhame SPPolu podporených
255 subjektov v celkovej sume 199 400 €.
Zoznam podporených v internom grantovom programe Podpora jednotlivcov v núdzi tvorí Prílohu č. 7.

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM PODPORA JEDNOTLIVCOV V NÚDZI

Podmienky predloženia žiadostí v programe Podpora jednotlivcov v núdzi
Individuálna pomoc je prioritne smerovaná na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre
jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä tých, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Grantový program Podpora jednotlivcov v núdzi
je interný a nebude zverejnený na webovej stránke: www.nadaciaspp.sk. Individuálne žiadosti
posudzuje správna rada Nadácie SPP s prihliadnutím na odporúčanie (splnenie formálnych
náležitostí, adekvátnosť položiek, preverenie reálnosti potreby).
Cieľ grantového programu:
▪

▪
▪

poskytovanie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a
to najmä tých, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri
postihnutí živelnou pohromou;
podpora jednotlivcov s postihnutím;
pomoc v ťažkej životnej situácii.

Komu je program určený:
o finančnú podporu sa môžu uchádzať:
▪ fyzické osoby
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Jeden predkladateľ môže predložiť maximálne 1 projekt.
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské právnické osoby.
O podporu sa nemôžu uchádzať:
▪

podnikateľské právnické osoby

Výška finančnej podpory:
V tomto programe Nadácia SPP vyčlenila na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít celkovo
60 000 eur.

Časový harmonogram predkladania žiadostí:
Žiadosti sú prijímané priebežne počas celého roka. Žiadosti sa predkladajú vždy na najbližšie
zasadnutie správnej rady Nadácie SPP.
Proces a kritéria posudzovania projektov:
formálne kritériá posudzovania
▪ obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy;
▪ k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy.
Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou.
Kritéria hodnotenia projektov:
▪
▪

realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok
predkladateľmi projektu úspešne realizovateľné;
finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity
projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

Ako prihlásiť projekt:
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom formulára, ktorý zasielame emailom.
Zmluvné podmienky finančného príspevku:
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení
predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
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s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre
dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet
obdarovaných.
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí:
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne: programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta
Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr.
Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk.
V roku 2020 bolo v rámci interného programu Podpora jednotlivcov v núdzi podporených 255
subjektov v celkovej sume 199 400 €.
Zoznam podporených v internom grantovom programe Podpora jednotlivcov v núdzi tvorí Prílohu č. 8.
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B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
OBLASTI PODPORY
Ochrana a podpora zdravia
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na podporu aktivít, ktoré vedú k ochrane zdravia
slovenskej spoločnosti, k prevencii, ale aj k riešeniam rôznych problémov spojených s touto
problematikou. V téme ochrany zdravia bolo podporených 16 projektov v sume 478 736,18 €.
1. NÚDCH Deťom
Názov projektu: Cielená podpora pre detských pacientov Národného ústavu detských chorôb
Projekt bol podporený sumou: 256 000 €
Cieľom projektu bolo zabezpečiť prístroj Mentor Simbionix. Simulátor U/S simulátor Mentor
Simbionix je určený pre lekárov z celého NÚDCH na výcvik a skvalitnenie ich zručností pri
ultrasonografických vyšetreniach. Skúsenosti získané pri simuláciách lekárom zvyšujú sebavedomie a
istotu pri vyšetreniach s detskými pacientmi, ktoré následne prebiehajú rýchlejšie a pokojnejšie.
Medicínske simulácie majú za úlohu čo najvernejšie priblížiť každodennú prax lekára. V „chránenom“
prostredí simulačného centra poskytujú príležitosť získavať informácie, analyzovať situáciu a robiť
vlastné diagnostické a terapeutické rozhodnutia a sledovať aj ich vplyv na pacienta. Finančný dar bol
použitý na nákup simulátora U/S Mentor Simbionix.
2. Centrum pre liečbu drogových závislostí
Názov projektu: Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Informačná a poradenská linka pre problémy s alkoholom alebo drogami by naďalej volajúceho
informovala o možnostiach a postupoch odbornej pomoci, o ordinačných hodinách CPLDZ Bratislava,
ako aj o jednotlivých terapeutických programoch. Príbuzným a priateľom ľudí, ktorí majú problémy s
alkoholom alebo s drogami, linka poskytne informácie o prejavoch tejto poruchy a o spôsobe, ako
motivovať ich blízkeho, aby vyhľadal odbornú lekársku pomoc, s ubezpečením na diskrétnosť a
ochranu osobných údajov pacienta. Slúži aj pre pacientov CPLDZ Bratislava, ktorým poskytne
možnosť telefonickej konzultácie. Informácie poskytuje aj pedagogickým zamestnancom, sociálnym
pracovníkom alebo iným odborníkom. Najväčší prínos linky však vnímame v zlepšení prístupu k liečbe
pre ľudí s problémami s alkoholom alebo s drogami. Dopad projektu vnímame ako celospoločensky
prínosný. Sprostredkovaním kontaktu volajúceho so špecializovaným zdravotníckym zariadením sa
zabezpečí celkové zlepšenie jeho zdravotného stavu, abstinencia, ale aj preventívne opatrenia, ako je
očkovanie proti infekčným hepatitídam, čo má celospoločensky ochranný dopad. Vzhľadom na veľké
množstvo a širokú paletu oprávnených hovorov na informačnej a poradenskej linke (nielen) pre ľudí s
problémami s alkoholom alebo drogami hodnotíme prevádzku linky ako vyťaženú. Na základe
vyťaženosti linky vnímame potrebu zabezpečiť a rozšíriť jej prevádzku do budúcna.
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3. PLAVECKÝ A VODNOPÓLOVÝ KLUB VRÚTKY
Názov projektu: Modernizácia systému filtrácie a úpravy vody na Mestskom kúpalisku vo Vrútkach
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
PVK Vrútky je prevádzkovateľom Mestského kúpaliska vo Vrútkach do roku 2025. Organizuje aj
športovú činnosť prostredníctvom Slovenskej plaveckej federácie vo Vodnom póle na štátnej aj
medzinárodnej úrovni reprezentácie. V rámci projektu sa zakúpia a zapoja nové filtračné zariadenia
na úpravu vody, keďže súčasné filtračné zariadenia nespĺňajú technické a kapacitné normy (majú už
27 rokov). Mesto Vrútky ako vlastník kúpaliska nemá voľné finančné prostriedky na zakúpenie týchto
technických zariadení.
4. ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ
Názov projektu: Rekonštrukcia OKO A – Vybudovanie sarkómového centra
Projekt bol podporený sumou: 100 000 €
Národný onkologický ústav je špecializovaná nemocnica zameraná na poskytovanie komplexnej
starostlivosti o onkologických pacientov. Oddelenie klinickej onkológie sa zameriava predovšetkým
na diagnostiku a liečbu vzácneho ochorenia, sarkómov mäkkých tkanív, ako aj kostných sarkómov.
Cieľom projektu bola rekonštrukcia priestorov a vybudovanie moderného oddelenia poskytujúceho
modernú komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Finančné prostriedky boli využité na nákup
lôžkových rámp, nemocničného nábytku a klimatizačného zariadenia.
5. Lyžiarsky klub SpeedSki Team
Názov projektu: Na lyžiach je deň krajší
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo rozvíjanie a podpora povedomia detí, mládeže, ale aj dospelých o rýchlostnom
lyžovaní, vytvorenie podmienok a možností jeho trénovania na slovenských zjazdovkách i v zahraničí,
zabezpečovanie účasti na celosvetovo významných pretekoch a prístupnosť tohto športu každému
bez rozdielu veku, bydliska, finančných možností či iných aspektov. Inovatívnosť sa prejavuje v
originalite a výnimočnosti tohto športu, ktorý na Slovensku nie je zatiaľ veľmi známy a naše o. z. je
odhodlané tento fakt zmeniť – zapojiť, vypracovať a podporiť čo najviac talentov. Ciele boli naplnené
vo veľkej väčšine, uskutočnili sa exhibičné preteky pre širokú verejnosť v poľskom Jurgowe. Niektorí
prekonali svoje doterajšie rekordy a podujatie prebiehalo bez akýchkoľvek problémov. Hlavným
prínosom bolo oboznámenie širokej verejnosti so speedski lyžovaním, ktoré je stále známe pomenej.
Finančný dar bol použitý na semináre, lyžiarske tréningy, prenájom zjazdovky, zapožičanie výstroja a
výučbu lyžovania.
6. Asociácia Marfanovho syndrómu
Názov projektu: Rekondično-rehabilitačný pobyt pacientov s Marfanovým syndrómom s medicínskoinformačným zameraním
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Projekt je určený priamo pre členov AMS (70 členov) a nepriamo aj pre ich rodiny a rodinných
príslušníkov, ktorým by mal projekt pomôcť k lepšej životnej situácii, či už prostredníctvom nových
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medicínskych informácií o najnovšej liečbe a prevencii ochorenia, prezentovaných na stretnutí
uznávanými lekármi, ako aj prostredníctvom rehabilitácií uskutočňovaných na danom stretnutí.
Cieľom stretnutia je informovať členov Asociácie Marfanovho syndrómu, pacientov s týmto
ochorením a ich rodinných príslušníkov o nových možnostiach liečby a prevencie ochorenia
Marfanovho syndrómu prostredníctvom lekárov uznávaných vo svojom odbore. Tieto informácie
môžu členovia sprostredkovať svojim lekárom (keďže informácií o danom ochorení je málo) a
konzultovať možnosti financovania liečby s poisťovňami. Ďalším dôležitým cieľom je rehabilitačná
časť stretnutia, kde prostredníctvom rehabilitácie v bazéne, rehabilitačných cvičení a jogy je snaha o
zlepšenie zdravotného stavu a kondície pacienta. Celé stretnutie má za cieľ všetkými uvedenými
prostriedkami zlepšiť zdravotný stav pacientov/členov asociácie, ako i posilniť ich duševnú i fyzickú
kondíciu. Konkrétne informácie poskytnuté pacientom s MS a ich rodinným príslušníkom,
orientované či už na pravidelnejšiu nutnosť návštev a liečby u svojich lekárov, docielia pacientove
uvedomenie si nutnosti prispieť vlastnou aktivitou k svojej liečbe. Získaním informácií o možnostiach
nových liečebných procesov, či už medikamentóznych, alebo chirurgických, dodajú členom nádej a
chuť do života, čo spôsobí ich aktívne začlenenie v spoločnosti, v zamestnaní a v rodinnom živote.
7. ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne
Názov projektu: Starostlivosť o hygienu a zdravie detí na ZŠ
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Hlavnou myšlienkou projektu bolo skvalitniť sociálne služby žiakov základnej školy so zameraním na
prevenciu. Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení na
prvom poschodí v budove základnej školy. Rekonštrukčné práce zahŕňali výmenu a opravu
vodovodných a kanalizačných vedení, murovanie nových WC kabínok s dverami, výmenu umývadiel,
toaliet, pisoárov, obkladov, dlažby a vymaľovanie stien. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie žiakov
v oblasti prevencie, dodržiavanie osobnej hygieny, formovanie ich zdravotného uvedomovania a
vzťah k ochrane zdravia. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych
zariadení.
8. Centrum Naša chalúpka, o. z.
Názov projektu: Rehabilitáciou za zdravím
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť ľudí so zdravotným postihnutím, podporiť ich zdravie, schopnosť
chodiť a dosiahnutie lepšieho držania tela. U ľudí so zdravotným postihnutím sa terapiami oživili a
uvoľnili stuhnuté svaly, čo im pomohlo aj s bolesťami chrbta či hlavy. Masáže pôsobili tiež výborne na
ich nervový systém, niektorým klientom sa tým zlepšil aj spánok. Finančné prostriedky boli použité na
zakúpenie rehabilitačnej trojkolky pre ľudí so zdravotným postihnutím, skladacieho masérskeho stola
a preplatenie rehabilitačných a masážnych terapií.
9. Liga za duševné zdravie SR
Názov projektu: Budovanie kapacít Ligy
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €

