Programová a Finančná
Hodnotiaca správa
Zamestnanecký grantový program SPP 2005

Nové detské ihrisko v MŠ Cabaj – Čápor

NATALY CUP 2005 v Bardejove

Šachový turnaj nevidiacich v Michalovciach

Folklórny súbor Gymnik na festivale v Montoire

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.
Maximálna výška podpory na jeden projekt bol 50 000 Sk.
Zamestnanec sa musí priamo podieľať na samotnej realizácii projektu.
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
Zamestnanci mohli predložiť viacero projektov.
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.

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Program bol v roku 2005 realizovaný po prvýkrát. Program bol spustený od januára 2005 do
júna 2005. Podporené projekty boli realizované v období od februára do novembra 2005.
Zamestnanci mohli svoje projekty predkladať priebežne každý mesiac, vždy 10-tého dňa v
mesiaci, posudzovanie bolo zrealizované vždy do 30-tého dňa v danom mesiaci.
Počas trvania programu predložilo do Nadácie SPP 75 zamestnancov svoje projekty
a požadovaná suma bola 3 460 502 Sk. Podporených bolo 52 zamestnancov v celkovej
sume 2 mil. Sk.
5 projektov bolo navrhnutých na podporu v mesiaci september 2005 na začiatok II. kola
programu.
Dvaja pôvodne podporení zamestnanci odstúpili od zmluvy, pretože sa im nepodarilo projekt
realizovať:
- Ing. Ivan Bračok s projektom „Sebauvedomenie“
- František Hančár s projektom „Súťaž divadelných súborov - GORAZDOV MOČENOK“.

Podporených 52 projektov, sme rozdelili do viacerých kategórií:
V regiónoch Slovenska sme podporili 20 športových a 5 kultúrnych podujatí so sociálnym
rozmerom, ktoré sa realizovali v spolupráci s tanečnými súbormi alebo športovými klubmi:
- športové turnaje a tábory, napr. Majstrovstvá Trenčína v bedmintone žiakov, Letný
výcvikový tábor mladých hádzanárov...
- vystúpenia a sústredenia tanečných skupín, napr. Netradičný Májový Special Dance,
Sústredenie Detského folklórneho súboru Hájenka ...
Zrealizovaných bolo 11 projektov zameraných na rozvoj, zveľadenie, podporu obcí, miest
a regiónov Slovenska bolo zrekonštruovaných, upravených a modernizovaných 5 detských
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ihrísk, prebudované 2 športové zariadenia, v 2 obciach boli podporené knižnice, v 1 obci dali
vyrobiť heraldické symboly a v 1 zrekonštruovali kultúrny dom a jeho okolie.
Podporených bolo 6 projektov v oblasti charitatívnych projektov realizovaných v prospech
iných osôb sa projekty realizovali v spolupráci s organizáciami alebo združeniami, ktoré sa
venujú podpore handicapovaných alebo ináč znevýhodnených skupín obyvateľstva:
- 32 členov náhradných rodín z Popradu sa zúčastnilo víkendového relaxačného pobytu
v Liptovskom Hrádku
- 5 autistických detí so Senice sa zúčastnilo hipoterapie
- 250 súťažiacich sa zúčastnilo Športových hier telesne postihnutých v Kežmarku
- skupina nevidiacich a slabozrakých z Michaloviec sa zúčastnila niekoľkých
poznávacích zájazdov
- drogovo závislí pacienti Sanatória AT v Bratislave sa zúčastnili spoločenskošportového podujatia za účelom integrácie
- OZ Pegas v Bratislave vytvorilo sériu vianočných a veľkonočných pozdravov, ktoré sú
prezentáciou prác telesne postihnutých klientov.
Podporené boli 4 vzdelávacie programy zamerané na zachovanie tradičných zručností:
- FS Gymnik na medzinárodných folklórnych festivaloch v Strážnici a Montoire
- Sústredenie tanečno-dramatickej skupiny HABARKA
- Očovská folklórna hruda
- Udržanie ľudových tradícií a zvykov v obci Batizovce.
2 projekty pomohli k zvýšeniu informovanosti a angažovanosti občanov:
- rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v obci Úbež
- vydanie publikácie o obci Tušická Nová Ves.
V časti Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska sa realizovali dve
aktivity:
- 30. ročník súťaže v riešení hádaniek a krížoviek v Prievidzi
- zriadenie útulku pre opustené zvieratá v Trnave.

