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Výročná správa za rok 2019 

 

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 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. 

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému 
účelu nadácie. 
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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 2019 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 335 žiadostí o podporu v celkovej 

hodnote 518 371,26 €. 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 2019 tieto programy:  

 

Oblasť podpory Názov programu Počet 
podporených v 
programoch 

Výška poskytnutých 
prostriedkov 

ochrana a podpora zdravia, 
podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, poskytovanie 
sociálnej pomoci, 
zachovanie kultúrnych 
hodnôt, podpora 
vzdelávania, ochrana 
a tvorba životného 
prostredia, organizovanie 
a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti 

Zamestnanecký grantový program                               43 27 000,00 € 

Program O krok vpred 36 
 

45 500,00 € 

Program Opora                               90 49 620,00 € 

Program Hlavička 12 21 251,26 € 

Program Municipality 44 270 000,00 € 

Grantový program SPPravmeTo 56 60 000,00 € 

Grantový program Regióny 
 

54 45 000,00 € 
 

Spolu  335 518 371,26 € 
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Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP – distribúcie v roku 2019: 

Oblasť podpory Názov programu Počet 
podporených 
v programoch 

Výška 
poskytnutých 
prostriedkov 

  podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, poskytovanie 
sociálnej pomoci, podpora 
vzdelávania 

Spolupráca so samosprávami 4 40 980,00 € 

Spolu  4 40 980,00 € 

 
Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2019: 

Oblasť podpory Názov programu Počet 
podporených 
v programoch 

Výška 
poskytnutých 
prostriedkov 

ochrana a podpora zdravia, 
podpora a rozvoj telesnej 
kultúry, zachovanie 
kultúrnych hodnôt, podpora 
vzdelávania, organizovanie 
a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti 

Dary Eustream 19 53 600,00 € 

Spolu  19 53 600,00 € 

 
Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 270 000,00 € (z toho poskytnuté 

prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 36 495,00 €).  

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 2019 Nadácia SPP podporila 227 subjektov v celkovej hodnote 6 896 943,47 €. 

 

Oblasť podpory 
Počet 

podporených 
Podporená suma EUR 

ochrana a podpora zdravia 26 403 100,00 € 

podpora a rozvoj telesnej kultúry 69 3 029 700,00 € 

poskytovanie sociálnej pomoci 15 150 610,00 € 
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zachovanie kultúrnych hodnôt 61  1 249 033,47 € 

podpora vzdelávania 46 816 500,00 € 

ochrana a tvorba životného prostredia 4 1 198 000,00 € 

organizovanie a sprostredkovanie 

dobrovoľníckej činnosti 
4 35 000,00 € 

veda a výskum 2 15 000,00 € 

SPOLU: 227 6 896 943,47 € 
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A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP 

 

GRANTOVÝ PROGRAM OPORA  

 

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí 

v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych 

prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už 

deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. V 

programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych 

potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať 

k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2018 poskytla Nadácia SPP v tomto 

programe granty 695 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 820 998 €. 

Naším zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili 

ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné 

plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich 

k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote. 

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín 

považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. V programe OPORA je naša podpora 

určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa 

ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, 

potrieb a schopností svojich klientov. Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: 

telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a 

mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď. 

Naším zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov 

v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so 

špeciálnymi potrebami. 

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 50 000 €. Maximálna výška podpory na jeden 

projekt je 1 500 €. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty. 

O podporu sa môžu uchádzať: 

• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-

prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkví, nadácie a neinvestičné 

fondy; 

• štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, 

(napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie); 

• špeciálne školy; 

• iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci. 

 

Cieľové skupiny: 

• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia; 

• deti a mládež s postihnutím; 

• seniori; 
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• ženy a deti v Krízových centrách; 

• iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a 

pod.). 

 

O podporu sa nemôžu uchádzať: 

Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá, 

Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne 

pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny. 

Uzávierka predkladania projektov je: 25. apríla 2019 do 24:00 hod. 

Vyhodnotenie projektov: máj 2019 

Realizácia projektov: jún 2019 – november 2019 

 

Podporíme projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť: 

• kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb; 

• zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti; 

• podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi 

 z bežného života; 

• umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote; 

• poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta; 

• realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta; 

• realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho 

zručnosti a schopnosti. 

 

Predkladaný projekt musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta. 
Jedna organizácia môže predložiť maximálne 2 projekty. 