32

Liga za duševné zdravie 20 rokov bojuje za to, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala na
Slovensku štandardom. Toto úsilie nie je doteraz nijakým spôsobom systematicky podporované
štátom. Liga nedostáva žiadne peniaze na prevádzku linky dôvery Nezábudka, na osvetové kampane,
na práce v oblasti prevencie ani na znižovanie stigmy a zvyšovanie informovanosti verejnosti. Pre Ligu
za duševné zdravie pracuje 28 ľudí, z toho väčšina na Linke Nezábudka. Priamo v Lige pracuje 8 ľudí,
ktorí vykonávajú množstvo aktivít a majú rozpracovaných viac ako 35 projektov. Cieľom združenia je
budovať kapacity ligy, rozvíjať linku Nezábudka, organizovať týždeň duševného zdravia v mesiaci
október so zámerom propagácie dôležitosti ochrany duševného zdravia a vydávať časopis a
newsletter o duševnom zdraví. Zámer časopisu aj newslettera je generovanie neustále aktuálneho a
kvalitného obsahu. LDZ produkuje už teraz vlastnú reláciu do RTVS, ktorá bude uvedená na jeseň.
Počas pandémie mala LDZ v RTVS reláciu „Ako sa máte?“ o duševnom zdraví. Ďalším úspešným
projektom je Duša a film, ktorý MUDr. Breier ako člen správnej rady Ligy promuje už viac ako rok, a v
ktorom sa stretávajú najvýznamnejšie osobnosti odborného a spoločenského života. Celosvetový deň
duševného zdravia každoročne pripadá na 10. októbra. LDZ dlhodobo realizuje zbierku Nezábudka v
týždni okolo dňa duševného zdravia spoločne s inými aktivitami, ktorých cieľom je spopularizovať
tému duševného zdravia, zvýšiť informovanosť o duševnom zdraví, znížiť úroveň stigmy spoločnosti
ohľadom duševných porúch a vytvoriť spoločenský tlak na štát, aby sa systém starostlivosti o duševné
zdravie, na ktoré nebol kladený dôraz 30 rokov, zmenil k lepšiemu. Dňa 7. októbra je v pláne
zrealizovať slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia LDZ pod záštitou prezidentky a
primátora Bratislavy aj s ich osobnou účasťou. Toto podujatie bude zároveň promovať týždeň
duševného zdravia, prednášky na celom Slovensku a bude nadväzovať na predchádzajúcu kampaň.
10. PHYSIO CANIS, o. z.
Názov projektu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb fyzioterapie a canisterapie pre deti a mládež so
zdravotným znevýhodnením
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je rozšíriť ambulantné terapie v oblasti fyzioterapie, canisterapie, masáže a
doplnkové terapie snoozelen, manuálnu fyzioterapiu pomocou motopedu, senzorické a edukačné
terapie pre deti a mládež s ťažkým zdravotným znevýhodnením, pre cieľovú skupinu, ktorá je
momentálne z dôvodu Covid-19 vysoko riziková pre pobyt v skupinách v denných stacionároch či v
špeciálnych zariadeniach predškolskej a školskej dochádzky. Rodičia musia zabezpečiť 24-hodinovú
starostlivosť a majú veľmi obmedzené možnosti intenzívnej rehabilitácie (cestovanie do zahraničia je
obmedzené, pobytové rehabilitácie v štátnych rehabilitačných nemocniciach a kúpeľoch sú posunuté,
rehabilitácie po operáciách v podstate nie sú).
11. Bábky v nemocnici
Názov projektu: BÁBKY V NEMOCNICI
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je prostredníctvom dramatoterapie a psychosociálnej starostlivosti uľahčiť pobyt
dlhodobo chorým deťom v nemocniciach a liečebných zariadeniach, keď trpia nielen v dôsledku
fyzických bolestí, ale aj obavami z choroby, neistoty, odlúčením od rodičov a domáceho prostredia.
Deti v nemocniciach prežívajú pocity, s ktorými si veľmi často nevedia poradiť, čo komplikuje proces
uzdravovania. Občianske združenie „Bábky v nemocnici“ napĺňa svoje poslanie priamo v liečebných
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zariadeniach, v izbách malých pacientov. Špeciálne vyškolení dramatoterapeuti spolupracujú s
lekármi, sestrami aj rodičmi a deti interaktívne zapájajú do bábkohereckých predstavení tak, aby
mohli prostredníctvom bábok prejaviť svoje pocity, pochopiť ich a vyrovnať sa s nimi. Hlavným cieľom
je rozvíjať u detí vnímanie vlastnej hodnoty, predchádzať ich vyčleňovaniu z bežného života a
podporiť ich v túžbe po uzdravovaní. Psychika a choroba sú prepojené, je dokázané, že človek koná
tak, ako myslí, pozitívne motivovaný človek dokáže prekonať aj tie najťažšie prekážky, to platí aj pre
dieťa. „Bábky v nemocnici“ prinášajú chorým deťom jeden liek vždy so sebou.
12. NIE RAKOVINE
Názov projektu: Povedz NIE RAKOVINE
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu je prinášať širokej verejnosti životne dôležité informácie, ako ochrániť seba a svojich
blízkych pred rakovinou hrubého čreva a konečníka a ďalšími onkologickými ochoreniami. Ide o
názorný a interaktívny spôsob šírenia osvety. Ponúka verejnosti informácie, ktoré jej chýbajú a pre
ktoré sa Slovensko umiestňuje na čele výskytu i úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva v rámci
celosvetového meradla. Význam projektu je o to väčší, že na Slovensku zlyháva štátny systém
prevencie a neexistuje systematický spôsob vyšetrovania ani vzdelávania populácie. Projekt získava
na výnimočnosti angažovaním bývalých onkologických pacientov, ktorí si peklom liečby prešli a z úst
ktorých sú podávané informácie uveriteľné, autentické a dôveryhodné. Projekt je už rozbehnutý a
dlhodobo priťahuje pozornosť nielen verejnosti, ale aj médií.
13. Občianske združenie Porážka.sk
Názov projektu: Beh neporazených
Projekt bol podporený sumou: 2 966,18 €
Hlavný cieľ, ktorý Beh neporazených sleduje, je najmä šírenie osvety a prevencie cievnej mozgovej
príhody. V rámci projektu sa uskutočnili on-line merané bežecké preteky v rôznych vekových
kategóriách a v rôznych traťových dĺžkach. Nemeraný symbolický beh – kráčanie bol určený pre
pacientov po cievnej mozgovej príhode. Beh neporazených sa uskutočnil v týždni od 19. do 25. 10.
2020. Všetkým bežcom boli poštou zaslané štartovacie balíky. Finančné prostriedky boli použité na
manažovanie virtuálneho behu, obálky a poštovné.
14. Obec Bzenov
Názov projektu: „Rekonštrukcia ambulancie detskej pediatričky“
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu je zlepšiť hygienické podmienky v detskej pediatrickej ambulancii v budove
obecného úradu Bzenov. Táto bola publikovaná v televízii RTVS, STV a JOJ v dňoch 1. 10. 2020
Regionálne vysielanie a v nedeľu 4. 10. 2020 v hlavných správach STV a JOJ, kde bolo
odprezentované, že priestory sú v nevyhovujúcom stave, čo sa týka hygieny, a hrozí zastavenie
prevádzky. Predmetom rekonštrukcie je výmena elektrorozvodov, rozvodnej skrine RV, výmena
svietidiel (LED), informačného rozvodu, výmena vodovodného potrubia, výmena ZTI zariadení (WC,
umývadla), výmena ležatej kanalizácie. Keďže ide o 70-ročnú budovu, predpokladá sa, že sú ležaté
izolácie, preto budú odstránené všetky podkladové vrstvy do hĺbky 1 m a tieto nahradené tlakovou
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izoláciou, tepelnou izoláciou z elektro-vyhrievaných podláh, anhydritovou podlahou a v konečnom
profile liatou epoxidovou podlahou, prípadne nemocničnou PVC. Je nutné vykonať otlčenie omietok
stien, časti stropov. Tieto nahradiť sanačnými omietkami v kombinácii so sadrokartónom
impregnovaným, všetky maľby nahradiť protiplesňovou maľbou používanou v zdravotníctve.
15. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Názov projektu: Zvyšovanie bezpečnosti zdravotníckych zamestnancov a hospitalizovaných kriticky
chorých pacientov na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura Košice prostredníctvom technológie na čistenie ovzdušia počas pandémie COVID-19
Projekt bol podporený sumou: 7 800 €
Zriaďovateľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) je Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky. UNLP je štátna príspevková organizácia a s vyše 1300 lôžkami a viac ako 3500
zamestnancami predstavuje druhú najväčšiu nemocnicu v Slovenskej republike, s prevádzkou v rámci
dvoch samostatných areálov na Triede SNP 1 a Rastislavovej 43 v Košiciach. UNLP poskytuje liečebnopreventívnu starostlivosť pacientom/klientom nielen z oblasti miestnych okresov Košice/Košiceokolie a Košického samosprávneho kraja, ale pre niektoré vysoko-špecializované výkony má
pôsobnosť v celom východoslovenskom regióne, prípadne až celoštátnu. Oblasťami unikátnych
výkonov v UNLP sú operácie z oblasti neurochirurgie, hrudníkovej chirurgie, gastroenterochirurgie,
maxilofaciálnej chirurgie a úrazovej chirurgie, ale tiež hospitalizácie z oblasti onkohematológie,
gynekológie-pôrodníctva a iné. Cieľom projektu je ďalšie zvyšovanie bezpečnosti zdravotníckych
zamestnancov a hospitalizovaných kriticky chorých pacientov Oddelenia anestéziológie a intenzívnej
medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice prostredníctvom technológie na čistenie
ovzdušia (čističkami vzduchu) počas pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa dokázateľne šíri
vzduchom.
16. SPREVÁDZANIE o. z.
Názov projektu: Sprevádzanie o. z. mobilný hospic
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti terminálne chorému človeku, ktorý chce
svoje posledné chvíle stráviť v domácom prostredí, čo je veľmi dôležité pre celú jeho rodinu. Ľahšie
sa vyrovnávajú so stratou milovanej osoby, keď sa o ňu starajú. Jedná sa o konkrétnu pomoc
chorému človeku, ktorý je finálnej fáze svojho života. Náš projekt nemalým dielom prispieva k tomu,
aby sa zvýšila kvalita života mnohým ľuďom. Teraz počas PANDÉMIE COVID-19 sú zakázané návštevy
v nemocniciach, čo ešte viac vedie ľudí k vyhľadávaniu našej služby. Myslíme si teda, že naša služba
bude mať v budúcnosti stúpajúcu tendenciu, ale nie je možné ju poskytovať bez kvalitného
materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia, preto sme sa rozhodli požiadať vás
o pomoc. Cieľom projektu je udržanie dôstojnosti a najvyššej možnej kvality života terminálne
chorého človeka až do prirodzeného konca v domácom prostredí. Domáca paliatívna starostlivosť je
poskytovaná návštevnou zdravotnou službou lekára a sestry. Pre pacienta je bezplatná.
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Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP podporuje rozvoj telesnej kultúry v rámci aktívnej podpory športových klubov
a občianskych združení. V téme podpory rozvoja telesnej kultúry bolo podporených 37 projektov
v sume 474 400,00 €.
1. TenSta
Názov projektu: Tenisové dni nadácie SPP po Slovensku a na tenisovom turnaji ATP 90 Bratislava
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bolo poskytnúť a podporiť mladé tenisové talenty na Slovensku, poskytnúť zábavu a
prilákať deti na športoviská. Možnosť stretnúť svoje veľké športové vzory a zoznámiť sa zo základmi
tenisu a športu vôbec. Vedľajším cieľom bolo zabezpečiť oblečenie a výbavu pre mladých športovcov.
V dňoch 17. – 20.6.2020 sa uskutočnil tenisový turnaj Bratislava open, ktorý bol súčasťou STZ
Peugeot tenis tour 2020. Turnaja sa zúčastnilo veľa detí, ktoré si vyskúšali tenis a boli pozvané do
tenisových oddielov. Deťom bol venovaný tréning s Milošom Mečírom, Filipom Poláškom, Igorom
Zelenajom a autogramiáda tenistov. Deti sa veľmi aktívne zapájali do chodu turnaja. Stali sa
čiarovými rozhodcami a zberačmi loptičiek. Ďalšie tréningy prebehli v Piešťanoch, v Poprade pod
vedením skúsených trénerov. Finančný dar bol použitý na tenisové oblečenie detí, na stravu,
prenájom, zabezpečenie, lekársky dozor a marketing.
2. Lyžiarska akadémia Veroniky Velez-Zuzulovej
Názov projektu: ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Plán športovej prípravy sa podarilo zrealizovať v plnom rozsahu. Pretekári mali naplno možnosť
rozvíjať svoj potenciál. Niektorí pretekári držia krok so svetovou špičkou vo svojej kategórii. Šesť
vybraných talentovaných pretekárov sa zúčastnilo za sezónu niekoľkých pretekov či majstrovstiev na
Slovensku, v Česku, Slovinsku a Taliansku. Predtým sa spoločne na preteky pripravovali a stanovili si
vlastné výkonnostné ciele, ktoré väčšina cez sezónu naplnila. Finančný dar bol použitý na tréningové
procesy, prenájmy, výdavky spojené s medzinárodnými pretekmi – cestovné, diéty a ubytovanie.
3. „Nadácia STARS FOR STARS“
Názov projektu: Podpora športových talentov
Projekt bol podporený sumou: 60 000 €
STARS FOR STARS je projekt, ktorého účelom je finančná podpora a pomoc mladým športovým
talentom s cieľom prispieť k rozvoju slovenského športu. STARS FOR STARS je projektom špičkových
slovenských športovcov, ktorého základným zmyslom a zameraním je rozvoj a zvýšenie povedomia o
športe a športových reprezentantoch Slovenska. Podpora je cielená na športové hviezdy zajtrajška, t.
j. talentovaných a nadaných mladých športovcov, ktorí budú v neďalekej budúcnosti s veľkou
pravdepodobnosťou reprezentovať našu krajinu vo svojich disciplínach.
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4. NAŠA ATLETIKA
Názov projektu: 26. Banskobystrická latka
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
26. ročník Banskobystrickej latky, ktorý sa konal 11. 2. 2020, bol opätovne vysoko kvalitným
atletickým mítingom. Na súťaži sa predstavilo 23 výškarov (11 žien a 16 mužov) z 21 krajín sveta
vrátane dvoch reprezentantov Slovenska. Víťazný Kubánec Luis Zayas a druhý Jamal Wilson z Bahám
prekonali 233 cm, osobné rekordy a najlepší tohtoročný halový výkon na svete. Medzi ženami sa
tešila juniorská svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny s výkonom 196 cm. Míting patrí
medzi najlepšie výškarské halové mítingy na svete. Finančný dar bol použitý na veľkoplošnú
obrazovku a propagáciu projektu.
5. TK Petržalka
Názov projektu: PRAVIDELNÝ ŠPORT DEŤOM
Projekt bol podporený sumou: 95 000 €
Zmyslom projektu je zamestnať športom čo najväčšiu masu obyvateľstva s cieľom vytvorenia
prirodzeného návyku na pravidelný šport. Hlavným prínosom projektu je zníženie nezdravých javov v
spoločnosti, medzi ktoré patrí alkoholizmus, drogy a fajčenie. V neposlednom rade odbúranie
narastajúceho množstva civilizačných chorôb, akými sú obezita, cukrovka, rakovina a hypertenzia.
Výstupom projektu je zdravá populácia SR od detí až po dôchodcov.
6. Archery Club Geronimo Trnava
Názov projektu: „Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe na Planinke“
Projekt bol podporený sumou: 4 500 €
Cieľom projektu Medzinárodné majstrovstvá SR v 3D lukostreľbe na Planinke bolo zabezpečenie a
organizovanie pretekov s cieľom propagovať lukostrelecký šport na Slovensku. Projekt bol
realizovaný v dňoch od 19. 9. 2020 do 20. 9. 2020 a miestom konania bolo rekreačné zariadenie
Planinka. Predmetom projektu bol nákup materiálno-technického zabezpečenia: 3D zvierat,
terčovníc, propagačných materiálov, medailí, tiež zabezpečenie prenájmu priestorov, ubytovania a
stravy pre organizátorov pretekov. Na súťaži sa zúčastnili deti, mládež a dospelí lukostrelci zo
Slovenska a Českej republiky, Poľska, Rakúska v celkovom počte 240 účastníkov, z toho 171 mužov a
69 žien, detí bolo 32, kadetov 42, seniorov 129 a veteránov 37. Finančný dar bol použitý na uhradenie
materiálno-technického zabezpečenia, prenájom priestorov, ubytovanie organizátorov, nákup
medailí a na propagačné materiály.
7. Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Kazinczy Ferenc Magyar
Tanítási nyelvű alapiskola
Názov projektu: Športovo-zábavný areál ZŠ FK s VJM v Tornali
Projekt bol podporený sumou: 45 000 €
Zámerom projektu bolo sprístupniť športovo-zábavný areál deťom v meste Tornaľa v spádovej oblasti
aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých je minimálna možnosť dostupnosti športového
vyžitia mimo školy. Vybudovaním športovo-zábavného areálu (ihriska) v objekte školy sa dosiahli
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stanovené ciele. V rámci projektu sa podarilo vybudovať dostupné ihrisko, kde sú zlúčené športové a
zábavné možnosti nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre deti z mesta Tornaľa. Finančné prostriedky boli
použité na zabezpečenie výstavby ihriska.
8. GOLF CLUB CARPATIA
Názov projektu: GOLF PRE VŠETKY DETI
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Projekt Golf pre všetky deti mal za cieľ osloviť čo najväčší počet detí v regióne. Plánovaný štart
projektu bol oneskorený kvôli situácii okolo vírusu COVID-19. Nábor detí bol realizovaný výhradne
prostredníctvom platenej reklamy na sociálnych sieťach a direct mailingu. Do pravidelných
týždenných tréningov projektu Golf pre všetky deti sa zapojilo 42 detí, väčšinou z Bratislavského
kraja. Tréningy sa uskutočnili v mesiacoch máj – august 2020. Tréningy prebiehali na tréningových
plochách Golf Club Carpatia a Golfového klubu Borša. Väčšina zo zúčastnených detí participovala na
tréningoch pravidelne a vyjadrila záujem s golfom pokračovať aj v budúcnosti. V rámci projektu boli
realizované 3 denné tábory na ihriskách Golf Club Carpatia a Golfového klubu Hrubá Borša v
termínoch 13. – 17. júla, 27. – 31. júla a 10. – 14. augusta 2020. Deťom bol predstavený golf a
participovali na všeobecnej golfovej príprave. Reakcie účastníkov a ich rodičov boli veľmi pozitívne.
Deti sa v rámci golfových pravidiel a golfovej etiky naučili hodnotám využiteľným v ich budúcom
živote. Finančný dar bol použitý na užívanie tréningových plôch, zaplatenie profesionálnych trénerov,
lôpt na driving range, na marketing, nábor a chod OZ GC Carpatia.
9. HK Ružinov mládež, o. z.
Názov projektu: Rozvoj športovej prípravy, materiálne zabezpečenie
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
HK RUŽINOV je mládežníckym hokejovým klubom. Zaoberá sa výchovou mladých hokejistov
(chlapcov a dievčat) od predškolského veku až do 20 rokov. V súčasnosti máme v klube cca 300 detí.
Radi by sme im prispeli na nákup časti výstroja – hokejok, častí výstroja. Pripravujeme angažovanie
tréningového špecialitu na odstránenie nesprávnych návykov a zdokonalenie korčuliarskych techník a
špecialistu na kondičnú prípravu. Zdravý životný štýl, pravidelné športovanie, získavanie pozitívnych
návykov, zdravá súťaživosť, snaha stať sa reprezentantom svojej krajiny, to sú atribúty, ku ktorým
vedieme mladých športovcov v klube. Špecializácia tréningového procesu je dnes nevyhnutnou
súčasťou prípravy. Spolu s materiálnou pomocou sa snažíme našim hráčom pripraviť najlepšie
podmienky k tomu, aby sa čo najväčšiemu počtu z nich podarilo stať sa súčasťou svetového hokeja.
10. Všetci Spolu Silnejší
Názov projektu: Rozvoj mládežníckeho futbalu
Projekt bol podporený sumou: 7 500 €
Cieľom projektu bolo zabezpečenie rozvoja mládežníckeho futbalu v klube FC Košice. Projekt bol
zameraný na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia mladých futbalistov a skvalitnenie
tréningového procesu. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie tréningových plôch pre
mládežnícke družstvá a na dopravu na medzinárodné turnaje.
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11. Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Názov projektu: Príprava Adama Žampu a Andreasa Žampu na sezónu 2020 – najlepší slovenskí lyžiari
Projekt bol podporený sumou: 95 000 €
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú tréningovú prípravu a vyrovnať sa svetovej špičke v
tréningových možnostiach a minimálne obhájiť alebo vylepšiť 5. miesto z majstrovstiev sveta v
zjazdovom lyžovaní v tímovej súťaži za rok 2019. Cieľom je zabojovať o popredné priečky v
individuálnych pretekoch Svetového pohára tým, že Žampa Ski Team sú jediní slovenskí pretekári,
ktorí bodujú vo Svetovom pohári.
12. Plynárenský športový klub
Názov projektu: Tour de Gas 2020
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Tour de Gas (ďalej ako TdG) je viacdňová nesúťažná cyklotúra určená pre zamestnancov a partnerov
slovenských plynárenských spoločností na Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne.
Organizátorom TdG je Plynárenský športový klub (ďalej ako PŠK). Počet účastníkov TdG je 60 a počet
organizátorov 15. V poradí už 13. ročník TdG sa uskutoční v septembri 2021 v Maďarsku a na
Slovensku, kde sa rozvoj spolupráce na stredoeurópskom plynárenskom trhu podporí aj športovým
podujatím TdG. Etapy 13. ročníka budú preto prechádzať najmä územiami existujúceho prepravného
systému Maďarska a Slovenska. Začiatok TdG je naplánovaný na september 2021 v Maďarsku
slávnostným privítaním účastníkov v meste Egerszalók, spojeným s podpisom medzikorporátneho
MoU medzi spoločnosťami Eustream a FGSZ. Prvé 2 etapy TdG budú v Maďarsku a 3. etapa bude
pokračovať smerom na Slovensko s plánovaným dojazdom do obce Halič. Časovka v rámci 4. etapy a
záverečná 5. etapa budú na Slovensku.
13. Miestny športový klub Iskra Petržalka
Názov projektu: Zabezpečenie tréningového procesu a súťaží mládežníckych družstiev na r. 2020
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
MŠKI Iskra Petržalka je športový klub, ktorý vo Futbalovom oddiele združuje hlavne mládež z
Petržalky, ale aj z ostatných častí Bratislavy. Klub pracuje s každým mladým človekom, bez ohľadu na
to, či na začiatku kariéry má viditeľný talent. Cieľom klubu je poskytnúť deťom a mládeži možnosť
denne športovať. S kvalitou tréningového procesu súvisí kvalitná infraštruktúra, preto sa zameriavajú
aj na zvýšenie úrovne technického zabezpečenia na ihrisku. V rámci projektu bol zabezpečený
celoročný tréningový proces pre 170 členov klubu, bolo osadené nové úsporné LED osvetlenie, vďaka
čomu sa dosiahne významná úspora elektrickej energie. Podarilo sa aj vybudovanie krytej tribúny pre
36 ľudí, čo skvalitní pobyt na štadióne pre divákov, ale aj pre rodičov detí počas tréningu. Finančné
prostriedky boli použité na celoročný tréningový proces.
14. Futbalový klub Slovan Levice
Názov projektu: Zober loptu, nie tablet, sezóna 2019/2020
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
