Programová a Finančná
Hodnotiaca správa
Zamestnanecký grantový program SPP
2006/2007

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Cieľom programu bolo zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami
SPP a.s., podpora aktívnych zamestnancov SPP a.s. a podpora verejnoprospešných
aktivít/ projektov, ktoré zamestnanci SPP a.s. realizujú vo svojom voľnom čase.
Program sa realizoval po tretí krát.
Zamestnanecký grantový program podporil projekty/aktivity z rôznych oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, zveľadenie, podporu obcí, miest
a regiónov Slovenska
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
Obnovu a rekonštrukciu objektov s významom pre miestnu komunitu
Zvýšenie informovanosti a angažovanosti občanov: zlepšenie komunikácie,
výmena a šírenie informácií miestnym ľuďom aj návštevníkom
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
Podpora regionálneho turizmu: turistické chodníky, cyklotrasy, turisticky
príťažlivé miesta
Vzdelávacie programy: zamerané na zachovanie tradičných zručností
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska

Projekt mohol predkladateľ zrealizovať:
o samostatne,
o v tíme viacerých zamestnancov SPP a.s.,
o v spolupráci s miestnou mimovládnou organizáciou,
o v spolupráci svojpomocnej skupiny ľudí v obci,
o v spolupráci so samosprávou
Zamestnanec sa musel priamo podieľať na samotnej realizácii projektu. Príspevok
predkladateľa mohol byť finančný, alebo nefinančný: formou odpracovaných
dobrovoľníckych hodín, darovať mohol svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou
konzultácií, výučbou). O podporu sa mohli uchádzať aj zamestnanci, ktorý už boli
podporení, ale novým projektom.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov SPP
(ktorí projekty nepredkladali) a zástupcov Nadácie SPP. Snahou posudzovateľov
bolo podporiť projekty vo všetkých regiónoch Slovenska.
Program prebiehal od septembra 2006 do 10. júna 2007. Podporené projekty boli
realizované v období od októbra 2006 do decembra 2007.
Zamestnanci mohli svoje projekty predkladať priebežne každý mesiac, vždy do
10-teho dňa v mesiaci, posudzovanie bolo zrealizované vždy do 30-teho dňa
v danom mesiaci.
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Na program bolo postupne vyčlenených viac ako 1 150 000 Sk, ktoré boli
pre veľký záujem zamestnancov priebežne navyšované.
Celkovo sa v programe prerozdelilo 1 284 362 Sk.
Maximálna výška podpory jedného projektu bola 50 000 Sk.

Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali
Do 3. kola programu bolo spolu predložených 123 projektov, ktoré žiadali o podporu
v celkovej hodnote 6 036 564 Sk.
Podporených bolo 45 projektov v celkovej sume 1 284 362.
Tabuľka č. 1
Oblasti podpory
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
Vzdelávacie programy
Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a
zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska
Obnova a rekonštrukcia objektov s významom pre miestnu
komunitu
Podpora regionálneho turizmu
Iné zmysluplné aktivity
Zvýšenie informovanosti a angažovanosti občanov
Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
Total

Počet
projektov
15
10
5
5
4
2
2
1
1
45

Zamestnanci sa vo svojom voľnom čase venovali najmä športovým a kultúrnym
aktivitám so sociálnym rozmerom. Až v desiatich prípadoch sa zamestnanci
angažovali v aktivitách v prospech iných osôb. Veľká pozornosť bola venovaná aj
vzdelávacím projektom a projektom zameraným na rozvoj a zveľadenie obcí
Slovenska. Vďaka zamestnancom SPP bola podporená aj rekonštrukcia objektov
s významom pre miestnu komunitu. V tomto kole bola menší záujem o zveľaďovanie
životného prostredia.
V programe boli podporené: športové zápasy a sústredenia, vybudovanie
a rekonštrukcia významných miestnych objektov. Festivaly a exkurzie, semináre,
letné edukatívne tábory. Projekty na skvalitnenie života detí s postihnutím.
Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk, školských ihrísk a parkov, verejného
priestranstva. Výstavba kŕmidla pre srnčiu zver, pomoc pre opustené mačky
a mnohé ďalšie zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.
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Vyhodnotenie podporených projektov
Zoznam členov/členiek hodnotiacej komisie
1. Mgr. Jenka Zemanová, Útvar externej komunikácie SPP, a.s.
2. Mgr. Milica Danková, Centrum pre filantropiu, n.o.
3. Mgr. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n.o.
4. Mgr. Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predložených a podporených projektov
v jednotlivých krajoch Slovenska:
Tabuľka č. 2
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Total

