Programová a Finančná
Hodnotiaca správa
Zamestnanecký grantový program SPP
2005/2006

Klub informatiky pre deti a mládež

Voľnočasové aktivity detí s postihnutím

Vybudovanie športového a detského ihriska

Hornohradský cyklomaratón

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 realizovalo po druhý 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
Predkladatelia, ktorí boli podporení v minulom grantovom kole (t.j. v roku
2004/2005) v tomto kole projekty predkladať nemohli.
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 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 bol spustený od septembra 2005 do júna 2006. Podporené projekty boli
realizované v období od októbra 2005 do novembra 2006.
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.
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Na program bolo vyčlenených 2 mil. Sk, ktoré boli pre veľký záujem
správnou radou navýšené o 1 mil. Sk. Celkovo sa v programe prerozdelilo
2 865 595 Sk.
Maximálna výška podpory jedného projektu bola 50 000 Sk.

Oblasti, v ktorých sa podporené aktivity realizovali
Do 2. kola programu bolo predložených 100 projektov, ktoré žiadali o podporu
v celkovej hodnote 3 738 377 Sk. Podporených bolo 78 projektov v celkovej
sume 2 865 595 Sk. 5 projektov bolo navrhnutých na podporu už v 1. kole
programu, ale boli podporené až v 2. kole, v septembri 2005.
Tabuľka č. 1
Oblasti podpory
Športové a kultúrne aktivity so sociálnym rozmerom
Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, zveľadenie, podporu
obcí, miest a regiónov Slovenska
Obnova a rekonštrukcia objektov s významom pre miestnu
komunitu
Charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
Vzdelávacie programy zamerané na zachovanie tradičných
zručností
Zvýšenie informovanosti a angažovanosti občanov: zlepšenie
komunikácie, výmena a šírenie informácií miestnym ľuďom
aj návštevníkom
Total

Počet
projektov
30
14
11
10
6
3
2
2
78

Zamestnancov najviac oslovila oblasť kultúrnych a športových aktivít, významnú
podporu získali regionálne a komunitné projekty. Predkladateľom nebola cudzia ani
oblasť charity a životného prostredia, avšak podpora tradičných zručností
a informovanosti občanov ostala na chvoste záujmu.
V programe boli podporené: športové zápasy a sústredenia, vybudovanie
a rekonštrukcia športových ihrísk. Koncerty a výstavy, semináre, letné edukatívne
tábory. Projekty pre deti s postihnutím. Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk,
školských ihrísk a parkov, verejného priestranstva. Likvidácia nelegálnej skládky,
útulok pre opustené zvieratá
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.
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

Žiadaná
suma

Podporená
suma

12
21
27
14
7
10
1
8

10
17
23
9
6
7
1
5

493 150 Sk
845 100 Sk
1 115 381 Sk
405 500 Sk
299 720 Sk
328 925 Sk
40 701 Sk
209 900 Sk

345 300 Sk
564 142 Sk
896 307 Sk
304 921 Sk
265 000 Sk
259 925 Sk
40 000 Sk
190 000 Sk

100

78

3 738 377 Sk

2 865 595 Sk

Najviac projektov bolo podporených v Bratislave (10) a vo Veľkých Kapušanoch (7),
v Banskej Bystrici a Nitre sa realizovali 4 projekty, 3 projekty prebehli v Žiline,
Prešove, Michalovciach a Košiciach.
V maximálnej sume 50 000 Sk bolo podporených 21 projektov. Najviac projektov –
29 bolo podporených v zníženej sume 30 000 Sk. Ostatné boli podporené
v rozličných znížených sumách.

Reakcie zamestnancov, poďakovania:
„Zo srdca Vám chceme poďakovať za vašu finančnú podporu nášmu občianskemu
združeniu, rodičom a mládeži zúčastneným na projekte Život s Quickballom. Aj
vďaka Vám sa mohla zrodiť dobrá myšlienka spolupatričnosti rodín a prežiť niekoľko
pekných chvíľ pri amatérskom športe v príjemnom a kultúrnom prostredí.“
Jaroslav Paučo, Radoslav Paučo, Tomáš Palko, projekt č. 16/2
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„Dovoľte nám poďakovať sa za poskytnutie finančných prostriedkov, vďaka ktorým
sa Vysokoškolský umeleckých súbor Technik mohol zúčastniť v roku 2005
folklórneho festivalu v Čínskej ľudovodemokratickej republike. Aj vďaka Vám sme
dostali ako jeden z mála folklórnych súborov možnosť podporiť tradičné hodnoty
Slovenska a zvýrazniť krásu ľudového umenia vo svete.“
Ľubica Mešková, Martin Meško, projekt č. 25/2
„Dovoľujem si Vám poďakovať za finančnú čiastku, ktorá prispela na vybavenie
Novorodeneckej kliniky v Nitre. Zvlášť si dovoľujem poďakovať Ing. Erikovi
Rybianskemu, ktorý je otcom myšlienky a realizátorom projektu Šanca ranným
deťom.
MUDr. Alena Ďurišová, projekt č. 4/2
„S úctou a vďakou sa Vám chcem poďakovať za dar, ktorým ste pomohli 160 deťom
mesta Humenné a okolia, prežiť päť krásnych nezabudnuteľných prázdninových dní.
Veríme, že aj v budúce roky sa budeme môcť obrátiť na Vašu nadáciu a uchádzať sa
svojimi projektmi v prospech detí a mládeže nášho mesta a okolia. V mene svojom
I Združenia saleziánskych spolupracovníkov Vám chcem ešte raz poďakovať za Váš
dar.“
Peter Ficik, projekt č. 62/2
„Chcem sa poďakovať Nadácii SPP v mene svojom, detí, terapeutov a všetkých
zainteresovaných, že sme s pomocou vašej finančnej podpory mohli zúčastňovať
takejto nevšednej, ale pozoruhodnej akcie akou bola Arteterapia pre špeciálne deti.“
Ľubo Majdan, projekt č. 91/2

Finančné vyúčtovanie podporených projektov
77 podporených projektov vyúčtovalo 100% darovanej sumy. V projekte 38/2
nebola minutá celá výška poskytnutého daru a ostávajúca finančná čiastka bola
vrátená na účet Nadácie SPP.
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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