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Projekt Zober loptu, nie tablet 2020 futbalového klubu FK Slovan Levice mal za cieľ prilákať čo najviac
detí a mládeže k športovej aktivite, konkrétne k futbalu, namiesto trávenia času pri elektronickej
forme zábavy, ako sú počítače, mobily či tablety. Taktiež podporiť v športovej činnosti už existujúcich
členov klubu, a to najmä zabezpečením kvalitnej športovej výstroje, materiálneho zabezpečenia,
dopravy na majstrovské zápasy a pod. V rámci projektu sa podarilo získať 36 detí do predprípraviek,
pokračovalo sa v projekte futbalové škôlky, kde prišlo do prvého kontaktu s futbalom cca 80 detí
predškolského veku. Spolu vyše 200 detí a mládeže absolvovalo tréningový proces a majstrovské
zápasy podľa možností pandemickou situáciou obmedzenej sezóny. Finančné prostriedky boli použité
na materiálovo-technické zabezpečenie a dopravu.
15. Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Názov projektu: Poďme korčuľovať všetci
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu Poďme korčuľovať všetci bolo dať deťom z menej rozvinutých obcí možnosť
športovať a zabezpečiť hokejové výstroje deťom z detského domova, ktoré si to nemôžu dovoliť.
Prostredníctvom projektu si deti užili zábavné aktivity na ľade i mimo neho, ktoré využívajú metódy
neformálneho vzdelávania. Tieto aktivity, ako i samotné korčuľovanie, sú pre deti z okolitých obcí
finančne a logisticky nedostupné. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli ciele naplnené
čiastočne, nakoľko sa nemohli konať veľké podujatia. Deti boli oslovované individuálne a tak aj
prijímané do klubu. Za finančné prostriedky bol zabezpečený hokejový výstroj pre deti.
16. Hokejový klub Bratislava
Názov projektu: Bezplatná športová príprava detí v oblasti ľadového hokeja
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Základným cieľom projektu je umožnenie vykonávania športovej činnosti detí najmä v oblasti
ľadového hokeja bez nároku na finančné krytie rodičov, výchova detí smerujúca k zdravému
životnému štýlu, získavanie základných návykov fungovania detí v kolektíve, získavanie vzťahu detí k
športu a zdravému spôsobu života, vychovávať deti v duchu princípov cti, morálky a športového
ducha fair play, a tým spoločne s rodičmi a školou formovať zdravý fyzický a duševný vývoj detí.
17. Slovenská asociácia pretláčania rukou
Názov projektu: Podpora národných súťaží v armwrestlingu
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Projekt „Podpora národných súťaží armwrestlingu“ má za cieľ v prvom rade vytvoriť vhodné
podmienky na prípravu športovcov v tomto športe a zviditeľniť armwrestling s cieľom prilákať ďalších
záujemcov o tento šport, keďže armwrestling nepatrí medzi tzv. populárne ani masové športy.
Cieľom je vytvárať dostatočné možnosti tak materiálne, ako aj finančné na zabezpečenie športovcov,
reprezentantov na svetových súťažiach. Aby sme však mohli nominovať športovca na takú súťaž,
potrebujeme ho pripraviť a dá sa povedať nájsť si ho a sústrediť správne jeho úsilie v tréningovom
procese tak, aby bolo korunované medailovým úspechom. Veľmi populárnou súťažou, ktorá má už
viac ako 25-ročnú tradíciu je Silná ruka stredných škôl, ktorú každoročne realizujeme v spolupráci so
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strednými školami. Tohto roku sme sa rozhodli obohatiť túto súťaž o kategóriu do 15 rokov pre
žiakov základných škôl.
18. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP)
Názov projektu: Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Slovenskí zdravotne postihnutí lyžiari dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na vrcholných
svetových podujatiach – zimné paralympijské hry, majstrovstvá sveta, európske a svetové poháre.
Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie
zdravotne postihnutých, so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na
športových podujatiach. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a materiálne
zabezpečenie športovcov.
19. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča
Názov projektu: Podpora para-cyklistiky a Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Športový klub Kinex organizoval 24. ročník Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých na
Slovensku a 3. ročník v Púchove. Na týchto pretekoch štartujú mladí začínajúci cyklisti, ale aj
reprezentačné družstvá z Európy a iných krajín. Na podujatí sa zúčastnilo 62 pretekárov z 8 krajín.
Súťažilo sa v rôznych kategóriách telesného a zrakového postihnutia. Finančné prostriedky boli
použité na materiálno-technické zabezpečenie a ubytovanie pretekárov na európskom pohári v
paracyklistike v Púchove.
20. Žilinský športový klub
Názov projektu: Podpora snowboardingu
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu Žilinského športového klubu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov s
možnosťou ich postupného štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára.
Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a nákup športového materiálu pre
snowboardistov.
21. Športový klub polície Trnava
Názov projektu: Podpora športovej činnosti členov Športového klubu polície Trnava – strelecký oddiel
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo zlepšenie tréningových podmienok pre členov ŠKP Trnava od začínajúcej
talentovanej mládeže až po športovcov zaradených do reprezentácie Slovenskej republiky. Vzhľadom
na epidemiologickú situáciu sa konalo oveľa menej súťaží, ako aj tréningových procesov, na ktorých
sa i tak vo veľkom počte zúčastnili členovia streleckého oddielu ŠKP Trnava. Na absolvovaných
súťažiach sa členovia ŠKP umiestňovali na popredných miestach. Pre mládež boli zorganizované tri
strelecké sústredenia. Počas celého roka im bol zabezpečený tréningový proces. Výrazná podpora
mládeže zo strany ŠKP Trnava sa zobrazila vo vynikajúcich výsledkoch a následnom zaradení mladých
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strelcov do reprezentácie SR. Finančné prostriedky boli použité na brokové strelivo, terče na tréning,
náklady na súťaže a sústredenia.
22. Školský basketbalový klub GALAXY Košice
Názov projektu: Rozvoj mládežníckeho basketbalu, podpora pohybových aktivít detí
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Projekt bol zameraný na podporu mládežníckeho športu – basketbalu, konkrétne o skupiny hráčov vo
veku 10 – 12 rokov. Zápasy sa skvalitnili novým časomerným zariadením a novými dresmi. Letný
kemp hráčov taktiež veľmi dopomohol k zlepšeniu športových zručností. Finančný dar bol použitý na
kúpu časomiery, dresov a zabezpečenie letného kempu.
23. Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Názov projektu: Majstrovstvá Slovenska v aplikovanom stolnom tenise – showdown 2020
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať prípravnú fázu, ktorá spočíva v zabezpečení materiálnotechnického vybavenia športovcov – nákup hracích rakiet pre všetkých účastníkov majstrovstiev SR a
ďalších pomôcok pre hru aplikovaného stolného tenisu (showdownu). Následne sa hráči stretli na
tréningovom sústredení, kde pod vedením skúseného trénera absolvovali viaceré tréningové
jednotky. Z dôvodu epidemiologických opatrení boli majstrovstvá Slovenska presunuté na najbližší
možný termín, ktorý bude stanovený predsedníctvom SAZPŠ. Finančné prostriedky boli použité na
kúpu hracích rakiet a prenájom športového zariadenia na tréning.
24. JHT Activity, o. z.
Názov projektu: Podpora detí pomocou športových aktivít
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Cieľom projektu bolo podporovať činností detí cez športový zážitok a viesť ich k zdravému životnému
štýlu. Projekt sa realizoval v športovom areáli Patrónka, ktorý je sídlom združenia a poskytuje kvalitné
podmienky. Projektu sa zúčastnilo viac ako 150 detí vo veku 4 – 15 rokov. Zámerom bolo podporiť
vzťah detí k športu a neustále im opakovať, aký je pohyb pre naše zdravie dôležitý. Finančný dar bol
použitý na športové potreby a prenájom kurtov.
25. HK Altis Orava
Názov projektu: Podpora hokejovej prípravky HK Altis Orava
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Hlavným zámerom projektu bola podpora hokejovej prípravky HK Altis Orava. Napriek pandemickým
opatreniam sa klubu podarilo vytvoriť tréningové podmienky formou organizovaných tréningov na
ľade, starší žiaci trénovali 4x týždenne, najmladší v prípravke 3x týždenne. Podľa výkonnosti a veku
boli deti zadelené do družstiev, ktoré sa zúčastňujú žiackych súťaží riadených SZĽH. Vďaka podpore sa
podarilo prihlásiť do súťaže aj dve družstvá prípravky, čím dostáva väčšie množstvo detí príležitosť
hrať pravidelnú súťaž. Finančné prostriedky boli použité na prenájom ľadovej plochy.
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26. Kraso Centrum Košice
Názov projektu: BEZPEČNE A ZDRAVO NA ĽADE
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo pravidelnou pohybovou aktivitou v chladnom prostredí prispieť k posilňovaniu
imunitného systému detí a zároveň pravidelným športovaním znižovať úrazovosť detí predškolského
a raného školského veku. Zámerom projektu bolo prispieť k zdravému životnému štýlu detí. Prvou
aktivitou projektu bola propagácia korčuliarskej prípravky. Nasledovalo tréningové plánovanie
štvormesačnej prípravy na ľade. Tréningy prebiehali 2x týždenne. Poslednou aktivitou bolo vytvoriť
priestor na prezentáciu nadobudnutých pohybových zručností formou súťaží detí na ľade. Finančné
prostriedky boli použité na zakúpenie korčúľ a propagáciu.
27. Šachový klub Skalica
Názov projektu: Skalický šachový festival – FIDE CHESS OPEN Skalica
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu je zabezpečenie 2. ročníka medzinárodného šachového turnaja po organizačnej a
technickej stránke. Projekt umožní slovenským i mladým nádejným šachistom konfrontovať sa so
silnou medzinárodnou konkurenciou bez nutnosti nákladne cestovať a zároveň propagovať mesto
Skalica i Slovensko ako krajinu, ktorú sa oplatí navštíviť. Okrem šachového programu, združenie rieši
aktivity pre voľný čas ako pečenie skalického trdelníka, vinárstvo, plavbu na Baťovom kanále,
prehliadku pamiatok a ďalšie.
28. Senec Football Academy
Názov projektu: Plavecký bazén pre Senec Football Academy
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt je zameraný na výchovu a rast futbalových hráčov od najmladšieho veku. Cieľom klubu je
vybudovať čo najlepšie podmienky pre regeneráciu, zábavu a aktívny zdravý pohyb mladých
športovcov. Keďže cieľ vo výchove športovca nie je len jednostranné športové zameranie, plávanie
ako šport by prispelo k zveľadeniu súkromného športového areálu, na ktorom združenie pracuje
niekoľko rokov vlastnými silami aj financiami.
29. PALAS VK LEVICE, o. z.
Názov projektu: Volejbalové stredisko mládeže
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bola podpora regionálneho rozvoja mládeže v športových aktivitách vo volejbale: od
projektov športovej prípravky v materských škôlkach, cez projekt prípravky na základných školách,
športovej prípravy MINI, MIDI, žiačky mladšie a staršie v kategóriách kadetky a juniorky. Aj vďaka
podpore dosahujú levické volejbalistky nové úspechy a posúvajú sa o krok ďalej vo svojom osobnom
raste. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie volejbalových dresov a športových pomôcok.
30. DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA
Názov projektu: DEAFLYMPIJSKÉ DNI 2020
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Projekt bol podporený sumou: 7 500 €
Deaflympijský výbor Slovenska (ďalej DVS) je národná športová organizácia, ktorá zabezpečuje
dôstojnú športovú reprezentáciu SR na Deaflympijských hrách a iných podujatiach organizovaných
Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), Európskou športovou organizáciou
nepočujúcich (EDSO). Podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do
celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu. DVS združuje 17
klubov a združení, v rámci ktorých sa športu venuje 297 športovcov so sluchovým postihnutím na
vrcholovej, výkonnostnej i amatérskej úrovni. DVS má postavenie otvorenej, nezávislej a nepolitickej
organizácie, ktorá usmerňuje šport sluchovo postihnutých a deaflympijské hnutie na území SR,
podieľa sa na koordinácii a rozvoji deaflympijského hnutia – športu vo svete. Je vrcholným
predstaviteľom deaflympijského hnutia na Slovensku. DVS je riadnym členom Medzinárodného
výboru športu pre nepočujúcich (ICSD) združujúceho 108 členských štátov sveta a Európskej
športovej organizácie nepočujúcich (EDSO) združujúcej 43 členských krajín Európy. Projekt
Deaflympijské dni 2020 je zameraný na šírenie proinkluzívnych myšlienok v oblasti jednotlivcov so
sluchovým postihnutím smerom k intaktnej (počujúcej) spoločnosti. V rámci tohto projektu bude
Deaflympijský výbor Slovenska organizovať Majstrovstvá Slovenska mládeže so sluchovým
postihnutím v atletike, stolnom tenise a plávaní a taktiež mnoho sprievodných edukačných aktivít.
Cieľom projektu je pri príležitosti medzinárodného dňa nepočujúcich, ktorý je určený na 27.
september, usporiadať podujatie „Deaflympijské dni“. Počas týchto dní sa uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska mládeže so sluchovým postihnutím v atletike a v stolnom tenise a v októbri 2020 sa
uskutočnia Majstrovstvá Slovenska mládeže so sluchovým postihnutím v plávaní a zároveň sa
rôznymi spôsobmi budú šíriť proinkluzívne myšlienky v oblasti života jednotlivcov so sluchovým
postihnutím do intaktnej (počujúcej) spoločnosti.
31. Športový klub Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých športovcov „Mravce“
Názov projektu: Turnaj v aplikovanom stolnom tenise – showdown – pre zrakovo postihnutých,
organizovaný pri príležitosti Dňa nevidiacich
Projekt bol podporený sumou: 1 300 €
Handicap Sport Club Mravce je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých
športovcov z Košického kraja. Klub vznikol v roku 1992. Počas svojej existencie sa zrakovo postihnutí
občania zapájali do množstva športových aktivít: turistika, aplikovaný stolný tenis (AST), kolky,
cyklistika, lyžovanie. V súčasnej dobe sa klub venuje hlavne AST a kolkom. Cieľom projektu je
zorganizovať pre zrakovo postihnutých športovcov turnaj v aplikovanom stolnom tenise. Aplikovaný
stolný tenis je stolová hra upravená pre podmienky nevidiacich. Aktivity sa zúčastnia nevidiaci a
slabozrakí športovci zo Slovenska a Českej republiky. Stretnutie bude konfrontáciou výkonnosti
športovcov jednotlivých oddielov. Okrem športovej skúšky bude slúžiť na výmenu skúseností z
tréningov AST, ale aj problematiky nevidiacich a slabozrakých športovcov a občanov.
32. POD ŠIBENOU ROMA
Názov projektu: „Aj Rómovia chcú víťaziť.“
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
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Futbal v Hanušovciach nad Topľou spája. V meste, ktoré sa nachádza v jednom z najzaostalejších
regiónov Slovenska, kde je 1/4 obyvateľov mesta rómskeho pôvodu, začína svoje pôsobenie rómsky
futbalový klub, ktorý sa venuje futbalovým talentom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci
projektu sa podarilo zakúpiť 40 ks dresov a 20 ks kopačiek, čím dokáže klub vybaviť na tréningy a
súťažné zápasy každého hráča, čím sa zlepšili podmienky pre mladých hráčov, a to je veľký skok pre
klub v práci s mládežou. Finančné prostriedky boli použité na nákup dresov a kopačiek.
33. TŠK SOUL Prešov
Názov projektu: Raz-dva-tri
Projekt bol podporený sumou: 1 600 €
TŠK SOUL Prešov pod vedením Reného Lempeľa je najstarším fungujúcim klubom tanečného športu v
Prešove s dlhoročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami. Tanečné štúdio Soul bolo založené v
novembri 1996 s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj tanečného cítenia mladých ľudí v
rôznych tanečných žánroch. Už názov (z angl. soul – duša) napovedá, akú cestu si na splnenie tohto
cieľa vybrali. Jeho cieľom je vzdelávať a vychovávať hlavne ľudským a priateľským prístupom. Za roky
práce s mládežou sa TŠK podarilo dosiahnuť viacero úspechov. K týmto úspechom nemalou mierou
prispeli tréneri, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení, kde rozvíjajú svoje tanečno-športové a
pedagogické schopnosti. V rámci aktivít nadviazali na spoluprácu s Divadlom Jonáša Záborského v
Prešove, kde prezentovali prácu na profesionálnej scéne, napr. v hre Beatles, Cirkusové blues a Blues
jednej ulice. Cieľom projektu je zapojiť do pravidelnej starostlivosti o zdravie a telesnú kultúru čo
najviac detí a mladých. Prostredníctvom tanca chceme budovať nielen správne držanie tela, telesnú
kondíciu, cit pre rytmus a muzikálnosť, ale rovnako zmysluplne vypĺňať voľný čas detí a mládeže ako
prevenciu patologických javov vznikajúcich na veľkých mestských sídliskách. Tanec ako prevencia
správneho držania tela je odporúčanou pohybovou aktivitou, ktorá obsahuje dávku radosti, citov,
kamarátstiev, a navyše učí spoločenskej komunikácii a správaniu. V spoločnosti a vo výchove zvlášť je
zaužívaným, že staršia generácia odovzdáva skúsenosti mladšej, a tá sa učí napodobňovaním. Mnohé
deti spoločenské správanie a ladné tanečné pohyby v rodine „do výbavy“ nedostanú. V tanečnom
klube si však tieto informácie a vzory podávajú „taneční kolegovia“ – skúsenejší menej skúseným. Je
bežným javov, že pred tréningom si 16-ročný zverenec precvičuje nové tanečné figúry so 7-ročným
kamarátom, čo upevňuje aj prosociálne správanie našich detí.
34. Šachová škola Košice
Názov projektu: Majstrovská Slovenska základných a stredných škôl v rapid šachu družstiev
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu je uskutočnenie vrcholového športového celoslovenského školského podujatia
družstiev základných a družstiev stredných škôl v rapid šachu. Na podujatí sa očakáva účasť viac ako
dvoch stoviek detí a mládeže a ďalších sprievodných osôb a trénerov. Cieľom je propagácia šachu v
školskom prostredí ako vhodná a rozumná alternatíva trávenia voľného času, ktorá rozvíja ľudskú
osobnosť a kritické myslenie.
35. Mesto Púchov
Názov projektu: „Revitalizácia detského ihriska – priestor pre komunitu“
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
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Projekt mesta Púchov bol zameraný na podporu miestnej komunity v lokalite Za cintorínom s
bytovými a rodinnými domami. V blízkosti sa nachádza Centrum sociálnych služieb, zdravotné
stredisko, základná a materská škola. Vnútroblok s detským ihriskom je verejne prístupný, vhodný na
stretávanie sa obyvateľov rôznych generácií. V rámci projektu boli pôvodné, zastaralé a
opotrebované prvky ihriska nahradené novými, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie detí.
Ihrisko bolo doplnené novým mobiliárom – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle a
kvetináčmi. Základnou myšlienkou projektu je spájať všetky generácie miestneho obyvateľstva,
pozitívne ovplyvňovať a prehlbovať susedské vzťahy, umožniť vytvárať nové kontakty medzi deťmi aj
dospelými. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hracích prvkov.
36. A.S.P SKI
Názov projektu: Osobnostný a športový rozvoj organizovanej skupiny talentovaných detí a mládeže
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie kvalitnej, odborne vedenej, materiálno-technicky, organizačne a
finančne zabezpečenej športovej a mentálnej prípravy detí a mládeže. Výsledkom tohto snaženia je,
popri trvalom dosahovaní hodnotných športových výsledkov členov akadémie na medzinárodnej
úrovni, výchove budúcich úspešných, konkurencieschopných reprezentantov SR v seniorských
kategóriách v súťažiach najvyššieho svetového rangu, najmä rozvoj ich osobnostných kvalít
(hodnotová vybavenosť, cieľavedomosť, sebadisciplína, vzájomný rešpekt, duševná odolnosť,
zvládanie stresových situácií, systematickosť, samostatnosť v príprave) a telesného zdravia (fyzická
kondícia, telesná kultúra, zdravotná odolnosť, podpora imunity). Zjazdové lyžovanie na Slovensku
nielenže dlhodobo patrí k najpopulárnejším športom vôbec, ale predovšetkým svojím charakterom
napĺňa všetky predpoklady pre zabezpečenie stanovených cieľov predkladaného projektu. Tieto je
okrem plnohodnotného, osobnostného vkladu trénerov možné v celom spektre sanovať iba popri
súčasnom vytvorení zodpovedajúcich tréningových podmienok v celom ich spektre – ako v oblasti
predsezónnej kondičnej prípravy, tak aj letnej a jesennej prípravy na snehu v kvalitných
podmienkach. Tieto je, s ohľadom na prírodné a klimatické podmienky na Slovensku, v uvedenom
období možné nájsť, bohužiaľ, výhradne iba v zahraničných, vysokohorských strediskách (pokrytých
ľadovcom), predovšetkým v Rakúsku, Taliansku a Nórsku, čo je však ako logisticky, tak najmä finančne
veľmi náročné.
37. PPČ Prešov
Názov projektu: Prešov Night Run 2020 – mládež na štart
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu je upútať pozornosť mladých ľudí v mladom a hlavne stredoškolskom veku a ukázať
im, že beh nie je za trest! Získané finančné zdroje by sa využili na financovanie bezplatného štartu
mládeže od 6 do 19 r., so zameraním hlavne na študentov stredných škôl, na podujatí Prešov Night
Run – 26. 3. 2020. Jedná sa o veľmi príjemné podsunutie behu ako ďalšej možnosti sebarealizácie,
trávenia voľného času, budovania sebadisciplíny a pod.
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Poskytovanie sociálnej pomoci
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa snaží poskytovať sociálnu pomoc všade, kde je to potrebné a nutné. Nadácia SPP
svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú, a vždy, keď je to možné s
ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí. V téme poskytovanie sociálnej pomoci
bolo podporených 14 projektov v sume 394 607,00 €.