V oblasti ochrany, obnovy alebo zveľaďovania životného prostredia bol zrealizovaný 1
projekt, environmentálne výchovný letný tábor pre deti zo základných škôl vo Veľkých
Kapušanoch.
V kategórii podpory regionálneho turizmu bol podporený 1 projekt vybudovania turistického
informačného systému v obci Pavčina Lehota.

Reakcie zamestnancov, poďakovania:
„Dovoľte mi, aby som Vám v mene našej ZO SZZP Kežmarok 2 čo najsrdečnejšie poďakovala
za poskytnutie finančných prostriedkov, ktorými sa Vám podarilo prispieť k zmierneniu
sťažených životných podmienok zdravotne postihnutých občanov a pomôcť aspoň čiastočne
k ich integrácii do zdravej spoločnosti. Naše poďakovanie patrí taktiež pánovi Otovi Gašparovi,
ktorý je dlhoročným pracovníkom SPP a taktiež naším dlhoročným spolupracovníkom.“
„Touto cestou by som sa rada poďakovala za poskytnutie finančného daru Nadácii SPP,
nakoľko sa mládežnícky hokej na Zemplíne nachádza v ťažkých finančných podmienkach.“
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„ Vďaka SPP majú aj naše deti nové ihrisko. Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali v mene
celého kolektívu materskej škôlky ako aj detí, že ste splnili tú najväčšiu túžbu našich detí a dali
ste im nádej, že snívať sa oplatí, a že sny sa plnia.“
„ Dovoľte, aby som v mene OZ Karolína Square Dance Club poďakovala Nadácii SPP za
podporu projektu Netradičný Májový Special Dance. Usporiadaním podujatia plného zábavy,
originality a príjemnej atmosféry sme, dúfajme, prispeli k zviditeľneniu a priaznivej propagácii
Slovenska. Toto všetko sa mohlo uskutočniť iba vďaka podpore Nadácie SPP, ktorá potvrdila,
že jej záujmom je podpora kultúrnych a morálnych hodnôt.“

Vyhodnotenie podporených projektov
Celkovo bola požadovaná suma 3 460 502 Sk v predložených 75 projektoch; z predložených
projektov bolo podporených 52 v celkovej výške 2 000 000 Sk.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predložených a podporených projektov v jednotlivých
krajoch Slovenska:
Tabuľka č. 1
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Total

Počet
Počet
predložených podporených
projektov
projektov
4
9
10
12
10
16
9
16
6
8
8
8
2
2
3
4
75
52

Žiadaná suma

Podporená suma

387 570 Sk
601 420 Sk
784 200 Sk
748 200 Sk
395 200 Sk
296 000 Sk
78 800 Sk
169 112 Sk
3 460 502 Sk

149 900 Sk
423 000 Sk
361 000 Sk
402 900 Sk
219 000 Sk
246 288 Sk
78 800 Sk
119 112 Sk
2 000 000 Sk

Najviac projektov bolo podporených v Bratislavskom a Košickom kraji.
V maximálnej sume 50 000 Sk bolo podporených 20 projektov, ostatné boli podporené zníženou
sumou.

Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali
Tabuľka č. 2
Oblasti podpory
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, zveľadenie, podporu obcí,
miest a regiónov Slovenska
Charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
Vzdelávacie programy zamerané na zachovanie tradičných zručností
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Počet
projektov
25

Podporená
suma

11

504 900 Sk

6
4

249 800 Sk
175 000 Sk

865 400 Sk
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Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
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
Total

2

56 000 Sk

2

80 000 Sk

1

25 000 Sk

1

43 900 Sk

52

2 000 000 Sk

Zamestnancov najviac oslovila oblasť kultúrnych a športových aktivít, najmenej zaujala možnosť
ochrany životného prostredia.

Finančné vyúčtovanie podporených projektov
Všetkých 52 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy.
Finančný dar bol podporeným zamestnancom poskytovaný v 2 splátkach. 1. splátka 85%
podporenej sumy po podpísaní darovacej zmluvy a 2. splátka 15% 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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