Počet
Počet
predložených podporených
projektov
projektov
16
34
40
9
11
3
5
5
123

5
12
12
3
6
2
2
3
45

Žiadaná
suma

Podporená
suma

742 044 Sk
1 976 931 Sk
1 874 823 Sk
344 250 Sk
487 398 Sk
150 000 Sk
250 000 Sk
211 118 Sk
6 036 564 Sk

146 500 Sk
378 980 Sk
308 400 Sk
80 000 Sk
189 202 Sk
45 000 Sk
60 000 Sk
76 280 Sk
1 284 362 Sk

Najviac projektov bolo podporených v Bratislave (10) a viac ako jeden projekt získal
podporu vo Veľkých Kapušanoch (3), v Poprade (3) po dva projekty boli podporené
aj v Bojniciach, Nitre, Michalovciach, vo Veľkom Krtíši aj v Žiline.
V maximálnej sume 50 000 Sk bolo podporených 5 projektov. Najviac projektov –
11 bolo podporených v zníženej sume 30 000 Sk. Ostatné boli podporené
v rozličných znížených sumách od 10 000 Sk do 40 000 Sk.

Reakcie zamestnancov, poďakovania:
„Na výlete pre náhradné rodiny v Tatralandii sa všetci cítili veľmi dobre, no najviac
radosti to prinieslo deťom, pre ktoré by sme my, rodičia, bez finančnej podpory
Nadácie SPP takýto výlet nemohli zorganizovať. Ohlasy boli skvelé, každý odchádzal
domov spokojný a šťastný a všetky deti sa cestou domov vyjadrili, že by tento
aquapark opäť radi navštívili. Veľmi pekne všetci ďakujeme.“
Anna Hvillová, projekt 34/3
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„Zlepšenie vzájomnej komunikácie, spoločná práca a nadchnutie pre maličkosti,
vzbudenie zodpovednosti o iných, zvýšenie záujmu o zvieratá a prírodu, všetko toto
sa podarilo vďaka projektu – Bližšie k prírode, človek a zvieratá v harmonickom
spolužití. Nielenže dospelí šantili so svojimi ratolesťami, ale deti sa ochotne podujali
pomôcť aj pri upratovaní po akcii. Deň detí sa vydaril a ciele projektu sa naplnili.“
Vladimír Kostovčík, projekt 30/3
„Aj touto cestou sa chce Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom poďakovať
všetkým podporovateľom za ich pomoc a dôveru, vďaka ktorej môžeme pomáhať
našim autistickým deťom v ich rozvoji a spoločenskej adaptácii a ich rodičom v ich
neľahkej životnej situácii.“
Ing. Ivana Adamicová, Ing. Pavol Beňo, projekt 53/3
„Grant poskytnutý Nadáciou SPP umožnil vytvoriť učebňu v Rožňavskom
komunitnom dome GMS, ktorá je osohom pre celú komunitu okresu Rožňava.
Miestne mimovládne organizácie tak majú priestor na skvalitnenie svojich služieb
a mládež je vďačná za zlepšenie podmienok na premietanie vo filmovom klube.“
Zoltán Pogány, projekt 76/3
„Veľmi pekne ďakujeme Nadácii SPP za dar. Pomohol nám zrealizovať jeden
z najznámejších a najmilších projektov „Daruj knihu“. Tak ako v minulosti žili
v starej Bratislave ľudia s veľkým srdcom, rovnako žijú takýto ľudia aj dnes. Týmto
projektom sme oživili tradíciu darcovstva už po piatykrát. Neviditeľne sa stretla
skupina štedrých ľudí a spolu splnila 589 detských knižných snov. Tieto sny patrili
deťom zo 16 bratislavských krízových centier a združení venujúcich sa
znevýhodneným deťom. Po prvýkrát sa podarilo splniť všetky priania detí. Vážime si
váš dar aj štedrosť darcov.“
Martina Nehézová, Daniela Danihelová, projekt 108/3

Finančné vyúčtovanie podporených projektov
44 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy. V projekte 5/3 sa
nepodarilo zrealizovať naplánované aktivity – upraviť futbalové ihrisko v obci Pôtor,
preto bol zamestnanec vyzvaný na vrátenie grantu.
Finančný dar bol podporeným zamestnancom poskytovaný v 2 splátkach. 1. splátka
90% podporenej sumy po podpísaní darovacej zmluvy a 2. splátka 10% po
vyúčtovaní projektu a zaslaní záverečnej správy.
Ani v jednom prípade sme nezaznamenali snahu o špekuláciu alebo zneužitie daru.
Napriek tomu, že zamestnanci dodržali podmienky zmluvy (t.j. doručili správy
včas), nie všetky obsahovali kompletné údaje a preto bolo nevyhnutné s nimi
spolupracovať na doplnení obsahových i finančných správ.
Príloha č. 1: Zoznam podporených projektov s anotáciou
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