1. Nadácia TV JOJ
Názov projektu: V siedmom nebi – podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
Projekt bol podporený sumou: 250 000 €
Televízne „nebeské“ projekty spojené s charitou, s pomocou ľuďom v núdzi sa na Slovensku vysielajú
už od roku 2007. Nadácia TV JOJ pomáha prioritne v sociálnej a zdravotnej oblasti. Starostlivou
selekciou zo stoviek až tisícov námetov si na realizáciu vyberáme hlavne tie, pre ktoré už na
Slovensku žiadna inštitucionálna pomoc neexistuje. Máme vlastný overovací systém, absolútne
minimum omylov, čoho najlepším dôkazom je verejná kontrola a neutíchajúca priazeň televíznych
divákov. Projekt je určený predovšetkým pre podporu znevýhodnených skupín na Slovensku. Už dlhé
roky prostredníctvom relácie V siedmom nebi vyhľadávame na Slovensku tých, ktorí potrebujú
pomoc. Aj keď ekonomický vývoj na Slovensku hovorí o tom, že by ich malo byť stále menej, opak je
pravdou. Na okraji spoločnosti sa ocitá stále viac ľudí a my v rámci našich aktivít nedokážeme pomôcť
všetkým, ktorí si to zaslúžia. Peniaze, ktoré do projektu smeruje TV JOJ (na priamu pomoc a plnenie
snov je určených cca 400 000 eur ročne, mimo nákladov na výrobu televíznej relácie), nám už
nestačia, a preto žiadame o tento grant.
2. OKRAJ
Názov projektu: DEVI 2019
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej
OKRAJ zamestnáva 4 ľudí. Zámerom projektu bolo zastabilizovať fungovanie dielne pre klientov a
posilniť možnosti na predaj vlastných výrobkov. Stabilné partnerstvo pomáha rozvíjať portfólio
služieb a pre klientov je istotou pravidelného príjmu. Finančný dar bol použitý na materiál a mzdy
zamestnancov.
3. SVETIELKO NÁDEJE
Názov projektu: Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu SVETIELKO NÁDEJE
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Licenciu na poskytovanie služieb detského mobilného hospicu (skratka DMH) získalo o. z. SVETIELKO
NÁDEJE v roku 2013. V období realizácie projektu bolo v detskom mobilnom hospici v starostlivosti
10 detí s vážnymi, život limitujúcimi diagnózami. V danom období bolo uskutočnených 55 výjazdov a
najazdených 9966 km, na ktorých sa zúčastňovali lekári, zdravotné sestry, sociálny pracovník,
liečebný pedagóg a psychológ podľa potreby a aktuálneho zdravotného stavu pacienta v
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starostlivosti. Vzhľadom na pandemickú situáciu boli realizované len urgentné výjazdy a pravidelný
kontakt s rodinami v starostlivosti bol zabezpečený telefonicky a on-line. Finančný dar bol použitý na
mzdové prostriedky lekára a zdravotnej sestry.
4. Liberta n. o.
Názov projektu: Daj zmyslom zmysel
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť služby, ktoré poskytuje centrum Liberta, n. o. V rámci
projektu sa podarilo zrekonštruovať dve miestnosti určené na poskytovanie terapií na senzorickú
integráciu. Vďaka rekonštrukcii bude možné poskytovať terapie väčšiemu počtu osôb, resp. rozšíriť
služby na viaceré terapie. Finančný dar bol použitý na stavebnú rekonštrukciu miestností, kúrenárske
práce, omietky a osvetlenie.
5. Nadácia Jána Korca
Názov projektu: Podpora regiónu Jaslovské Bohunice
Projekt bol podporený sumou: 100 000 €
Nadácia Jána Korca bola založená s cieľom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a
sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych
hodnôt, podpory telovýchovy a športu, ochrany a tvorby životného prostredia a plnenia individuálne
určenej humanitnej pomoci. Nadácia Jána Korca svoju pomoc smeruje na podporu vedy a
vzdelávania, podporu talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoj detí a mládeže, rozvoj a
ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podporu telovýchovy a športu, ochranu a tvorbu
životného prostredia a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci. Zakladateľom našej nadácie
je firma VUJE, a. s., ktorej činnosti, ako aj jej dodávateľských firiem, sa sústreďujú hlavne do regiónu
Jaslovských Bohuníc a majú na tento región vplyv. Tu sa najviac sústreďujú naši zamestnanci a
spolupracovníci. Chceme podporovať vyššiu kvalitu života dotknutého regiónu. Radi by sme podporili
práve tento región v sociálno-zdravotnej oblasti rozdelením finančného daru medzi neziskové
organizácie a občianske združenia pôsobiace v tomto regióne.
6. DOMOV – DÚHA
Názov projektu: Pomoc Krízovému stredisku DÚHA
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt bol určený na podporu Krízového strediska Dúha, ktoré začiatkom roka 2020 získalo ďalšie
priestory na rozšírenie svojej činnosti. V pláne mali zariadiť priestory pre ďalšie mamičky s deťmi v
núdzi a rozšíriť tak kapacitu o cca 10 nových lôžok. Okrem nábytku, elektrospotrebičov, kuchynského
vybavenia a bytového textilu bolo nevyhnutné aj zavedenie kamerového systému, ktorý už neraz v KS
Dúha veľmi poslúžil. Monitoruje sa ním hlavne bezpečnosť klientov, no v minulosti odhalil aj
vandalizmus a krádeže. V rámci projektu sa podarilo priestory zariadiť nutným nábytkom a
vybavením a zaviedol sa aj spomínaný kamerový systém. V súčasnej dobe pandémie museli vytvoriť v
zariadených priestoroch karanténne lôžka pre prípad vniknutia nákazy do zariadenia. Finančné
prostriedky boli použité na zavedenie kamerového systému v nových priestoroch.
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7. Liga proti rakovine SR
Názov projektu: Fond pomoci v hmotnej núdzi
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo zachovanie Fondu pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej
finančnej podpory onkologickým pacientom, ktorí sa v dôsledku svojej diagnózy dostali do ťažkej
ekonomickej situácie a mnohí dosiahli až hranicu chudoby. Počas obdobia trvania projektu bolo
kladne vybavených spolu 110 žiadostí o jednorazový finančný príspevok v celkovej výške 27 400 €, z
toho vďaka finančným prostriedkom Nadácie SPP bolo podporených 11 onkologických pacientov. 8
pacientom bol poskytnutý príspevok vo výške 300 € a 3 pacientom vo výške 200 €.
8. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Názov projektu: SME TU PRE TEBA
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Cieľom projektu Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR bolo vytvorenie vhodných podmienok na
vzdelávacie aktivity. Presťahovaním sa do nových, zrekonštruovaných priestorov získali možnosť
zariadiť si samostatnú miestnosť, v ktorej budú organizovať rôzne aktivity za účelom vzdelávania
osôb so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na pandémiu sa termíny rekonštrukcie posunuli, napriek
tomu je organizácia už v štádiu sťahovania a zariaďovania vzdelávacej miestnosti. Finančné
prostriedky boli použité na zakúpenie stolov, stoličiek a technického vybavenia.
9. Hospic Milosrdných sestier
Názov projektu: Dobrá bodka za životom
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Nadácia SPP svojím darom pomohla Hospicu Milosrdných sestier aspoň čiastočne vykryť deficit
vzhľadom na dlhodobé podfinancovanie zo zdravotných poisťovní, ktoré uhrádzajú len zhruba 50 %
reálnych nákladov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Príspevok bol použitý na zabezpečenie
starostlivosti pacientov Hospicu nachádzajúcich sa v konečnom štádiu zväčša onkologického
ochorenia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za energie.
10. Čalado medzipriestor o. z.
Názov projektu: Z ulice na pódium
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Hudobná kultúra v uliciach našich miest je pestrá a hranie na ulici je súčasťou hudobnej cesty
mnohých profesionálnych hudobníkov, ale aj amatérov, ktorí si však zaslúžia omnoho viac pozornosti.
Ľubomír Gašpar, jeden z najpoprednejších slovenských cimbalistov, v spolupráci s Čalado
medzipriestor o. z., prichádzajú s myšlienkou podporiť hudobných umelcov v uliciach Slovenska a
Česka a zároveň upriamiť pozornosť verejnosti smerom k umeniu, ktoré sa deje denne okolo nás.
Cieľom projektu Z ulice na pódium je zostaviť a odprezentovať koncertný program na profesionálnej
úrovni, ktorý bude pozostávať z umelcov hrajúcich v uliciach. Zámerom projektu je poskytnúť
umelcom pomoc realizovať sa na profesionálnej hudobnej scéne v budúcnosti. Prostredníctvom tejto
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hudobnej produkcie bude hudobníkom poskytnutý priestor pre zviditeľnenie sa a priestor na
individuálny umelecký rast počas master class workshopu a prípravy koncertu.
11. Občianske združenie STOPA Slovensko
Názov projektu: Portál pomoci
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu je pomoc a podpora pre ľudí stratených na trhu práce. Nemalého množstva ľudí,
ktorí sa uplatniť chcú, avšak rôzne prekážky im v tom bránia. Napísať do životopisu „mám exekúcie“;
„som/bol som človek bez domova, preto nemám adresu trvalého bydliska“. Mnoho ľudí sa po
rôznych a dlhodobých neúspešných pokusoch o zamestnanie stáva apatickými – psychológia tento
stav definuje ako „naučenú bezmocnosť“. Mnoho ľudí, najmä kvôli svojmu zovňajšku a predsudkom,
nechce ísť cestou pracovných agentúr, úradov práce. Boja sa rôznych úkonov a byrokracií – trpia tzv.
byrofóbiou. Projekt si dáva za cieľ dať šancu tým, ktorí o ňu stoja.
12. MARGARÉTKA
Názov projektu: Spolu – Bezpečne a kreatívne
Projekt bol podporený sumou: 2 107 €
OZ Margarétka vzniklo v roku 2003 na pomoc rodinám s telesne a mentálne postihnutým členom a
seniorom. Cieľom projektu je zlepšiť a priblížiť klientom prácu s počítačom a inou technikou,
ponúknuť im možnosť pracovať s novším typom techniky. Tieto znalosti môžu potom používať aj v
domácom prostredí, a to aj vtedy, ak budú v domácej karanténe alebo izolácii. S notebookom môžu
vytvárať rôzne obrázky, obrazy, digitálne výučbové programy aj na iné aktivity, ktorými sa
odprezentujú aj pred kamarátmi a verejnosťou a podporíme ich začlenenie do spoločnosti. Dôležitým
aspektom je menej návštev u psychiatra a celkové upokojenie klienta.
13. OZ Vagus
Názov projektu: Podpora a pomoc ľuďom bez domova v seniorskom veku
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je zabezpečenie ochrany a pomoci ľuďom bez domova počas náročného obdobia
spôsobeného Covidom-19 v programoch OZ Vagus. Ľudia bez domova v súčasnej dobe patria medzi
najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva, pričom v našich programoch najčastejšie pracujeme s ľuďmi
vo veku 45 – 61 rokov, s vyše 600 ľuďmi vo veku nad 61 rokov.
14. DOMICIL Združené sociálne služby
Názov projektu: Chráňme si zdravie, chráňme si život
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je ochrana pred nakazením komunity, občanov bez domova, vírusom Covid-19.
Nebezpečie nákazy je v prostredí spomenutej komunity veľmi pravdepodobné. V tomto čase sú všetci
pretestovaní a sú negatívni, čo však nedáva žiadnu záruku o ich bezinfekčnosti aj o týždeň. Pracujú tu
piati zamestnanci na TPP, ktorí sú bezprostredne vystavení nákaze, lebo okrem dlhodobo
ubytovaných sem prichádzajú aj ľudia z ulice za hygienou alebo krátkodobou službou v prípade
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nepriaznivého počasia. Personál sa stará o to, aby dodržiavali všetky nariadenia na ochranu seba aj
spolubývajúcich. Napriek všetkým mediálnym informáciám zariadenia nemajú dostatok ochranných,
dezinfekčných a podporných prostriedkov a vynakladajú vlastné financie na to, aby si udržali
bezinfekčnosť prostredia.
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Partnerské projekty iných subjektov:
Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt.
Nadácia SPP sa za pomoci projektov snaží zachovávať kultúrne hodnoty na Slovensku. V rámci témy
zachovanie kultúrnych hodnôt bolo podporených 61 projektov v celkovej sume 1 249 033,47 €.
1. Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš
Názov projektu: Inovácia stavby kostola a inštalácia digitálnej technológie
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Cieľom projektu bola inovácia drevených okien v kostole aj pri vchode do kostola, nakoľko okná boli v
pôvodnom stave, bez možnosti otvárania. Inovovať okná bolo potrebné z dôvodu lepšej výmeny
vzduchu. V rámci projektu sa vymenili okná za dvojsklené okná pri vchode do kostola a ošetrilo sa
drevo. Zároveň boli vymenené okná v prednej časti kostola. Po vizuálnej stránke je kostol krajší a
výmena vzduchu vo vnútri kostola je omnoho lepšia. Finančný dar bol použitý na eurookná a ich
montáž a zasklenie a na opravu náteru pri vstupe.
2. Habovka Inak o. z.
Názov projektu: „Rekreačná zóna Jamy, projekt pre všetkých ľudí bez rozdielu“
Projekt bol podporený sumou: 35 000 €
Cieľom projektu bolo dotvorenie a obnova oddychovo-rekreačnej zóny, ktorá bude reprezentovať
danú oblasť na Orave. Vďaka projektu sa dobudoval spevnený chodník (lemovaný 14 zastaveniami
ako krížová cesta) vedúci k už stojacemu krížu a celková rekultivácia flóry v rekreačnej zóne. Chodník
vedie až k vydláždenej ploche okolo kríža, pričom chodník, ako aj okolie kríža, bol doplnený o solárne
lampy umožňujúce návštevu rekreačnej zóny aj za tmy. K batérii slúžiacej na vysvietenie kríža bolo
dopracované nabíjanie prostredníctvom solárnych panelov. Finančný dar bol použitý na nákup
záhradného materiálu, rastlín a kvetov, solárneho osvetlenia, lavíc a lavičiek a propagáciu.
3. Nadácia Konštantína Filozofa
Názov projektu: Reštaurovanie veľkej jedálne Biskupského paláca na Nitrianskom hrade Projekt bol
podporený sumou: 30 000 €
Cieľom projektu je reštaurovanie veľkej jedálne Biskupského paláca na Nitrianskom hrade.
Každoročne, okrem návštev nahlásených jednotlivých skupín, na Deň otvorených dverí je tento
priestor prístupný širokej verejnosti. Slúži na reprezentačné účely a rokovania s predstaviteľmi štátov,
cirkví i osobnosťami verejného a kultúrneho života zo Slovenska aj zahraničia. Projektom sa podporí
zachovanie a ochrana národnej kultúrnej pamiatky – Nitrianskeho hradu, ktorý je ústrednou
dominantou najstaršieho slovenského mesta Nitra.
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4. Obec Vyšné Nemecké
Názov projektu: Hrdý kríž – trikolóra národa
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Vďaka projektu Hrdý dvojkríž – trikolóra národa sa vybudoval v obci Vyšné Nemecké dvojkríž s
výškou 3 m z masívneho dreva, ktorý bol umiestnený v centre dediny. Kríž je podsvietený vo farbách
slovenskej trikolóry a symbolizuje naše slovenské kultúrne dedičstvo. Zároveň boli v mieste osadené
nové lavičky a informačná tabuľa. Finančný dar bol použitý na dvojkríž, podstavec, informačnú
tabuľu, lavičky a propagáciu projektu.
5. sro support o. z.
Názov projektu: Športujme a zabávajme sa spolu – spájame región
Projekt bol podporený sumou: 19 000 €
Cieľom projektu je usporiadať podujatie, ktorým chceme spojiť a utužiť vzťahy obyvateľov, ale aj
návštevníkov lokality, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku. Zámerom projektu je
zrealizovať akciu s prežitím kultúrno-spoločenského a športového vyžitia. Kultúrny program je
zostavený z vystúpení hudobných skupín a ľudovej veselice, prepojených s rôznymi aktivitami pre
všetkých návštevníkov. Športová časť by mala prebiehať na ľade a snehu, kde by sme aj v zime deťom
chceli ukázať, ako tráviť voľný čas a možno ukázať cestu budúcemu či budúcej majsterke sveta.
Všetky aktivity budú pre širokú verejnosť prístupné zdarma. Ďalšou aktivitou je aj nákup
materiálneho vybavenia.
6. Východoslovenský ústav výskumu a vzdelávania
Názov projektu: Špacirki po Zemplíne
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť nový turistický produkt Špacirki po Zemplíne, ktorý by pomohol
zvýšiť počet domácich a zahraničných návštevníkov a predĺžil ich pobyt v Dolnozemplínskom regióne
nielen v letných mesiacoch. Prípravná fáza bude zameraná viac-menej na propagáciu produktu a na
oslovenie subjektov, ktoré budú spoločne zabezpečovať plynulý chod projektu. Veľkú pozornosť je
potrebné venovať sprístupneniu pamiatok, preto je potrebné zabezpečiť ľudí, ktorí by priestor
chránili a otvárali turistom. Priama realizácia a implementácia projektu súvisí s organizáciou 6
tematických špacirok (výletov) pravidelne počas mesiacov máj – september, 7x v týždni.
7. Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín
Názov projektu: Rekonštrukcia schodiska veže a revíznej lávky podkrovia stredovekého kostola
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo ukončiť jednu z posledných fáz celkovej obnovy stredovekého kostola.
V súlade so stavebným úradom a Krajským pamiatkovým úradom v Trnave sa zrealizovali
rekonštrukčné úpravy schodiska veže a lávky podkrovia stredovekého kostola. Úpravy boli
zrealizované tak, aby sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov, ale zároveň aby sa návštevníci kostola
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pohybovali tak, že poškodzovanie a opotrebovávanie historickej pamiatky bude minimálne. Finančný
dar bol použitý na stavebné úpravy a materiál potrebný na rekonštrukciu.
8. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Kalvária
Názov projektu: Obnova interiéru Kostola Panny Márie Snežnej Bratislava-Kalvária – 2. etapa
Projekt bol podporený sumou: 90 000 €
Cieľom projektu bola realizácia moderného osvetlenia interiéru, ako aj exteriéru kostola. Projekt sa v
prevažnej miere podarilo realizovať. Stavebné práce v interiéri kostola – 2. etapa boli ukončené a
vykonala sa realizácia kvalitného moderného osvetlenia, ktoré je v slovenskom sakrálnom prostredí
unikátne. Jedná sa o inteligentné osvetlenie navrhnuté firmou Artlite z Hradca Králové. Rovnako v
exteriéri bude v krátkej dobe už zakúpené inteligentné exteriérové osvetlenie s možnosťou
programovania a prepínania scén. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž interiérového a
exteriérového osvetlenia.
9. Spolok slovenských spisovateľov
Názov projektu: PODPORA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA – ČASOPISU SPOLKU SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV
Projekt bol podporený sumou: 18 000 €
Zámerom projektu bola podpora Literárneho týždenníka – časopisu Spolku slovenských spisovateľov.
Ako printové periodikum sa venuje verejnoprospešnej činnosti, šíreniu hodnôt pôvodnej slovenskej a
kvalitnej prekladovej literatúry a umeleckej tvorby, reflexii slovenskej kultúry, vedy, histórie,
verejného života a prehlbovaniu kultúrnej, národnej a lokálnej identity. Cieľom bolo skvalitňovať a
prehlbovať vedomie a autentické myslenie slovenskej kultúrnej verejnosti tvorivou spisovateľskou,
publicistickou a redakčnou prácou. Finančný dar bol čerpaný na náklady spojené s tlačou a
distribúciou časopisu, na honoráre a redakčnú tvorbu.
10. HAULIKOV INŠTITÚT
Názov projektu: Vydanie knihy o kardinálovi Jurajovi Haulikovi – preklad z chorvátčiny
Projekt bol podporený sumou: 12 000 €
Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt formou organizovania medzinárodných
vedeckých konferencií a vydávania archívnych, nepublikovaných materiálov o živote a odkaze
významných slovenských osobností. Vydaním prekladu publikácie Trnavský rodák kardinál Haulik,
záhrebský arcibiskup z chorvátskeho jazyka do slovenčiny predstavuje širokej verejnosti na Slovensku
neprebádanú a nedocenenú osobnosť kardinála Juraja Haulika, ktorého rodný dom sa nachádza na
Námestí sv. Mikuláša v Trnave. V knihe je priblížený komplexný životný profil kardinála Haulika, jeho
život, dielo a odkaz pre budúce generácie. V druhom, rozšírenom vydaní bola pôvodná publikácia
doplnená fotografiami rôznych artefaktov, získanými výskumom v Záhrebe. Finančný dar bol použitý
na vydanie knihy.
11. BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
Názov projektu: Rekonštrukcia 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na Bratislavskej kalvárii
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
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Projekt „Rekonštrukcie 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na Bratislavskej kalvárii“ je súčasťou
projektu „Obnova verejného priestoru Bratislavskej kalvárie“. Je jediným zastavením pôvodnej
krížovej cesty, z ktorého zostalo aspoň torzo/zrúcanina, všetky ostatné boli kompletne zničené a
rozobraté. Prakticky sa zachovala len spodná časť objektu. Cieľom projektu bolo vrátiť toto
zastavenie krížovej cesty do pôvodného stavu zdokumentovaného v archívno-historickom výskume z
roku 1999 zrealizovanom Mestským ústavom ochrany pamiatok mesta Bratislava. Finančné
prostriedky boli použité na práce spojené s rekonštrukciou pamiatky.
12. Mesto Medzev
Názov projektu: Zlepšenie prístupnosti národnej kultúrnej pamiatky ,,Hámor“ a hámorníckej tradície
verejnosti v meste Medzev
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo zvýšiť využívanie a zatraktívniť prístup verejnosti k prezentácii hámorníckej
tradície a ukážke hámorníckeho kutia v Medzeve. S realizáciou projektu sa začalo v máji 2020, keď sa
opravila vodná nádrž a zátoka v hámri, vyčistil sa a vyhĺbil priľahlý rybník od nánosov bahna bágrom a
v nádrži ručne, vo svahu sa vybudovali zábrany proti bahnu a upravilo sa koryto. V júni sa začalo s
opravou altánku pri rybníku, kde bol celý altánok aj so zábradlím natretý farbou, odstránené boli
zhrdzavené časti altánku, zrekonštruovalo sa ohnisko a osvetlenie v altánku. Zarybnenie rybníka bude
realizované na jar 2021. V júli 2020 sa začalo s opravou elektrických rozvodov, bolo zavedené nové
osvetlenie časti areálu, zrealizovali sa prípravné práce k inštalácii a montáži kamerového systému pre
hámor. V rámci projektu došlo k oprave poškodeného oplotenia areálu, výmene drevených prvkov v
hámri a sfunkčneniu brúsneho kameňa na vodný pohon. Bola ukončená inštalácia a montáž
kamerového systému pre hámor a alarmu, jeho napojenie na stredisko Mestskej polície Medzev
vrátane skrinky na záznamové zariadenie. Projektové práce boli ukončené v septembri 2020, keď
došlo k otvoreniu areálu pre širokú verejnosť. Areál hámra je otvorený pre širokú verejnosť, môžu sa
tu organizovať exkurzie, ktoré môžu spoznávať históriu mesta Medzev. Finančný dar bol použitý na
ochranu budovy a areálu spolu s vyčistením nádrže rybníka, priľahlého potoka, zarybnením, opravou
altánku a osvetlením.
13. PETRA
Názov projektu: Revitalizácia areálu okolia kostola Panny Márie Snežnej a Lurdskej jaskyne v
Bratislave, na Kalvárii v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
V rámci projektu sa zrealizovala úprava chodníkov a výstavba spevnených plôch okolo kostola Panny
Márie Snežnej v Bratislave-Starom Meste na Kalvárii. Súčasťou projektu bolo vybudovanie dvoch
bezbariérových prístupov k vedľajším vchodom po stranách kostola. Zvyšné sadovnícke úpravy v okolí
kostola zabezpečí farský úrad z vlastných finančných prostriedkov. Chodníky majú veľmi priaznivú
odozvu nielen od návštevníkov kostola, ale aj obyvateľov Bratislavy, ktorí využívajú tieto miesta na
prechádzky. Finančný dar bol použitý na stavebné úpravy s úpravou chodníkov.
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14. Honorárny konzulát Luxemburského veľkovojvodstva v Slovenskej republike
Názov projektu: Slávnostný koncert Bruno Walter Symphony Orchestra s názvom Rencontres
Européennes pod taktovkou dirigenta Jacka Händlera za účasti luxemburského pianistu Jeana
Mullera
Projekt bol podporený sumou: 75 000 €
Koncert je súčasťou cyklu troch koncertov „Rencontres Européennes – Európske stretnutia“ a
uskutoční sa dňa 25. 3. 2020 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Cieľom koncertu je podpora kultúrno-historického vedomia a kultúrnej identity v celoeurópskom
priestore. Prostredníctvom diel veľkých európskych skladateľov si pripomíname významné novodobé
dejinné udalosti, ktoré formujú našu kultúrnu identitu. Koncerty interpretuje Symfonický orchester
Bruno Walter Symphony Orchestra pod vedením šéfdirigenta a umeleckého riaditeľa Jacka Martina
Händlera. Účasť luxemburského pianistu Jeana Mullera akcentuje rozvoj bilaterálnej kultúrnej
spolupráce medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom. Okrem toho si
koncertom pripomíname významné udalosti európskych dejín, ako sú: 80. výročie vypuknutia 2.
svetovej vojny, 30. výročie pádu Berlínskeho múru, 30. výročie Nežnej revolúcie, 75. výročie
oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 70.
výročie Schumanovej deklarácie a 250. výročie narodenia velikána Ludwiga van Beethovena.
15. ŠK Tvrdošín
Názov projektu: Športujme a zabávajme sa spolu – spájame región
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom podujatia je usporiadať podujatia, ktorými chce klub spojiť a utužiť vzťahy obyvateľov, ale aj
návštevníkov mesta a okresu Tvrdošín. ŠK Tvrdošín usporiada vo februári mesiac športu, ktorého
súčasťou bude futbalový turnaj, otvorenie ľadového zimného štadióna a bežecké preteky. Zámerom
projektu je zrealizovať akciu s kultúrno-spoločenským vyžitím. Kultúrny program bude prepojený s
rôznymi aktivitami pre všetkých návštevníkov. Športová časť bude prebiehať na ľade, kde sa deťom
ukáže, ako môžu tráviť svoj voľný čas. Všetky aktivity budú zdarma. Ďalšou aktivitou bude nákup
materiálneho vybavenia.
16. Občianske združenie MÚZA TEATRO
Názov projektu: ÚČET
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
V priebehu mesiacov jún – august naskúšal režisér Juraj Nvota s hercami Adym Hajdu, Róbertom
Jakabom a Lukášom Latinákom hru francúzskeho autora Cleménta Michaela s názvom Účet. Cieľom
projektu bolo uskutočniť turné predstavení, čo sa z dôvodu pandémie koronavírusu nepodarilo.
Napriek tomu sa odohrala premiéra predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach a v Bratislave v
Štúdiu L+S. Finančný dar bol použitý na scénu a kostýmy.
17. Spoločnosť Ježišova – Vydavateľstvo Dobrá kniha
Názov projektu: Publikácia Jeruzalemskej Biblie s ilustráciami od slovenského exilového maliara
Stanislava Dusíka
Projekt bol podporený sumou: 18 000 €
55

Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt. Biblia je základnou knihou európskej kultúry.
Zámerom projektu bolo v duchu cyrilo-metodských tradícií zabezpečiť dostupnosť knihy pre
slovenské rodiny. Vďaka projektu sa podarilo vytlačiť 5 500 exemplárov tejto rodinnej biblie.
Vydavateľstvo Dobrá kniha pripravilo publikáciu v rozsahu 2 600 strán a vydanie doplnilo o ilustrácie
majstra Stanislava Dusíka. Finančný dar bol použitý na tlač publikácie.
18. OZ AMARE
Názov projektu: Preklad a vydanie kroník z roku 1667 a 1781 – Štvrtok na Ostrove
Projekt bol podporený sumou: 7 500 €
Úlohou OZ Amare je nielen zhromažďovať duchovné a materiálne bohatstvo národa, obyvateľov, ale
ho aj zaznamenávať pre potreby budúcich generácií. V tomto smere nezastupiteľné miesto plní
kronika a stáva sa významným prameňom poznania minulosti. V rámci projektu sa zrealizoval preklad
z kroniky z latinčiny do maďarčiny a slovenčiny. Kronika tak sprístupnila informácie a zaujímavosti
uvedené v kronikách verejnosti, čím sa môžu aj ďalej využívať na historický výskum. Finančný dar bol
použitý na latinsko-maďarský preklad kroniky z roku 1781, preklad kroniky z roku 1677 v slovenskom
jazyku, preklad kroniky z roku 1781 v slovenskom jazyku a na tlač a viazanie kroník z roku 1677 a
1781.
19. Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu: GUnaGU 2020 – Dve hry
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bola príprava, realizácia a premiéra nových pôvodných divadelných hier V tomto
meste zdochol pes a Eva robí z domu (Escape room), podpora ich repríz a ročnej prevádzky divadla
GUnaGU ako centra nezávislej kultúry v Bratislave, ktoré sa venuje prednostne mladému publiku.
Divadelné hry reflektujú situáciu na Slovensku s jeho pocitmi neistoty a názorovo rozdelenej
spoločnosti. Z dôvodu pandémie prišlo divadlo o príjem zo vstupného, čo ovplyvnilo jeho finančnú
situáciu, napriek tomu však v rámci svojej 35. sezóny odohralo rekordných 69 predstavení pri
dodržiavaní nevyhnutných hygienických opatrení. Finančné prostriedky boli využité na honoráre,
pokrytie nákladov na scénu a kostýmy.
20. Občianske združenie KLUB HISTÓRIE VEĽKEJ VLASTENECKEJ VOJNY
Názov projektu: Obnova pamätníka – 2. Kamenný míľnik 2. svetovej vojny v Bratislave, Lamač
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Hlavným cieľom bolo pokračovať v rekonštrukcii a zachovaní historických faktov o postupe vojsk
Červenej armády pri oslobodení Bratislavy počas 2. svetovej vojny. Projekt bol zameraný na
zrekonštruovanie historického míľnika na par. č. 1033/101 k. ú. Lamač vrátane opravy jeho okolia.
Občianskemu združeniu za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo tento cieľ naplniť a zrekonštruovaný
pamätník slávnostne odhaliť. Boli potrebné aj administratívne úkony, ako je ohlásenie stavebných
úprav na stavebnom úrade. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, stavebných prác,
propagáciu a slávnostné odhalenie.
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21. Združenie turizmu obce Ždiar
Názov projektu: Belianske Tatry – oprava náučných chodníkov, prístreškov, lavičiek a informačných
tabúľ
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu je revitalizovať a obnoviť náučné chodníky, lavičky, prístrešky a informačné tabule v
priestore Belianskych Tatier, nakoľko Lesy TANAP-u, pod ktoré táto oblasť, patrí do nej neinvestovali
za posledné roky žiadne financie. Vlastné zdroje na tento projekt budú z predaja knihy o Belianskych
Tatrách.
22. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín
Názov projektu: Oplotenie a terénne úpravy pri rímskokatolíckom kostole
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Projekt sa zameriava najmä na vybudovanie novej parkovej úpravy a prístupových chodníkov a cesty
okolo kláštora a farskej budovy. Je potrebné odstrániť esteticky nevyhovujúce betónové plochy a
staré oplotenie okolo kláštora. Vybudovanie nového oplotenia pri kláštore a fare, kladenie novej
zámkovej dlažby, celková harmonizácia plôch s parkom pri kostole. Projekt je zameraný na dlhodobú
estetickú funkčnosť v centre mesta Šamorín, s možnosťou sprístupnenia kostola a kláštora verejnosti.
23. Apponiana
Názov projektu: Obnova delovej bašty nazývanej Tereš
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
V roku 2020 bol jedným z cieľov OZ Apponiana čiastočná obnova delovej bašty nazývanej Tereš a
vytvorenie turistickej vyhliadky. Samotnej obnove predchádzala výmena podlahových trámov, na
ktoré bola položená podlaha v celej delovej bašte. Do okenných otvorov boli osadené okenné rámy z
ručne tesaných trámov. Na záver bola položená podlaha o celkovej ploche viac ako 120 m2. Finančný
dar bol použitý na vápno vzdušné, kameň lomový a drevo.
24. Asociácia Divadelná Nitra
Názov projektu: STRETNEME SA NA ÚZEMÍ ÉTOS
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
29. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bol realizovaný v čase vypuknutia 2. vlny
koronakrízy. Aj napriek tomu sa podarilo podujatie zrealizovať a dodržať plánované výstupy. V rámci
projektu bol zrealizovaný program slovenských divadiel – uskutočnených 10 predstavení, sprievodný
program – uskutočnených 30 podujatí, pracovný a vzdelávací program – uskutočnené 4 diskusie.
Posilnený bol program slovenských umelcov, vďaka čomu sa podarilo zrealizovať festival v zamýšľanej
kvalite. Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre, materiál na zabezpečenie programu
a prenájom techniky na zabezpečenie programu.
25. Mediálny inštitút
Názov projektu: 11. Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci 46. Bratislavských jazzových dní
2020
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
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V dňoch 23. – 25. 10. 2020 sa uskutoční 46. ročník Bratislavských jazzových dní. Už takmer
polstoročná tradícia festivalu sama osebe dokazuje, akú kvalitnú, doma i v zahraničí akceptovanú
úroveň podujatie má. Je neuveriteľné, že tím, ktorý pripravuje i tohtoročné jazzové dni, stál už pri ich
zrode v roku 1975. Vďaka „džezákom“ zavítalo na Slovensko viac ako 200 hudobných hviezd a
prestížnych hudobných telies doslova z celého sveta. Projekt vznikol vďaka partnerstvu a podpore
Nadácie SPP. Idea na jeho vznik vzišla z „nultého“ ročníka, ktorý sa uskutočnil v roku 2008. Za
doterajších desať rokov sa vďaka tomu vytvoril priestor pre 50 mladých hudobníkov a hudobných
skupín.
26. Kult.1629
Názov projektu: Multižánrový divadelný festival Slanický ostrov divadla 2020
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Zmyslom multižánrového divadelného festivalu Slanický ostrov divadla je vždy v druhý septembrový
týždeň prinášať do regiónu hodnotné divadelné inscenácie a sprievodný program komunikujúci
dôležité kultúrno-spoločenské a etické témy. Napriek obmedzeniam kvôli pandémii COVID-19,
festival pri dodržiavaní prísnych protipandemických pravidiel priniesol zaujímavý program pre
návštevníkov a ročník bol zhodnotený ako úspešný. Inscenácia Tiso Divadla Aréna bola vôbec prvou
divadelnou hrou uvedenou v priestore Slanického ostrova umenia. Vzhľadom na hygienické opatrenia
sa predstavenia zúčastnilo obmedzené množstvo divákov. Predstavenia sa zúčastnilo niekoľko
zamestnancov ŽSK, s riaditeľom odboru kultúry, pánom Hromadom a predsedníčkou ŽSK Erikou
Jurinovou. Rovnako aj poslanci župy a iní hostia zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Výstava Príbehy
20. storočia bola prvou veľkoformátovou výstavou v Námestove. Obyvateľom a návštevníkom
Námestova bezplatne ponúkala 15 hodnotných príbehov ľudí, ktorí boli konfrontovaní totalitným
režimom. Výstavu si pozreli stovky okoloidúcich. Okrem toho festival ponúkol bezplatne svojim
obyvateľom a návštevníkom dve filmové projekcie: Ostrým nožom a Nech je svetlo. Dňa 11.
septembra priniesol festival diskusiu v kostole Šimona a Júdu o holokauste, moderovanú redaktorkou
Rádia Slovenska pani Mozolovou. Veľký záujem bol o premiéru Juderain, nového divadelného súboru
DNO, ktorý bol uvedený v nedeľu 13. septembra. Finančný dar bol použitý na čiastkovú úhradu
faktúry za divadelnú inscenáciu Divadla Aréna Tiso 12. septembra 2020 o 19.00 hod. na Slanickom
ostrove umenia.
27. Take naše
Názov projektu: Objavte Poloniny
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt Objavte Poloniny bol pilotným projektom v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
na východnom Slovensku. V rámci projektu bolo zorganizované podujatie, ktoré malo v ponuke vyše
20 lokálnych zážitkov (gastronómia, remeslá, sprevádzané prehliadky po NP Poloniny pre peších aj
cyklonávštevníkov, pozorovanie nočnej oblohy a pod.). Po skončení podujatia bolo zorganizované
posedenie so zhodnotením celého víkendu. Návštevníci podujatia poskytli spätnú väzbu v on-line
dotazníku spokojnosti, ktorá bola veľmi pozitívna. Finančné prostriedky boli použité na propagačné
materiály a reklamu, kultúrny program a zabezpečenie.
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28. 100 názorov
Názov projektu: Festival AZYL
Projekt bol podporený sumou: 7 500 €
OZ 100 názorov úzko spolupracuje s AZYL Production (www.azyl.sk), ktorá zabezpečuje chod
krátkometrážneho filmového Festivalu AZYL od roku 2005. Cieľom projektu bolo priniesť divákom to
najlepšie z aktuálnej krátkometrážnej tvorby a odprezentovať tvorcov. Za úspešnosť projektu hovoria
samy čísla – 445 prihlásených filmov z 58 krajín sveta, takmer 8 tisíc live divákov na Facebooku a 4
tisíc divákov na YouTube. Vzhľadom na pandemickú situáciu festival vyvrcholil 24. 9. 2020 on-line
galavečerom, kde sa premietali všetky finálové a víťazné filmy, a tiež sa cez videohovor spojili s tromi
víťazmi jednotlivých kategórií. Celý večer prebiehal dvojjazyčne v hovorenom slove aj titulkách.
Finančné prostriedky boli použité na autorské honoráre a personálne náklady, prenájmy a služby,
propagáciu a ostatné náklady spojené s projektom.
29. Združenie historických miest a obcí SR
Názov projektu: Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní (vedecká
konferencia)
Projekt bol podporený sumou: 4 500 €
Vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní mala za cieľ
obrátiť pozornosť verejnosti k unikátnym pamiatkam a vyzdvihnúť charakter nášho kultúrneho
dedičstva s perspektívou budovania vzťahu k miestu, kde máme svoje korene. V rámci projektu
vznikol zborník z konferencie obsahujúci všetky príspevky. Finančné prostriedky boli využité na
pokrytie personálnych nákladov spojených s prípravou konferencie, koordináciou, recenzovaním a
jazykovou korektúrou príspevkov, nákladov na tlač, distribúciu zborníka a propagáciu.
30. Občianske združenie Bagar
Názov projektu: Senior Friendly 2020
Projekt bol podporený sumou: 2 400 €
Piaty ročník súťaže Senior Friendly, ktorý organizujú Občianske združenie Bagar spolu s Klubom Luna
Senior Friendly, vyvrcholil na záver októbra. Pre pandémiu sa však z tradičných priestorov Zichyho
paláca v Bratislave musel presunúť do on-line priestoru. Videoprenosy takto prvýkrát umožnili
sledovať vyvrcholenie súťaže aj verejnosti mimo Bratislavy. Hlavným cieľom projektu bolo upriamiť
pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a
medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Finančné
prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, inkluzívny kultúrny program, propagáciu,
personálne, administratívne a logistické zabezpečenie.
31. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Názov projektu: Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá sú najprestížnejším slovenským ocenením, ktoré je
každoročne udeľované za výnimočné aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku. 29.
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výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvá za rok 2019 boli slávnostne
odovzdané v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Záznam z odovzdávania bol odvysielaný v plnom
rozsahu v RTVS dňa 24. 10. 2020. Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie audiovizuálneho
diela RTVS.
32. Činoherný klub Devínska Nová Ves, občianske združenie
Názov projektu: Srdečne vás vítame!
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Divadelná platforma profesionálnych umelcov Činoherný klub vznikla ako iniciatíva mladých
divadelníkov tvoriť aj po skončení školy a priniesť divákovi alternatívu klasickej činohry mimo
oficiálnej kamennej scény. V priebehu siedmich rokov sa pod hlavičkou Činoherného klubu
uskutočnilo šesť premiér divadelných titulov. V roku 2018 sa iniciatíva tvoriť spojila s ambíciou
špecifikovať poetiku súboru a dramaturgicky sa zamerať na autorské divadlo. Činoherný klub má tak v
súčasnosti v repertoári pôvodné tituly vytvorené s ohľadom na jedinečnosť hereckého súboru a jeho
charakter. Na javisku sa tu stretáva niekoľko hereckých generácií, pedagógovia a ich bývalí študenti,
skúsenejší aj začínajúci umelci. Premiéra autorského divadelného titulu Srdečne vás vítame! si kladie
za cieľ rozvíjať a spropagovať divadelnú kultúru mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá tu funguje už
desať rokov, no z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov sa ju nedarí rozvíjať systematicky a
naplno. Dej predstavenia je navyše výsostne aktuálny – do malej obce má prísť kontrola z Bruselu,
ktorá sa chce presvedčiť, či čerpanie grantu z Európskej únie prebehlo korektne a na vyžiadané účely,
avšak rázovití občania ešte rázovitejšej obce v skutočnosti peniaze spreneverili. A tak začína kolotoč
nedorozumení, pretvárok a zámen postáv, len aby sa odhalili všetky klamstvá ľudí, ktorí hľadia iba na
osobný prospech. Nosnými témami tejto takmer grotesknej frašky sú teda pokrytectvo a pokrivená
morálka spoločnosti, ktoré sa hra snaží divákovi ukazovať prostredníctvom humoru a nadsázky.
Zámerom predstavenia, či už jeho premiéry alebo repríz, je taktiež pritiahnuť „do divadla“ všetky
vekové skupiny obyvateľov Devínskej Novej Vsi, priblížiť im kultúrnu aktivitu v ich mestskej časti a
vychovať k divadlu aj diváka, ktorý možno, podobne ako starší a hendikepovaní, má za divadelnou
kultúrou sťažený prístup do iných mestských častí. Za prínos by sa tiež dal považovať rozvoj pôvodnej
slovenskej dramatickej tvorby, nakoľko ide o autorský text napísaný súboru „na telo“ a jeho premiéra
je v podstate svetovou premiérou. Činoherný klub sa žánrovo zameriava na tragikomédie a bulvárne
komédie v modernom poňatí, preto je taký otvorený širokým diváckym skupinám a jeho predstavenia
tlmočia aj myšlienku, že divadlo je pre všetkých a môže vzniknúť aj na menšom javisku mimo užšieho
centra Bratislavy.
33. Slovenský zväz telesne postihnutých – základná organizácia
Názov projektu: Benefičný koncert pre zdravotne postihnutých
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Hlavným cieľom predkladaného projektového zámeru je pomôcť zabezpečiť základné potreby pre
život. V rámci koncertu vystúpia viaceré folklórne skupiny, ktoré spestria program svojou
jedinečnosťou. Výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje na zakúpenie potravinových balíčkov,
školských potrieb a pod. Celý koncert bude zabezpečený ako bezbariérové podujatie. Zabezpečená
bude preprava i asistenti. Spoločnými silami teda môže i každý z nás prispieť aspoň troškou k tomu,
aby sa deti so zdravotnými problémami cítili v spoločnosti „medzi nami“ príjemnejšie a aby ten ich
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život bol aspoň o niečo ľahší. Koncert prispeje k zlepšeniu ochrany zdravia a lepšiemu začleneniu sa
zdravotne postihnutých detí, mládeže a ľudí do spoločenského a kultúrneho verejného života v
regióne. Účastníkom umožní v príjemnom prostredí získať nové vzťahy, rozvíjať priateľstvá, prehĺbiť
kultúrny a spoločenský život. V rámci koncertu vystúpi viacero súborov z Kysúc a žilinského okolia.
34. Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul
Názov projektu: Eliminácia devastačných vplyvov na objekt Národnej kultúrnej pamiatky ŠaštínStráže, vytvorenie dôstojného prostredia pre organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Občianske združenie Synagóga Šaštín-Stráže vzniklo s cieľom zachrániť objekt chátrajúcej bývalej
synagógy v Šaštíne-Strážach. Objekt sa nachádza v historicky unikátnom prostredí, ktoré nedokáže v
súčasnom stave generovať prínos pre mesto Šaštín-Stráže a jeho mikroregión. Dalo by sa povedať, že
kultúrne hodnoty mesta a mikroregiónu skrývajú historické bohatstvo, ktorého potenciál nie je
dostatočne využitý. Cieľom projektu je vytvorenie turistického, kultúrneho a edukačného verejného
priestoru, ktorý dokáže naplniť potreby širokého spektra požiadaviek na sociálne vyžitie návštevníkov
a obyvateľov mesta a regiónu. Výstupmi projektu bude vytvorenie turisticko-informačného centra,
organizácia kultúrnych podujatí (koncerty, výstavy, diskusie atď.), organizácia edukačných podujatí
(pre školopovinných žiakov a pre turistov), vytvorenie komunitného centra pre seniorov so
zameraním na uchovanie kultúrneho a historického dedičstva mesta a regiónu.
35. CSAVAR
Názov projektu: Zahráme ti, aby si dielo aj prečítal!
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť študentom klasické diela maďarskej literatúry formou
divadelného predstavenia, tým popularizovať medzi predstaviteľmi mladej generácie literatúru a
divadelné umenie, a zároveň ich motivovať k tomu, aby si pôvodné literárne diela aj prečítali. V rámci
projektu mali byť odohraté divadelné predstavenia v základných školách menších obcí na južnom
Slovensku, kde majú žiaci veľmi obmedzené možnosti prežiť zážitok živého divadelného predstavenia.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo odohrať predstavenia vo všetkých vybraných
školách, ale boli vybraté aj iné, kde to situácia dovoľovala. Ciele projektu sa teda podarilo naplniť.
Finančné prostriedky boli použité na výrobu scény a kostýmov pre 6 rôznych predstavení.
36. „R E N E S A N Č N Ý K A Š T I E Ľ P N V“
Názov projektu: Propagácia renesančného kaštieľa v Pečovskej Novej Vsi
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bola propagácia národnej kultúrnej pamiatky – unikátneho renesančného kaštieľa zo
16. storočia, ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe a je jediný svojho druhu v Európe.
Verejnoprospešný charakter projektu spočíval v zachovaní kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.
Vstup do kaštieľa je voľný, iba s možnosťou dobrovoľného príspevku. Pamiatka je tak prístupná spolu
s odborným výkladom každému, kto má záujem. Finančné prostriedky boli použité na nákup
svietidiel, informačnej tabule, propagačné materiály a vytvorenie webovej stránky.
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37. PPIAC, Slovensko
Názov projektu: Kopanice bez hranice 2021, multižánrové umelecké sympózium a festival
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu je kultúrna výmena medzi zahraničnými a slovenskými profesionálnymi umelcami a
prezentácia rázu kopaníc v súčasnom umení na Slovensku a v zahraničí. Zámerom je vytvorenie
platformy pre dialóg medzi profesionálnymi umelcami a miestnymi umelcami odkazujúcimi sa k
ľudovej tradícii, s cieľom ich kreatívneho prepájania. Projekt má záujem reflektovať kultúru
dedinského prostredia vrbovčianskych kopaníc v súčasnom umení a propagovať jej reflexiu za
hranicami Slovenska. Mladí profesionálni umelci sa zoznámia s rázom kopaničiarskeho kraja a jeho
folklórom počas 10-dňového sympózia a pracujú s ním vo svojom výtvarnom a hudobnom médiu.
Záverečný festival je priestorom pre prezentáciu nielen účastníkov sympózia, ale aj miestnych
hudobných, divadelných, výtvarných a iných umeleckých zoskupení, ktoré hľadajú platformu pre
možnosť komunikácie s rôznorodým publikom.
38. Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Názov projektu: Tanečné divadlo Ifjú Szivek 20 – Giuoco Piano
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo zviditeľniť v bežnej praxi menej sledovanú, no o to podstatnejšiu súčasť
Tanečného divadla Ifjú Szivek, a to kapelu, ktorá teleso sprevádza. Bez živej hudby, hudobnej tvorby a
umeleckej interpretácie hudobníkov by predstavenia nemali dostatočnú umeleckú úroveň, ktorú si
profesionálne tanečné divadlo vyžaduje. Cieľom projektu bolo vydanie nového CD albumu
sláčikového kvarteta Ifjú Szivek s názvom Giuoco Piano a cieľ bol splnený. Finančný dar bol použitý na
autorské honoráre, prenájom zrkadlovej siene, grafiku CD platne a vydanie a tlač CD.
39. Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
Názov projektu: Severozápadnú vežu kaštieľa zdobí medená cibuľa
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu technického stavu unikátnej kultúrnej pamiatky so
zameraním na komplexnú obnovu severozápadnej veže a priľahlých priestorov kaštieľa pre rozvoj
kultúrneho dedičstva v obci, v žilinskom regióne, adaptácie pamiatky na kultúrne, spoločenské,
zdravotné účely a služby v oblasti cestového ruchu. Cieľom bolo aj zvýšiť kultúrnu úroveň, rozšíriť
vedomosti a povedomie obyvateľov o histórii kaštieľa, o významných historických osobnostiach
spojených s kaštieľom a zapojiť mladých ľudí do verejnoprospešných aktivít – výtvarné súťaže,
čistenie a údržba nádvoria a vnútorných priestorov a iné dobrovoľnícke aktivity. Hlavnou aktivitou
projektu sa prispelo k napĺňaniu základných predpokladov o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane
kultúrnych pamiatok a k zachovaniu ich hodnoty pre budúce generácie. Finančné prostriedky boli
použité na dodávku a montáž strešnej krytiny.
40. Obec Krahule
Názov projektu: INOVÁCIA WEBSTRÁNKY
Projekt bol podporený sumou: 2 492 €
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Webová stránka tvorí jeden z hlavných prostriedkov, ako informovať obyvateľov obce, resp. občanov.
V rámci projektu inováciou obecného webu obec Krahule dospela k zjednodušeniu, zmodernizovaniu
a sprehľadneniu webstránky. Taktiež sa zatraktívnila webová stránka po obsahovej stránke s dôrazom
na podporu cestovného ruchu v obci a s tým súvisiacich informácií pre návštevníkov. Inovácia
webovej stránky trvala približne 4 mesiace, pričom spustenie bolo vykonané v mesiaci december
2020. Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s inováciou webstránky.
41. Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia
Názov projektu: Realizácia očistenia pamätníka a dvojjazyčnej pamätnej tabule na monument Srdce z
ostnatého drôtu
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo pútavou a príťažlivou formou dominantného pamätníka pripomenúť jednu z
najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ktorou nesporne bola Nežná revolúcia. Pri
príležitosti 20. výročie NR Daniel Brunovský vytvoril repliku Srdca z ostnatého drôtu, ktorá bola už
osadená na brehu Dunaja pod hradom Devín. Tento pamätník však nemá označenie ani anotáciu
svojej dedikácie. Z týchto dôvodov bolo cieľom projektu pristúpiť k riešeniu tohto stavu a zabezpečiť
pamätnú tabuľu pri monumente. Finančné prostriedky boli použité na grafický návrh a anglický
preklad pamätných tabúľ a ich realizáciu, grafický návrh a realizáciu pozvánok na slávnostné
odhalenie.
42. BELIANKY
Názov projektu: Kniha Architektúra Vysokých Tatier 1871 – 1918
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je vydanie prvej monografie venovanej architektúre Vysokých Tatier z obdobia rokov
1871 – 1918. Pripravovaná kniha je výsledkom takmer 20-ročného umeleckohistorického výskumu
venovaného tejto téme, ktorý autor Mgr. Maroš Semančík realizoval na Slovensku a v zahraničí.
Publikácia má mať okolo 500 strán, formát 31 x 27 cm, cca 700 ilustrácií pochádzajúcich z majetku
vyše 40 inštitúcií i zberateľov zo Slovenska a okolitých krajín, ako aj z Kanady, Ruska, Veľkej Británie,
Francúzska a Nemecka. Vďaka unikátnym historickým fotografiám a pôvodným plánom skrytým pred
očami verejnosti v archívoch a depozitoch, predkladaná monografia predstavuje Vysoké Tatry v takej
podobe, ako ich už dnes nemôžeme zažiť na vlastné oči. Súčasťou knihy je aj kompletný súpis stavieb,
ktoré boli postavené alebo naprojektované.
43. Divadlo ZáBaVKa
Názov projektu: Vydanie CD Pesničky z divadla 2
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo sprístupniť pesničky autorské, ale aj ľudové deťom a ich rodičom. V rámci
projektu sa podarilo vydať CD Piesne z divadla 2 v celkovom náklade 1 000 ks. Na piesňach
spolupracovali viacerí umelci a v štúdiu sa stretli herci aj muzikanti. Nové CD s pesničkami boli
bezodplatne zaslané do vybraných detských domovov a do krízového centra pre rodinu v Petržalke.
Finančné prostriedky boli použité na lisovanie CD nosičov.
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44. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves
Názov projektu: Reštaurovanie oporných drevených stĺpov v gotickom Kostole sv. Uršule vo Výbornej
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu je zreštaurovanie oporných drevených stĺpov z tisového dreva, ktoré tvoria
kompaktný celok s dreveným kazetovým stropom, pomaľovaným 48 kazetami s renesančnými
ružicami, ktoré majú každá iný vzor. Kazetový strop vo Výbornej je jedným z dvoch, nachádzajúcich sa
na území Slovenska, preto je výnimočný a ojedinelý. Povalový nosný trám celého stropu podopierajú
dva točité stĺpy z tisového dreva, a tak vytvárajú z priestoru kostola dvojlodie. Práve tieto dva
drevené stĺpy by sme chceli zrekonštruovať, pretože tvoria oporné body celého vzácneho stropu.
45. Občianske združenie Ágacska
Názov projektu: Scenarizácia 25. jubilejného programu Folklórnej tvorivej dielne Dunaág, s pomocou
on-line stretnutí a bežnými skúšobnými formami
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie celovečerného jubilejného tanečného programu, kde by sa objavili
vybrané tradičné ľudové tance z Karpatskej kotliny. V prvej časti programu budú prezentované
tanečné tradície hlavne z tzv. Malej nížiny. Malá nížina (Kisalföld) je v úzkom zmysle chápaná ako ich
domov. Druhá časť programu bude pozostávať z bývalých obľúbených a najúspešnejších choreografií
súboru prednesením bývalých generácií tanečníkov tanečnej dielne a, samozrejme, aj nových
produkcií. Do projektu podľa možnosti budú pozvané 2 priateľské súbory: Detský folklórny súbor
Kismegyer a Detský folklórny súbor Kiscserókok, Győrszentiván (Maďarsko). Podujatia sa zúčastnia aj
profesionálni umelci.
46. Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou
Názov projektu: Zriadenie tréningovej sály pre folklórny súbor Vargovčan
Projekt bol podporený sumou: 3 500 €
Folklórny súbor Vargovčan pracuje v Hanušovciach nad Topľou od roku 2005 pod vedením Jozefa
Vargu. Vo svojej tvorbe súbor spracováva folklór z východného Slovenska a pretvára ich do
choreografií. V súčasnosti pracuje a pôsobí v meste Hanušovce nad Topľou. Je to mladý folklórny
súbor, ktorý počas svojho fungovania získal nové skúsenosti v oblasti tancov, ktoré sú typické pre
konkrétne danú krajinu a región. Do tohto súboru prichádzajú mladí ľudia nielen z nášho mesta, ale aj
z okolitých dedín, kde je veľa mladých a talentovaných ľudí. V súčasnosti sa súbor venuje deťom od
materskej až po strednú školu a má okolo 200 členov, ktorí spievajú, tancujú a venujú sa
divadelnému spracovávaniu pri zvykoch a tradíciách. Vo svojej zbierke má súbor tance a spevy hlavne
zo Šariša, Spiša, Zemplína a rusínskej oblasti. Súbor je špecifický aj tým, že sa venuje najmä mladým
ľuďom, ktorí netancovali v žiadnom súbore, no majú veľkú chuť a elán učiť sa ľudové tance a
zachovávať folklórne zvyky a obyčaje našich predkov. Počas svojho pôsobenia si folklórny súbor získal
divákov nielen na Slovensku, ale aj na vystúpeniach v Európe (Portugalsko, Turecko, Taliansko) a v
Ázii (Južná Kórea, Izrael). Folklórny súbor nevyberá členské poplatky od svojich členov, nakoľko
filozofia súboru je, aby tancoval a spieval každý, kto si váži ľudové tradície a chce ich uchovávať, bez
ohľadu na svoje sociálne a ekonomické zázemie. Súbor je výnimočný aj tým, že kroje a ľudový odev si
šije sám, vo vlastnej réžii, čo je ekonomicky úspornejšie ako ich kúpa. Cieľom projektu bolo zriadenie
64

tréningovej sály pre folklórny súbor Vargovčan. V súčasnosti folklórny súbor nedisponuje vlastným
priestorom, v ktorom by si mohol pripravovať choreografie na svoje vystúpenia. Výstupom projektu
bolo zriadenie tréningovej sály pre folklórny súbor Vargovčan, ktorý v súčasnosti mal od mesta
pridelené priestory. V rámci projektu bolo potrebné zabezpečiť drevenú podlahu a zrkadlá,
nevyhnutné pre činnosť FS Vargovčan. Úpravou týchto priestorov získal folklórny súbor vlastný
priestor na trénovanie. Priestor tak prispeje ku kvalite nácvikov a príprave nových choreografií. Tieto
priestory sú v zimných mesiacoch vykurované, a tak členovia kolektívu folklórneho súboru získajú
vhodné priestory pre svoju činnosť. Po pätnástich rokoch folklórny súbor získal priestor, kde sa môže
stretávať viac ako jeho 200 členov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie tanečnej podlahy a
zrkadiel.
47. Art Gallery
Názov projektu: SRDCE Z AZBESTU A MLČANIE OVIEC
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu je zabezpečiť produkciu troch divadelných hier divadla LA KOMIKA pod autorskou
taktovkou Karola Vosátka. Konkrétne ide o hry Mlčanie oviec, Ruleta a Srdce z azbestu. Srdce z
azbestu je osobná dráma odohrávajúca sa v súčasnosti na pozadí celosvetovej spoločenskej situácie.
Zámerom projektu Ruleta je priniesť príbeh, v ktorom sa poukáže na fakt, že človek, ktorý sa
postupne zamotáva do partnerských vzťahov, stráca orientáciu v realite. Mlčanie oviec bude
folklórna komédia, ktorej ambíciou je ukázať a znovuobjaviť javiskové čaro slovenských zvyklostí,
tradícií a folklóru, oživiť krásne, ale dávno zabudnuté spevy zo starých spevníkov.
48. Občianske združenie Kehila Bratislava
Názov projektu: TACHLES.TV, O NÁS, PRE NÁS
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
V rámci projektu mohlo občianske združenie Kehila Bratislava začať prevádzku platformy
TACHLES.TV, zahájiť vysielanie a výrobu relácií. Vysielanie obsahovalo Chanukový koncert, päť dielov
satirickej show či diskusné relácie venované celospoločenským témam. Zámerom je nielen
vzdelávanie širokej verejnosti, ale aj predchádzanie nežiaducim javom v spoločnosti, ako
antisemitizmus či rasová neznášanlivosť. Finančné prostriedky boli využité na nákup materiálového
zabezpečenia, grafiku, propagáciu a honoráre spojené s realizáciou vysielania.
49. Občianske združenie Stará jedáleň
Názov projektu: Stará jedáleň – máme otvorené!
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu je dlhodobo a udržateľne prevádzkovať komunitné a mládežnícke centrum v
mestskej časti Bratislava-Rača v časti Krasňany. Zároveň je cieľom, aby Starú jedáleň poznala celá
miestna aj vzdialenejšia komunita, ľudia všetkých vekových kategórií. Stará jedáleň by mala ponúkať
zaujímavý a spoločensky prospešný program, ktorý je nielen špecifický pre vybrané cieľové skupiny,
ale aj spája generácie a komunitu. Financie by boli použité na prevádzkové réžie, materiálne
doplnenie priestoru či honoráre pre umelcov počas kultúrnych podujatí.
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50. Púchovská televízia a noviny
Názov projektu: Rabínska dynastia Sofer-Schreiber
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Vďaka realizácii projektu sa slovenská verejnosť s prioritným zameraním na mládež dozvie o
zakladateľovi veľkej bratislavskej rabínskej dynastie Moše Schreiberovi, známejšom pod menom
Chatam Sofer, a o jeho potomkoch, ktorí viedli tunajšiu ortodoxnú židovskú komunitu v rokoch 1806
– 1943 a zastávali vedúce funkcie v svetovo uznávanej ješive, ktorá bola centrom výučby budúcich
vzdelancov a rabínov. Na základe dohody s Ústavom pamäti národa výsledný dokumentárny film
bude určený ako učebná pomôcka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na druhom stupni
základných škôl a stredných školách.
51. Music Gallery Society
Názov projektu: „JA SOM KULTÚRA – VLNA POMOCI“
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
ONE DAY JAZZ FESTIVAL A-LIVE 2020 je novodobá hudobná platforma, na ktorej sa stretávajú umelci
reprezentujúci hudobnú špičku na Slovensku aj v zahraničí. Momentálna situácia zasiahla všetky sféry
umeleckého priemyslu, a preto dnes podujatie dáva možnosť prežitia ľuďom finančne závislým od
živej produkcie, či už umelcom alebo technickým pracovníkom, a preto prinášame projekt JA SOM
KULTÚRA – VLNA POMOCI. Je nevyhnutné, aby ľudia pracujúci v hudobnom priemysle, ktorí sú
momentálne na základe pandémie a následných opatrení odstrihnutí od práce a možností realizácie,
dostali príležitosť a možnosť zarobiť. Taktiež kluby, kultúrne centrá a primárne tie, ktoré nie sú
zriaďované, musia prežiť, aby zostala zachovaná kontinuita kultúrnych priestorov do ďalších dní. V
spolupráci s kultúrnymi inštitútmi v Európe a Ministerstvom zahraničných vecí tvorí on-line platformu
pre spájanie slovenských aj zahraničných umelcov, podporuje sa výmena skúseností, budovanie
vzťahov a v neposlednej rade aj vzdelávanie pre študentov hudby a jazzu. Napriek obmedzeniam v
súvislosti s pandémiou festival pokračuje a dokazuje, že je systémovou podporou slovenskej
hudobnej scény. Prostredníctvom tohto kanála vieme ukázať váhu momentálnej situácie Slovákom
žijúcim v zahraničí a taktiež cestu, ktorou môžu kultúru na Slovensku podporiť aj oni. Projekt je
realizovaný aj v spolupráci s RTVS, koncerty budú vysielané prostredníctvom ich kanála a na záver
vznikne dokumentárny film o projekte, situácii, ľuďoch, kultúre.
Podpora vzdelávania
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vzdelanosti a kvalifikácie
slovenskej verejnosti a aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií
a škôl. V téme podpora vzdelávania bolo podporených 33 projektov v sume 229 605,18 €.
1. Slovenská obchodná a priemyselná komora
Názov projektu: Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky – ekonomická konferencia
Projekt bol podporený sumou: 6 805,18 €
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Dňa 28. januára 2020 sa uskutočnila ekonomická konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom
„Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky“. Pre potreby konferencie bola spracovaná analýza
makroekonomického prostredia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2019 a prognózy jej vývoja v
roku 2020. Hlavné tézy predniesol jej autor prof. P. Ochotnický. Analýzu dotazníkového prieskumu
predložil Ing. L. Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK. Súčasťou konferencie boli aj
vystúpenia bývalých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, ktoré sa týkali uvedenej problematiky.
Boli to p. L. Kamenický, minister financií SR, p. P. Žiga, minister hospodárstva SR, p. I. Šramko,
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Závery konferencie a analýzy autorov boli vydané aj
knižne. O publikáciu bol veľký záujem nielen medzi slovenskými podnikateľmi, keďže poskytovala
súbor užitočných ekonomických informácií a kvalifikovaných odborných pohľadov, ale aj medzi
zahraničnými účastníkmi, najmä pracovníkmi zahraničných firiem a ambasád pôsobiacich na
Slovensku. Finančný dar bol použitý na tlač, grafickú úpravu, simultánne tlmočenie, autorský honorár,
hospodárske noviny a poštovné.
2. Manageria
Názov projektu: Teach for Slovakia
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Na Slovensko organizácia Manageria priniesla medzinárodný program Teach For All, ktorý funguje v
51 krajinách sveta a dokáže systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä pre deti, ktoré
dosahujú najslabšie výsledky, sústredením pozornosti lídrov krajiny na tento problém. Filozofia
programu je postavená na priťahovaní tých najlepších absolventov najlepších univerzít, aby išli na 2
roky svojho života pracovať do škôl v oblastiach sociálne znevýhodnených komunít a venovať sa
vzdelávaniu detí a mládeže v role učiteľa. Aktuálne v programe pôsobí 80 výnimočných mladých ľudí,
z nich približne polovica priamo v náročných školách a ďalší v rôznych rolách, odkiaľ sa usilujú o
systémovú zmenu (napríklad 7 ľudí pracuje na ministerstve školstva, dvaja na VÚC atď.) V rámci
projektu sa podarilo zrealizovať 3 národné tréningy, letný tréningový kurz Basecamp, profesijný
rozvoj účastníkov projektu a stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi z komunity Change for Slovakia.
Najvýraznejší rozdiel oproti plánu bol zaznamenaný v množstve recruitingových aktivít/eventov pre
školský rok 2020/2021. Túto oblasť výrazne zasiahla pandémia COVID-19 a jej reštrikčné dopady na
Slovensko. Mnohé naplánované aktivity však museli byť zrušené. V projekte sa však podarilo
vybudovať partnerstvo s novým vedením ministerstva školstva za účelom spolufinancovania
programu a realizácie stáží a rolí pre ambasádorov Teach for Slovakia. Formulovala sa 3-ročná
stratégia a dlhodobý cieľ Teach for Slovakia, budoval sa program komunity podporovateľov Change
for Slovakia, rozšírila sa správna rada, budovali sa kľúčové vzťahy s partnermi, uskutočnili sa mnohé
inšpiratívne stretnutia s ľuďmi z komunity. V rámci realizácie sa naďalej rozvíjala spolupráca s
partnermi na úrovni zriaďovateľov škôl, aktivizoval sa rozvoj partnerstiev, fundraising a efektívne
využívanie finančných prostriedkov. Do dvojročného leadership programu Teach for Slovakia sa
podarilo zapojiť 25 kvalitných a odvážnych ľudí, ktorí začali od septembra pôsobiť na partnerských
základných a stredných školách po Slovensku. V tomto školskom roku boli otvorené dva nové
regióny: Gemer a Nitra, na školách, ktoré prevažne slúžia chudobným komunitám. Finančný dar bol
použitý na pritiahnutie talentovaných mladých ľudí do školstva, na budovanie partnerstiev a
komunity Change for Slovakia, na manažment tím a na prevádzkové a režijné náklady.
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3. Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA
Názov projektu: Medzinárodná odborná konferencia SlovakiaTech Forum – Expo Košice 2020
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
SlovakiaTech Forum – Expo 2020 (bude to už tretí ročník) je medzinárodná odborná konferencia a
prezentačný veľtrh firiem so zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle, priemyselných
technológiách, energetike, logistike, v životnom prostredí a vo vzdelávaní. Je to jedinečná možnosť
prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technológií.
4. Občianske združenie EUROARCH
Názov projektu: Deti a architektúra 2020
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo žiakom objasniť, prečo je potrebné navrhovať a budovať zelené budovy a
zelené mestá. Ďalej cieľom projektu Deti a architektúra 2018 bolo vzdelávať deti o tom, čo sú to
zelené budovy, zelená architektúra a urbanizmus. Budovy a mestá sa dajú navrhovať aj tak, aby
nespotrebovávali toľko energie, aby sa viac využívali aj obnoviteľné zdroje energie. Ďalším cieľom
bolo deťom ukázať, na akom princípe tieto obnoviteľné zdroje energie pracujú, ako sa dá využívať
energia slnka alebo ako sa dá zachytávať dažďová voda a následne využívať na zavlažovanie zelene v
budovách alebo v mestách atď. Vzdelávanie detí bolo realizované formou e-learningového
kreatívneho kurzu, kde boli rôzne animácie a hry pre deti, ktoré objasnili deťom princíp fungovania
zelených budov a zelených miest. E-learningový kurz končil kvízom, kde si deti mohli preveriť
vedomosti, ktoré sa vďaka e-learningovému kurzu naučili. Po absolvovaní kurzu mali deti za úlohu
nakresliť svoju školu ako zelenú budovu a popísať, aké opatrenia navrhujú zrealizovať preto, aby sa aj
ich škola stala zelenou budovou. Odborná porota následne vybrala zo všetkých zaslaných návrhov 20
najlepších prác. Finančný dar bol použitý na zhotovenie e-learningového kurzu.
5. ŽIVENA, spolok slovenských žien
Názov projektu: Živena 2020 – príležitosti, výzvy a zodpovednosť
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Základným cieľom projektu je vytvorenie dostatočne širokej platformy pre výmenu názorov v Živene
vzhľadom na ďalší cieľ, ktorým je odsúhlasenie záväzného programu tejto najväčšej ženskej
organizácie. Medzi ďalšie významné ciele patrí vzdelávací program o najnovších trendoch ženských
hnutí vo svete, ich vplyv na verejný život na Slovensku a možnosti aplikácie niektorých postupov v
rámci Živeny s cieľom šíriť vedomosti nielen medzi členskou základňou, ale aj v širokom okolí. Jedným
z ďalších dôležitých cieľov je modernizácia programov miestnych odborov s cieľom pritiahnuť mladšie
generácie do aktivít Živeny. Minuloročné výročie 150. rokov od založenia Živeny neznamená, že by
sme mali spočinúť na vavrínoch tradícií, ale nová dekáda a dianie v Európe nás priamo vyzýva, aby
sme pomocou intelektuálnych diskusií a výmeny názorov pokračovali vo výzvach, ktorých nositeľkou
je Živena. Hlavným výstupom projektu je zhoda 1000-člennej základne Živeny na prioritných cieľoch,
činnosti spolku na nasledujúce 4 roky formou záväzných ustanovení, ktoré budú ponúknuté členkám
a členom na odsúhlasenie 8. – 9. mája 2020.
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6. Nadácia Pontis
Názov projektu: EDUpointy ¬– miesta pre šírenie inovatívnych vzdelávacích prístupov
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo posilniť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré majú potenciál rozšíriť sa do čo
najviac škôl. Bolo vybraných 15 prístupov, ktoré postúpili do intenzívneho podujatia, na ktorom
vzdelávacie prístupy hľadali s odborníkmi z biznisu a školstva cesty, ako sa šíriť do ďalších škôl. 5
organizácií postúpilo do mentoringovo-vzdelávacieho akcelerátora, získali odborné konzultácie,
školenia, tréningy a workshopy. Organizácie mali možnosť šíriť inovatívne prístupy tiež
prostredníctvom EDUpoint akcií. Došlo aj k redizajnu EDUmapy, ktorá ponúka prehľad toho
najkvalitnejšieho, čo sa v oblasti vzdelávania deje. Finančný dar bol použitý na vývoj EDUmapy na
webe.
7. Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti
(SSPPS)
Názov projektu: 5. Dni primárnej pediatrie – konferencia pre pediatrov primárnej starostlivosti
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Projekt je osvedčenou formou vzdelávania primárnych pediatrov, prináša nové informácie zo
všetkých oblastí pediatrie. Je to priestor na vzdelávanie, ale aj na komunikáciu problémov, ktorým
čelí zabezpečenie primárnej pediatrickej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Samotné
podujatie sa koná 5. – 7. júna 2020. Podujatie je organizované formou plenárnych prednášok pre
všetkých účastníkov a formou workshopov, ktorú sú určené pre praktické činnosti v rámci práce v
detskej ambulancii, napríklad: otoskopovanie, vyšetrovanie uší, vyšetrovanie chrbtice,
psychomotorického vývinu, zručností pri komunikácii s pacientom a jeho rodičmi. Na workshopy sa
uchádzači prihlasujú a sú bezplatné.
8. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Visegrad Film Forum 2020 – „ European Arthouse Cinema Today“ (súčasný európsky
artový film)
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Visegrad Film Forum (VFF) 2020 bude 9. ročníkom medzinárodného kultúrneho podujatia
edukačného charakteru. Päť dní prednášok, workshopov, filmových premietaní a prípadových štúdií
za účasti medzinárodne uznávaných profesionálov. Je určené primárne pre mladých filmárov, no je
prístupné širokej verejnosti so zvýšeným záujmom o audiovizuálnu sféru. VFF každoročne svoj
program intenzívnejšie zameriava na jednu z aktuálnych tém v rámci audiovizuálneho priemyslu a
kultúry. Tento rok sa rozhodlo zamerať na súčasný európsky artový film, keď sa špecifikuje na úskalia
jednotlivých filmových profesií pri rôznych typoch projektov.
9. Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany
Názov projektu: Vzdelávanie dobrovoľníkov civilnej ochrany a mládeže
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
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Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie edukačnej aktivity pre žiakov základných škôl a
skvalitnenie výcviku dobrovoľníkov zabezpečenia ich pripravenosti v rámci spoločnej jednotky civilnej
ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica na úseku integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany obyvateľstva pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach v rámci okresov Malacky, Trnava a Bratislava. Finančný dar bol použitý na
sadu na výučbu KPR a dodatočné príslušenstvo: ambu vaky (vak na umelé dýchanie, nahrádza
dýchanie z úst do úst) a náhradné komponenty.
10. OpenLab, o. z.
Názov projektu: Drilleo: testovanie vedomostí on-line
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V OpenLabe sú vzdelávané mladé IT talenty v oblasti vývoja aplikácií, hier, internetu vecí a umelej
inteligencie v najnovších svetových technológiách. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť on-line
webovú aplikáciu Drilleo na overovanie vedomostí študentov na diaľku. Webová aplikácia pomáha
učiteľom, školiteľom a všetkým, ktorí vzdelávajú, efektívne overiť vedomosti svojich študentov.
Študenti tak môžu byť testovaní z pohodlia svojho domova prostredníctvom mobilu, tabletu alebo
počítača v interaktívnej a zábavnej forme. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce, public
relations a sociálne médiá.
11. FIRST Global Slovakia, o. z.
Názov projektu: „Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2020“
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Občianske združenie FIRST Global Slovakia, o. z. dokázalo zorganizovať historicky prvé Otvorené
majstrovstvá Slovenska v robotike, ktoré sa konali v apríli 2019 v Bratislave. Po úspechu súťaže
určenej pre stredoškolákov so záujmom o robotiku (ale aj o oblasť STEM – veda, technika,
inžinierstvo a matematika) pôjde o druhý ročník. Súťaž sa bude konať v košickom Kulturparku
koncom apríla 2020 (o termíne prebiehajú rokovania, pravdepodobným termínom je 30. 4. 2020).
Cieľom je vytvoriť tím študentov zo stredných škôl a pripraviť ich na medzinárodnú robotickú
olympiádu, ktorá sa koná pod záštitou americkej neziskovej nadácie FIRST Global. Posolstvom nie je
iba orientovať záujem mladých ľudí k robotike, ale smerovať ich vášeň aj o oblasť vedy a techniky,
vždy s dôrazom na globálne enviro-problémy. Vlani bola témou súťaže snaha zbaviť prostredie
odpadu, tento rok bude zámerom súťaže pomôcť zbaviť naše vody znečistenia, preto súťaž nesie
názov ,,Neutop sa v odpade!“. Inovatívnosť projektu spočíva v samotnej robotike, ktorá je v
slovenských končinách neprebádaná, no zároveň jej patrí budúcnosť, preto ak chceme, aby slovenskí
študenti držali krok so západom, musíme v nich vzbudiť záujem o nové technológie či moderné
trendy, pretože naše školy v tomto smere zaostávajú.
12. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Názov projektu: Creativ klub v knižnici
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo vytvoriť multifunkčný tvorivý priestor Creativ klub v pobočke knižnice Fončorda
na realizáciu pravidelných komunitných podujatí tvorivého charakteru pre návštevníkov knižnice, ale
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aj skupiny, ktoré sú marginalizované a znevýhodnené (seniori, zrakovo znevýhodnení, duševne chorí,
osamelé matky a pod.). Knižnica pre uvedený účel využila nefunkčný priestor, ktorý bolo nevyhnutné
zrekonštruovať. Stanovené ciele sa podarilo naplniť. Creativ klub bol v knižnici zriadený a zariadený a
je pripravený na svoje otvorenie pre návštevníkov knižnice. Rozbehnutiu činnosti v Creativ klube
zabránila súčasná epidemiologická situácia. Knižnica sa v rámci svojej činnosti prispôsobila
nariadeniam ÚVZ SR. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie zariadenia do miestnosti a
vymaľovanie.
13. ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N
Názov projektu: Slovensko-rómsky slovník pre predškolákov a prvákov
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V rámci projektu sa podarilo pripraviť pracovnú rómsko-slovenskú učebnicu s názvom „Deň Alice
a Doda“ a bilingválne pexeso pre žiakov. Keďže sa podarilo získať vďaka crowdfundingovej kampani
viac finančných prostriedkov, podarilo sa pripraviť aj materiály pre učiteľov – sadu bilingválnych
kariet s obrázkami, s ktorými sa dá hrať množstvo vzdelávacích hier. Typy na hry s kartami, možnosti
na využívanie učebnice a nápady, ako pracovať pri učení s bilingválnymi deťmi, učitelia nájdu v
príručke k učebnici. Učitelia tak dostanú v balíku kompletnú sadu materiálov. Celkovo bude
vytlačených 12 000 ks učebníc a 1 600 ks balíkov materiálov pre učiteľov, výchovných poradcov či
asistentov. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie časti honoráru pre ilustrátorku.
14. Výcviková základňa záchranárskych psov SR
Názov projektu: Dobudovanie klubovne a jej zariadenie
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo dobudovanie klubovne pre mládež. Zateplenie klubovne z vonkajšej aj
vnútornej strany vrátane výmeny okien a vchodových dverí, ako i prekrytie strešnou krytinou
a dobudovanie komína. Kvôli pandémii koronavírusu nebolo možné úplne dokončiť práce v
požadovanom termíne. Cieľ nákupu materiálu na rekonštrukčné práce bol však splnený podľa plánu.
Po dokončení rekonštrukcie bude priestor slúžiť na školenia a teoretické prednášky o výchove
záchranárov – kynológov, taktiež im na danom mieste budú udelené základy o výchove a výcviku
záchranárskych psov. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na zateplenie klubovne.
15. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Názov projektu: Detský pobytový tábor: STOP NUDE XIV.
Projekt bol podporený sumou: 3 900 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva organizovalo v dňoch 20. –
25. 7. 2020 už 14. ročník pobytového tábora Stop nude XIV. V krásnom prostredí pod Vlkolíncom.
Cieľovú skupinu tvorili deti od predškolského veku až po ukončenie základnej školy. Bolo ich 71.
Hlavnou myšlienkou tábora bolo aktívne trávenie voľného času ako prevencia vzniku rizikového
správania a alternatíva voči sedavému spôsobu života. Cieľom projektu bolo poukázať na dôležitosť
spájania síl a spolupráce. Deti aj rodičia tábor hodnotili veľmi pozitívne. Po tábore sa konal
terapeuticko-zážitkový workshop v asistencii s koňmi.
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16. Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Názov projektu: Festival vedy a techniky AMAVET 2020
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Festival vedy a techniky AMAVET (ďalej len FVAT) bol prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej
činnosti mladých ľudí. Pre pandémiu koronavírusu sa ho podarilo zorganizovať v on-line priestore.
Možnosť zúčastniť sa na podujatiach ako FVAT je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých
vedcov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a rozvíjať sa vo výskume už v mladom veku. Pre
účastníkov projektu FVAT boli pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky (účastníci a
víťazi vedeckých súťaží vo svete, vedci) a workshopy. Všetko sa prispôsobilo on-line priestoru, aby
účastníci neprišli o podujatie úplne, čomu sa upravili aj financované položky. Finančný dar bol použitý
na kancelársky materiál, propagáciu, ceny pre víťazov a produkciu.
17. Šedý medveď
Názov projektu: DIKY MOC za pomoc
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Prostredníctvom prepájania dvoch cieľových skupín, mládeže a seniorov, si projekt dával za cieľ viesť
k sociálnej inklúzii a medzigeneračnej spolupráci v oblasti nových médií a informačno-komunikačných
technológií. Formou interaktívnych workshopov motivoval seniorov k tvorivosti, sebarealizácii,
zdieľaniu skúseností, získaniu základných zručností a zmierňoval ich sociálnu izoláciu. Mladých ľudí,
ktorí na projekte participovali ako dobrovoľníci v roli mentorov, zas nabádal k občianskej
angažovanosti, rozvíjal ich sociálne cítenie a emocionálnu inteligenciu. V rámci projektu bolo
realizovaných 32 workshopov po celom Slovensku, vytvorená web stránka a promovideá. Finančné
prostriedky boli využité na pokrytie personálnych nákladov spojených s vedením workshopov a
propagáciou projektu.
18. Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
Názov projektu: Nedovoľme vode vyhrať
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo zlepšiť a skvalitniť plavecké schopnosti, pripravenosť a zručnosti plavcov
záchranárov, potápačov záchranárov, členov posádok záchranných a bezpečnostných zložiek, ktoré
sú súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku, ako aj laickej verejnosti pri záchrane
topiacej sa osoby a následnom poskytnutí prvej pomoci, a tým jednoznačne prispieť k ochrane života,
zdravia a majetku ľudí. Topenie je podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie – World Health
Organisation (WHO) tretia najčastejšia príčina neúmyselného úmrtia a zároveň predstavuje 7 % zo
všetkých úmrtí, ktoré sú spôsobené úrazom. Väčšine utopení sa však dá buď predísť, alebo aspoň
zachrániť topiaceho a poskytnúť mu potrebnú pomoc. Finančné prostriedky boli využité na
tréningové pomôcky.
19. Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
Názov projektu: Dištančné štúdio
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
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Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto sa počas obdobia plného obmedzení zameralo na
vzdelávanie mladých ľudí a sprostredkovanie rozhovorov s osobnosťami z oblasti kultúry, histórie,
showbiznisu či zdravého životného štýlu. V rámci projektu vytvorilo koncept Dištančného štúdia,
prostredníctvom ktorého produkovalo videá na rôzne témy, ako aj videoprezentácie o stredných
školách, s cieľom pomôcť mladým ľuďom v čase pandémie zorientovať sa v ich ponuke a možnostiach
ďalšieho vzdelávania. Vďaka finančnej podpore bolo možné zakúpiť kvalitnejšie technické vybavenie
na zabezpečenie výroby videí.
20. Základná škola Slovinky
Názov projektu: Kniha – priateľ človeka
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť kvalitu vzdelávania v Základnej škole Slovinky cez učebňu literatúry a
umeleckého prejavu. Projekt sa sústreďoval na rekonštrukciu bežnej triedy a starej nepoužívanej
školskej kuchyne na odbornú učebňu literatúry a umeleckého prejavu. Učebňa bude slúžiť na
umelecké súťaže, na prezentácie ročníkových prác žiakov, besedy so spisovateľmi, na vystúpenia pre
rodičov. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukčné práce.
21. Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu
Názov projektu: Rozprávková krajina Liptov – ZA 7 HORAMI
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bola organizácia podujatia Rozprávková krajina LIPTOV – Za 7 horami. Napriek
pandémii koronavírusu sa podujatie uskutočnilo, za dodržania hygienických opatrení, v termíne 27. –
30. augusta 2020. Počas podujatia sa prezentovalo 6 rôznych bábkových divadiel, vystúpil Martin
Repáň, víťaz folklórnej šou Zem spieva, Sranda Banda a mnoho ďalších. Propagácia projektu bola
zabezpečená prostredníctvom letákov, plagátov a webu a mediálne výstupy odzneli aj v komerčných
televíziách či rádiách. Podujatie sa stalo vo svojom druhu značkou, a preto je oň každoročne stále
väčší záujem. Výnimočným je, že napriek ťažkej situácii ohľadom organizovania podujatí počas
pandémie, sa podujatie podarilo záujemcom priniesť. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie
vzdelávania s Červeným krížom a základov finančnej gramotnosti.
22. ALICE CONSULTING
Názov projektu: Zdravé stravovanie na základných a stredných školách
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Občianske združenie Alice consulting bolo založené vo februári 2015, základným cieľom je
vzdelávanie, organizovanie kurzov seminárov a iných podujatí so zameraním na vzdelávanie s
verejným sektorom. Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí o zdravé stravovanie v školských jedálňach,
podpora regionálnych dodávateľov, krátkych dodávateľských reťazcov, vytvorenie nového systému
moderného stravovania na princípe dobrovoľnej účasti ZŠ a SŠ. Projekt je postavený na dvoch
etapách realizácie. V tej prvej personál školských jedální sa zúčastní praktických školení. Vo vybranej
školskej jedálni v piatich krajoch SR sa uskutoční projekt modernej prípravy jedál v školských
jedálňach. Dôležitou časťou bude overenie získaných skúseností u personálu zúčastnených škôl,
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návštevou odborného garanta projektu. Druhá etapa sa bude realizovať do dvoch mesiacov od
školenia.
23. Klub 89, o. z.
Názov projektu: Naša nedávna história – 2. SVETOVÁ VOJNA /75. výročie ukončenia vojny a
holokaust/ – súťaž pre žiakov ZŠ a študentov všetkých typov SŠ v rôznych kategóriách na dané
historické udalosti
Projekt bol podporený sumou: 9 800 €
Občianske združenie Klub 89 je nezisková mimovládna organizácia združujúca ľudí, ktorí sa rozhodli
propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November ‘89 a napomáhať tak k
vytváraniu priestoru na presadzovanie verejnoprospešného záujmu. Cieľom projektu bolo usporiadať
podujatie v názvom Naša nedávna história – 2. SVETOVÁ VOJNA /75. výročie ukončenia vojny a
holokaust/ – súťaž pre žiakov ZŠ a študentov všetkých typov SŠ v rôznych kategóriách na dané
historické udalosti. Zároveň zvýšiť záujem u mladých ľudí o históriu. Napriek pandémii koronavírusu
a s tým spojenými problematickými prípravami podujatia sa do súťaže zapojilo 300 žiakov zo 40 škôl
so 150 prácami. Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov, občerstvenie, odmeny, webovú
stránku, ceny a dary a propagáciu a tlač.
24. ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Názov projektu: Neformálne vzdelávanie Akadémia rodiny pre mládež, manželov a rodičov
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Združenie pre rozvoj rodiny vzniklo za účelom poskytovania kurzov zameraných na vzdelávanie rodín
v roku 2009. Kurzy, ktoré ponúka, sú pripravené na základe dlhoročných skúseností medzinárodnej
organizácie International Federation for Family Development (IFFD), ktorá bola založená v roku 1978
v Španielsku a ktorej je združenie členom. Metodika týchto kurzov je jedinečná a vychádza z formy
prípadových štúdií, ktoré sú používané na univerzitných kurzoch MBA. Kurzy úspešne prebiehajú viac
ako 40 rokov vo vyše 66 krajinách po celom svete. Kurzy sú určené pre rodičov a manželov, z čoho
vyplýva, že aktívna účasť oboch na všetkých častiach je nevyhnutná, aby kurz priniesol účastníkom
želaný efekt. Cieľovou skupinou všetkých aktivít sú: manželské páry, rodičia detí vo veku do 16 rokov
a mládež do 30 rokov. Kurzy sú zložené zo šiestich až ôsmich moderovaných stretnutí. Periodicita
moderovaných stretnutí je raz za 3 týždne. Cieľom projektu je profesionalizovať zručnosti manželov
a rodičov, ako aj stimulovať rozhodovanie mládeže o životnom povolaní cez vzdelávacie kurzy a
podujatia formou prípadových štúdií. Prípadové štúdie sa s obľubou používajú na vzdelávanie
študentov ekonomických univerzít, ale ich používanie pri riešení otázok výchovy alebo vzťahov sa
začalo až vďaka materskej organizácii – International Federation for Family Development (IFFD).
Vzhľadom na rastúci dopyt po vzdelávacích kurzoch organizácia vníma ako veľké výzvy propagáciu a
dostatočne veľkú kapacitu existujúcich kurzov, ako aj otvorenie nových kurzov, ktoré doteraz nemali
vo svojej ponuke. Projekt dopomôže k otvoreniu týchto kurzov aj v iných slovenských mestách,
menovite je plánované ich otvorenie v Nitre, Košiciach a Poprade/Spišskej Novej Vsi a i.
25. OZ Testimonium
Názov projektu: STRETNUTIA – príbehy spravodlivých, II. časť
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
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Cieľom projektu, ktorý vychádza z úspešnej rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých, za ktorú bola
Dagmar Mozolová ocenená prestížnym Krištáľovým krídlom, je nadviazať na úspešný projekt
STRETNUTIA – príbehy spravodlivých (I. časť) a priniesť svedectvo o hrdinoch, častokrát
nepoznaných, a o dobe, ktorá sa nesmie zopakovať. Ešte žije posledná generácia svedkov – Slovákov,
ktorí si pamätajú druhú svetovú vojnu a najmä to, čo sa u nich doma dialo, keď na dvere ich
domácnosti zaklopali prenasledovaní Židia. Prečo sa rozhodli pomôcť, kde ich ukryli, ako prežívali
prítomnosť nemeckých vojakov a razie gardistov, strach a napätie, že to niekto vyzradí alebo
ukrývaných nájdu. Ešte stále žijú aj tí, ktorí prežívali niekoľko posledných mesiacov vojny po SNP ako
zver často pod zemou v bunkroch, na povalách domov, v stajniach a maštaliach, nemohli sa ísť prejsť,
museli ležať, ako WC im slúžilo vedro a jedlo im nosili ľudia s dobrým srdcom. Výstupmi bude
nakrútený audiovizuálny materiál, ktorý bude zachytávať autentické výpovede potomkov záchrancov
a zachránených z obdobia 2. svetovej vojny, so silným posolstvom pre súčasné generácie a s
presahom do života v dnešnej dobe.
26. JCI-Slovensko
Názov projektu: Študentská osobnosť Slovenska akad. roka 2019/2020
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách z celého Slovenska,
ich talent, úspešnosť, cieľavedomosť, a predstaviť ich širokej verejnosti. Z 91 nominácií
schvaľovaných dekanmi príslušných fakúlt vybrali garanti 13 v každej kategórii. Títo výnimoční mladí
ľudia študujúci na slovenských vysokých školách či pôsobiaci ako doktorandi vo vedecko-výskumných
pracoviskách dosahujú významné úspechy na poli vedy, výskumu, umenia, športu a iných oblastí
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Finančné prostriedky boli využité na propagáciu a technické
zabezpečenie on-line prenosu vyhlásenia výsledkov.
27. Lepší svet n. o.
Názov projektu: Táto Krajina
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu je pomocou vizuálneho video umenia inšpirovať a vzdelávať ľudí k porozumeniu
skutočnej podstaty človeka. Videom bude človek inšpirovaný, „nabádaný“, k rozpoznaniu tejto
skutočnosti, k žitiu vo väčšej harmónii a v súlade so „sebou“ samým. Človek si vedome alebo
nevedome vytvára to, čo nazývame Život, takpovediac určitý obraz o sebe samom, určitú osobnosť.
Je to veľmi komplexný proces, avšak je veľmi dôležité uvedomenie, že tento obraz, ktorý sme si
vytvorili sami, má veľmi málo spoločné so skutočnosťou – realitou.
28. Materská škola Šípkové
Názov projektu: Múdre deti – naša budúcnosť
Projekt bol podporený sumou: 800 €
Vďaka projektu Múdre deti – naša budúcnosť sa zvýšila kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu v
Materskej škole Šípkové. Cieľom projektu bolo pomôcť malým deťom v škôlke v ich vzdelávaní a
rozvíjaní pohybových schopností. Vďaka zakúpeným edukačným pomôckam si deti ľahšie osvoja nové
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zručnosti a poznatky o okolitom svete a prírodných javoch, podporia rozvoj svojej jemnej a hrubej
motoriky, trpezlivosti a kamarátskych vzťahov pri hrách. Finančné prostriedky boli využité na nákup
edukačných pomôcok.
29. Nadácia Providencia
Názov projektu: „Dozvedela som sa, že žiješ“, kreslený román podľa románu Olivera Rácza
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu je priblížiť – nielen – deťom vo veku 9 – 15 rokov hrôzy 2. svetovej vojny,
problematiku holokaustu, pomôcť pochopiť jeho historické pozadie, príčiny, priebeh a dôsledky a
účinne doplniť školský vzdelávací program na túto tému a zároveň motivovať mladých k budovaniu
tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Projekt spája veľmi dôležitú tému a atraktívnu formu, pričom je
založený na autentickom príbehu a do spolupráce zapája profesionálov. Kreslený román/komiks
„Dozvedela som sa, že žiješ“ je transformáciou hlavného diela básnika, spisovateľa a pedagóga
Olivera Rácza (21. 1. 1918 Košice – 4. 7. 1997 Bratislava), ktorý v roku 2019 bol in memoriam
vyznamenaný ako Spravodlivý medzi národmi (titul udeľuje štát Izrael Nežidom za nezištnú záchranu
ľudských životov počas holokaustu).
30. Spojená škola Zlaté Moravce
Názov projektu: Remeslo má zlaté dno
Projekt bol podporený sumou: 800 €
Projekt „ Remeslo má zlaté dno“ má pomôcť žiakom školy primeraným spôsobom rozšíriť si poznatky
o regióne, v ktorom žijú. Každý jeden kút nášho krásneho Slovenska má svoje špecifiká a má ich aj
región Horné Požitavie. K jeho poznaniu a následne obohateniu by prispela aj realizácia
predkladaného projektu, ktorý by hravou a tvorivou formou sprostredkúval pohľad na život a prácu
minulých generácií. Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia a
vzdelanosti je tradičná ľudová kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy
obyvateľstva. Cieľom projektu je prostredníctvom záujmového krúžku vytvoriť deťom priestor na
zmysluplné využívanie svojho voľného času po vyučovaní a zároveň podporovať u nich rozvoj
kreativity, osobnej tvorivosti, jemnej a hrubej motoriky, estetického cítenia.
31. Bez rozdielu
Názov projektu: Špeciálne mimoškolské vzdelávacie centrum s vlastnou senzorickou miestnosťou
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo vytvoriť miestečko pre všetkých tých, ktorí potrebujú podporu v problematike
porúch učenia, správania, koncentrácie, bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, vierovyznania, farby
pleti, pre všetkých tých, ktorí chcú spoločne zvyšovať kvalitu života detí, mládeže i dospelých s
poruchami učenia, správania, jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
jednotlivcov sociálne, zdravotne znevýhodnených využitím
techník, metód a dostupných
prostriedkov, ktoré dané poruchy eliminujú. Cieľ projektu bol splnený vytvorením senzorickej
miestnosti na zlepšovanie jemnej a hrubej motoriky a porúch správania. Finančný dar bol použitý na
nákup balančných, terapeutických, záťažových a oddychových pomôcok.
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32. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Názov projektu: S internetom do sveta
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom je, aby všetky deti/klienti CDR boli schopní aktívne používať PC – teda dokázali PC samostatne
zapnúť, vyhľadať si potrebné informácie, spojiť sa so školou a v rámci svojich možností a schopností
riešiť zadané úlohy. Zároveň je výpočtová technika i možnosťou, ako sa spojiť so svojou rodinou v
čase, keď sú návštevy v zariadení zakázané, resp. rodina nie je schopná k deťom vycestovať.
33. Centrum pre deti a rodiny Compass, n. o.
Názov projektu: Vzdelávanie na diaľku
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu Vzdelávanie na diaľku bolo, aby každé dieťa v Centre pre deti a rodiny Compass malo
rovnakú šancu na vzdelanie, rovnaké podmienky, umožniť všetkým deťom zariadenia pripojenie na
on-line vyučovanie. Zámerom bolo vytvorenie počítačovej miestnosti, kde by každé dieťa mohlo
samostatne pracovať. Vďaka finančnej podpore sa podarilo zakúpiť vybavenie do počítačovej
miestnosti, a to konkrétne 2 ks notebookov.
Ochrana a tvorba životného prostredia
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, rovnako
o ľudí, ktorí prispievajú k ochrane a tvorbe životného prostredia. V téme ochrany a tvorby životného
prostredia bolo podporených 9 projektov v sume 229 700 €.
1. Stredoeurópska nadácia
Názov projektu: Dunajský fond v roku 2020
Projekt bol podporený sumou: 60 000 €
Stredoeurópska nadácia pôsobí už 25 rokov a zaoberá sa ochranou prírodných, spoločenských,
kultúrnych a historických hodnôt, a rovnako podporuje činnosť komunít, ktoré tieto hodnoty
rozvíjajú. Podporuje aktivity smerujúce k otvorenosti a diskusii, informovanosti, vzdelávaniu,
občianskej angažovanosti a umeleckej tvorbe. Každoročne odmeňuje mimoriadne talentované deti a
mladých ľudí cez grantový program Talenty Novej Európy. Prostredníctvom svojho nadačného
programu Dunajský fond od jeho otvorenia v roku 2015 spája relevantných aktérov, zdroje a ľudský
kapitál v prospech kvalitnejšieho prostredia, vzťahov a života okolo rieky Dunaj. Dunajský fond slúži
ako platforma pre zainteresovaných aktérov a užívateľov územia rieky, aby prostredníctvom
konštruktívnej diskusie a spolupráce systematicky a so synergickým efektom zlepšovali život a
podmienky na rieke. JEDNOTLIVÉ LÍNIE AKTIVÍT A ICH CIELE: 1. Pracovná skupina RiverLab Žitný
ostrov a okolie a 2. Slnovrat na Dunaji – verejná prehliadka podujatí a komunít na rieke. Súčasťou
agendy pracovnej skupiny je aj realizácia týchto konkrétnych výstupov:
a) vytvorenie webovej komunitnej a informačnej platformy pre aktérov na rieke, za účelom rýchlejšej
a efektívnejšej výmeny informácií a koordinácie aktivít, b) manažérsky model, ktorý zabezpečí
koordináciu rôznych aktivít v riečnom území, jeho cieľavedomý rozvoj a starostlivosť o jeho hodnoty.

77

2. Útulný domov
Názov projektu: Záchrana parku v Jablonici ako národnej kultúrnej pamiatky
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V rámci 1. ročníka festivalu remesiel na kaštieli v Jablonici si mohli návštevníci v doobedňajších
hodinách vyskúšať tradičné remeslá, výrobu placiek, rezbárstvo, drôtovanie šperkov, streľbu z lukov a
sokoliarov. Deti zaujalo divadielko, dospelých zas vystúpenia fakírov, šermiarov a žonglérov. K
dispozícii boli stánky, kde sa predávali rôzne šperky, sladkosti, výrobky z kože, drevené potreby do
kuchyne, meče, luky a iné výrobky. Taktiež bol pripravený gastronomický zážitok pre všetkých
zúčastnených. Podujatie sprevádzala prehliadka kaštieľa a hospodárskej budovy, večer bol zakončený
živou hudbou. Účasť na festivale bola veľká. Cieľ projektu bol splnený, rodiny strávili spoločné chvíle
na kaštieli a tak venovali čas kultúre a histórii. Finančný dar bol použitý na zaplatenie remeselných
stánkov s programom.
3. Pre spoločnosť, n. o.
Názov projektu: Čistenie vybraných riek a vodných plôch na území Slovenska
Projekt bol podporený sumou: 130 000 €
V rámci projektu Čistenie vybraných vodných plôch na území Slovenska sa opäť podarilo odľahčiť
prírodu o niekoľko ton odpadu. Organizátormi boli vytipované vodné lokality, ktoré sú zaťažené
turistickým ruchom a zároveň rezonujú u širokej verejnosti ako významné rekreačné miesta, rovnako
tak aj lokality v blízkosti marginalizovaných komunít. K čisteniu sa pridávali aj turisti spolu s deťmi a
tak využili ich prirodzený edukačný potenciál. Znečisťovanie vodných tokov je dlhodobý a opakujúci
sa proces. Organizácia sa aktívne venuje aj edukačnej a osvetovej činnosti, mnohé aktivity však boli z
dôvodu pandémie znemožnené. Finančné náklady boli využité na materiálne a personálne
zabezpečenie čistenia vodných tokov, prepravu materiálu a administratívne náklady.
4. Základná škola s materskou školou Malatiná
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti so zreteľom na podporu kvality života žiakov v škole
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
Hlavnou víziou projektu bolo vymeniť starý, často poruchový plynový kotol za nový spotrebič.
Financovanie výmeny kotla a s tým súvisiace prípravné práce deklaroval obecný úrad ako zriaďovateľ.
Po odporúčaní odborníkov a z dôvodu zefektívnenia kúrenia a zálohovania kúrenia sa zmenila voľba
kúpy jedného kotla na dva menšie. Z dôvodu pandémie a nemožnosti dokúpenia ďalších súčiastok sa
výmena kotla naplánovala na jar 2021. Finančný dar bol použitý na kúpu nových plynových kotlov.
5. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Názov projektu: 200 ton z lesa von
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu je vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia a zodpovednosť za
jeho stav, očistiť les od odpadkov a zvýšiť jeho atraktivitu a pozitívne pôsobenie na návštevníkov.
Zároveň vzdelávacími aktivitami oboznámiť mládež s funkciami lesa priamo v teréne, s konkrétnymi
rastlinami, ich pôsobením na človeka a živočíchov. Dosiahnuť, aby mladí ľudia spoznali prírodu a
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videli v pobyte a pohybe v nej zdravšiu alternatívu pre trávenie voľného času než mesto, vlastná izba
a elektronické zážitky. Na stránke školy sa vytvorí priestor pre aktuálne informácie o počte
zapojených škôl, lokalitách, ktoré sa čistia, počte dobrovoľníkov. Na škole bude umiestnené
počítadlo, kde sa z 200 000 kg bude postupne odpočítavať množstvo vyzbieraného odpadu, až pokým
nebude dosiahnuté číslo 0 kg.

6. Elledanse
Názov projektu: Príbeh z lesa – POKRAČUJEME!
Projekt bol podporený sumou: 9 700 €
Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Tanečnej školy a divadla elledanse je Mgr. art. Šárka
Ondrišová, ArtD., choreografka, režisérka, pedagogička choreografie a réžie na KTT VŠMU v
Bratislave. elledanse pôsobí od svojho vzniku v r. 2007 na Miletičovej ulici v Bratislave a teraz aj v
Petržalke vo Vienna Gate na Kopčianskej 8. Pod hlavičkou elledanse vzniklo vyše 20 autorských
tanečných predstavení pre dospelých i deti, mnohé z nich boli ocenené – napr. DOSKY, Cena Ministra
kultúry, Cena Litfondu atď. Predstavenia navštívilo viac ako 20 000 divákov doma, ale i na
významných festivaloch a prehliadkach súčasného tanca vo viac ako 20 krajinách sveta. elledanse
zastrešuje rôzne projekty na podporu a rozvoj tanca a dlhodobo spolupracovalo napríklad s Festival
Bratislava v pohybe, Nu dance fest, Medzinárodný deň tanca, Večer VŠVU a VŠMU, Tanečné návraty,
Dancing puzzle, Pondelky súčasného tanca v SND a pod. Tanečná škola elledanse prináša
systematické vzdelávanie v oblasti tanca. Okrem umeleckých a voľnočasových tanečných aktivít pre
všetky vekové a výkonnostné kategórie sú novým smerovaním školy súťaže, kde sa elledanse darí
medzi deťmi, juniormi i v hlavnej vekovej kategórii. V súčasnosti sa k spomínaným aktivitám pridalo aj
naštudovanie, uvedenie a reprízovanie pôvodnej slovenskej hudobno-tanečnej rozprávky Príbeh z
lesa. Autormi diela pre veľkých i malých divákov sú Šárka Ondrišová a Zbynek Džadoň, ktorí našli
inšpiráciu pre vytvorenie rozprávky v legendárnom Disneyho animovanom príbehu Bambi. Celým
príbehom deti sprevádza jediný dospelý herec spolu so 40 tanečníkmi elledanse a poslucháčmi
konzervatória vo veku od 5 do 18 rokov. Predstavenie je unikátne tým, že dáva deťom a mládeži
možnosť ukázať svoj talent a zároveň vtipne a s ľahkosťou odkomunikovať témy ekológie a ochrany
životného prostredia. Príbeh z lesa – hudobno-tanečná rozprávka autorskej dvojice Š. Ondrišová a Z.
Džadoň. Diváka celým príbehom sprevádza rozprávač – jediný dospelý herec Martin Meľo v postave
Sovy Soviča a vyše 40 účinkujúcich detí a mládežníkov vo veku od 5 do 18 rokov.
7. TUR
Názov projektu: Ekotopfilm – Envirofilm TOUR 2020/2021
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu je celkový regionálny rozvoj v oblastiach environmentálneho vzdelávania a osvety a
popularizácie tém súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom. Posolstvom festivalu je inšpiratívnym
spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k diskusii
o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Projekt prispieva k dlhodobej pozitívnej zmene v správaní
spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. V rámci medzinárodnej výmeny know-how a
skúsenosti cez svoje filmové a sprievodné programy a hostí interaktívnym spôsobom pozitívne
ovplyvňujeme DNA žiakov a študentov a verejnosti.
79

8. Čaje
Názov projektu: Správnym smerom po správnej ceste
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Zámerom projektu je osadenie informačných tabúľ. V rámci projektu je cieľom spropagovať a
vyznačiť smerovými a informačnými tabuľami, kam sa dá z Novoti ísť, či už peši, alebo bicyklom, na
túru do okolitej prírody, na kopce, vrchy, cyklotrasy. Tabule by obsahovali trasy aj so stúpaniami,
časom stúpania, dĺžkou trasy, zaujímavosti a informácie o danej oblasti. Mnoho turistov a cyklistov
počulo o krásnej oravskej prírode, ale nevie sa dostať na konkrétne miesto.
9. PPČ Košice
Názov projektu: Plogging Košice
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Inšpiráciou pre tento projekt bolo Švédsko, odkiaľ sa do sveta šíri nová športová disciplína – plogging.
Ide o tradičný beh, pri ktorom sa však človek zastavuje, aby počas behu zbieral aj odpadky. Názov
novej bežeckej disciplíny je kombináciou slova „jogging“ a švédskeho termínu „plocka upp“, čo
znamená „zdvihnúť“. Podujatie nebude iba o športovaní a zbieraní odpadu. Každý účastník podujatia
vyplní bezplatnú registráciu, na mieste podujatia dostane prázdne vrece a odporúčanie, ktorým
smerov vybehnúť a zbierať. Po prinesení plného vreca má každý účastník nárok na medailu.

Veda a výskum
Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vedy a výskumu v partnerských
projektoch viacerých mimovládnych organizácií a škôl. V téme veda a výskum bol podporený 1
projekt v sume 5 000 €
1. Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska
Názov projektu: Východiská stratégie progresívneho rozvoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Občianske združenie slovenských ekonómov už 30 rokov vytvára podmienky pre spoluprácu
ekonómov zo všetkých oblastí slovenskej ekonomiky. Na svojich odborných podujatiach analyzuje
súčasný stav doma a v zahraničí, problémy, ktoré ovplyvňujú vývoj, a navrhuje riešenie pre
zabezpečenie optimalizácie rozvoja Slovenska. V súčasnej dobe ide o vyhodnotenie vývoja po 30
rokoch, ku ktorému bude usporiadaná konferencia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V
priebehu roka budú usporiadané odborné podujatia po jednotlivých problémových okruhoch, pričom
budú analyzované problémy a príležitosti, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť vývoj v nastávajúcich
rokoch. Pôjde o odborné podujatia zamerané na oblasť školstva a vedy, ďalej na jednotlivé sektory
hospodárstva, na problematiku efektívneho spravovania štátu, riešenie problémov demografického
vývoja a problémy spojené s migráciou obyvateľstva.

80

FINANČNÁ SPRÁVA
VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT V EUR:
SÚVAHA
2020

2019

Aktíva
Obežný majetok
Finančný majetok
- Bankové účty
- Pokladnica
Náklady budúcich období
Krátkodobé pohľadávky
Aktíva celkom

1 234 099,27
1 234 099,27
1 234 017,77
81,50
61,82
1 234 161,09

4 077 009,74
4 076 409,74
4 076 394,43
18,31
61,98
4 077 071,72

Vlastné zdroje krytia aktív
Imanie a peňažné fondy
- Základné imanie
- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Cudzie zdroje krytia aktív
- Krátkodobé rezervy
- Krátkodobé záväzky
- Ostatné záväzky
Výnosy budúcich období
Pasíva celkom

298 522,29
6 819,87
6 638,78
181,09
291 702,42
464 688,44
3 278,83
461 409,61
470 950,36
1 234 161,09

298 522,29
6 819,87
6 638,78
181,09
291 702,42
179 170,02
1 978,83
177 191,19
3 599 379,41
4 077 071,72

2020

2019

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Náklady
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Osobitné náklady
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Náklady celkom
Výnosy
Úroky prijaté
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324,90
252,49
102 345,02
33,00
190,24
2 227 422,18
76 538,80
1 500,00
929 992,00
3 338 598,63

72 456,96
91,19
7 411 871,47
93 751,26
7 578 170,88

-

-

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Iné ostatné výnosy
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

1 007 521,51
2 331 077,12
3 338 598,63
-

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Prijatá asignácia 2 % z dane v roku 2019
Použitie asignácie z predchádzajúceho roka
Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos budúcich období
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Iné výnosy
Príjmy nadácie celkom

717 599,41
6 860 571,47
7 578 170,88
v EUR
116 719,58
999 819,09
-109 017,16
1 007 521,51

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne
výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3
Prehľad výdavkov (nákladov) nadácie
Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
- Zamestnanecký grantový program
- Podpora O krok vpred
- Program Hlavička
- Program Municipality
- Grantový program Regióny
- Grantový program Pomáhame SPPolu
- Podpora jednotlivcov v núdzi
- Partnerské projekty iných neziskových subjektov
Dary Spolupráca so samosprávami
Dary Eustream
Poskytnuté príspevky celkom
Výdavky (náklady) na správu nadácie:
- vedenie účtovníctva, výročná správa a audit nadácie za rok 2019
- náklady na propagáciu a medializáciu grantových programov
- bankové poplatky a ostatné poplatky
- správa nadácie (administrácia)
- tvorba webstránky
- spotrebný materiál – náklady použitie asignácie dane
- náklady na reprezentáciu z prijatých darov
- ostatné dane a poplatky
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v EUR
26 200,00 EUR
60 000,00 EUR
18 265,00 EUR
270 000,00 EUR
50 000,00 EUR
199 400,00 EUR
76 538,80 EUR
2 465 982,18 EUR
5 000 EUR
62 567 EUR
3 234 312,98 EUR
12 308,75 EUR
326,10 EUR
90,17 EUR
89 620,00 EUR
0,00 EUR
324,90 EUR
252,49 EUR
33 EUR

- ostatné náklady – členské príspevky
- Ostatné výdavky (náklady):
- - daň z príjmov
Výdavky (náklady) nadácie celkom

1 500 EUR
190,24 EUR
104 645,65 EUR

Auditovaná účtovná závierka za rok 2020, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí Prílohu č. 9.
Ostatné informácie
V roku 2020 správca Nadácie SPP ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 270 000 € (z toho poskytnuté prostriedky
od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 78 450 €). Správna rada nadácie neurčila žiadne
ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe Nadácie SPP uvedené.
Orgány Nadácie SPP
Orgán

Funkcia

Meno

predseda

MUDr. Jozef Dolinský do 29. 6. 2020
Ing. Adrián Ďurček od 30. 6. 2020
Ing. Michal Ďurkovič do 29. 6. 2020
JUDr. Marián Valko do 29. 6. 2020
Ing. Štefan Šabík do 29. 6. 2020
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. od 30. 6. 2020
Ing. Peter Kollárik od 30. 6. 2020
Mgr. Ladislav Snopko od 30. 6. 2020
JUDr. Gábor Zászlós od 30. 6. 2020
Ing. Eva Guliková od 1. 1. 2020

člen
Správna rada

Správkyňa nadácie

správkyňa
predseda

Ing. Rudolf Slezák do 1. 6. 2020
Ing. Milan Urban od 30. 6. 2020
Ing. Milan Hargaš do 1. 6. 2020
Ing. Ján Szalay do 1. 6. 2020
Ing. Ivan Gránsky od 30. 6. 2020
Mgr. Henrich Krejčí od 30. 6. 2020

člen
Dozorná rada

Partnerom Nadácie SPP v napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre
filantropiu (Cpf n. o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.
Cpf n. o. poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne
rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity
Nadácie. Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym
významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti. Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na
životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny. Po
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
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Táto výročná správa bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. podľa § 35.
Udalosti po dátume súvahy
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do
dňa zostavenia účtovnej závierky
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse (COVID-19). V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.

Nadácia SPP okamžite prijala preventívne opatrenia s cieľom vykonávať aj naďalej svoju činnosť
s ohľadom na ochranu zdravia. Nadácia SPP si uvedomuje vážnosť situácie a bude pokračovať v
monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na jej činnosť.

Kontaktné údaje:
Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
tel. č.: +421 907 987 981
e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk.
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