 

Individuálny plán rozvoja má spĺňať tieto požiadavky: 

Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý 

klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán 

by mal zahŕňať aj spôsob, akým budú klientove potreby pokryté a naplnené. 

Kvalitný IPRO je taký, ktorý: 

• má v centre samotného klienta – človeka so špecifickými potrebami; 

• klient je počas plánovania skutočným partnerom; 

• zohľadňuje individuálne schopnosti a zručnosti klienta; 

• do individuálneho plánovania sú zapojení aj ľudia, ktorí tvoria podpornú sieť klienta – rodina, 

priatelia, blízke osoby atď.; 

• podporuje klienta v zručnostiach, ktoré mu pomôžu zapojiť sa do bežného života mimo 

zariadenia sociálnych služieb a vytvoriť a udržať kontakty s ľuďmi z bežného života. 
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Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, prosíme vás, aby ste: 

• vyplnili on-line formulár na https://nadaciaspp.egrant.sk/ a predstavili individuálny plán 

rozvoja konkrétneho klienta; 

• priložili prílohy (naskenované, prikladajú sa v on-line formulári). 

Prílohy: 

 

a) štatút, stanovy alebo zakladacia listina; 
 

b) registrácia organizácie – potvrdenie o pridelení IČO;  

c) potvrdenie o vedení účtu organizácie – fotokópia výpisu z účtu;  

d) menovací dekrét štatutárneho zástupcu. 
 

Poznámky: 

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na 

https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky, t. j. 25. apríla 2019 do 24:00 hod. Prílohy sa 

predkladajú naskenované prostredníctvom formuláru. Nič neposielate poštou. 

Nekompletne predložené žiadosti nebudú posudzované. 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 finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada; 
Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím; Mgr. Lenka Varcholová, 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice; Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička, 
psychologička.  

V rámci grantového programu OPORA bolo podporených 90 projektov v celkovej sume 49 620 €.  

Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora so záverečnými správami tvorí 
Prílohu č. 1 

 

PROGRAM O KROK VPRED   

 

Ciele programu 

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s 

postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie 

podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. 

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä 

jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou – DMO. V snahe zefektívniť našu pomoc 

pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s 

pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:bea@nadaciaspp.sk
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
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obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je naším zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a 

prispievať  im na liečbu v ADELI Medical Center. 

Ciele programu: 

• prispieť k skvalitneniu života ľudí s postihnutím; 

• umožniť sociálne znevýhodneným  jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program; 

• podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, 

telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu. 

Komu je program určený 

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby elektronicky, ktoré majú záujem 

absolvovať rehabilitačný program v ADELI centre a sú to: 

• jednotlivec – fyzická osoba;  

• jednotlivec – rodič dieťaťa. 

 

Suma k dispozícii 

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou ADELI je 50 000 EUR.  

Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do maximálnej výšky 2 000 EUR.  

V rámci programu tak plánujeme podporiť najmenej 25 vybraných žiadateľov.  

Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich s 

rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú 

náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. 

Vybraným žiadateľom bude liečebný program uhradený priamo v ADELI Medical Center Nadáciou 

Adeli. Príjemcom finančného príspevku bude Nadácia Adeli. 

 

Kritériá a požiadavky programu 

1. krok 

Na web stránke www.nadaciaspp.sk, v časti Grantové programy kliknite na oblasť Podpora 

znevýhodnených a následne na program „O krok vpred“. Projekt je potrebné predložiť výlučne iba 

elektronicky prostredníctvom on-line formuláru na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň 

uzávierky, t. j. 4. októbra 2018 do 24:00 hod. 
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2. krok 

Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a posudzovaná Výberovou komisiou. Výberová komisia je zložená 

zo zástupcov Nadácie SPP a zo zástupcov Nadácie Adeli. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje 

správca Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí Výberovou komisiou trvá približne 3 

týždne. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný e-mailom.  

3. krok 

Vybraným žiadateľom bude prefinancovaný liečebný pobyt v ADELI Medical Center maximálne do 

výšky 2 000 EUR. ADELI Medical Center pošle Nadácii Adeli informatívnu predfaktúru o cene za 

realizáciu rehabilitačného programu každého vybraného žiadateľa, na základe ktorej Nadácia Adeli 

uhradí splátku finančného príspevku pre vybraného žiadateľa na účet ADELI Medical Center. Finančný 

príspevok môže byť použitý výlučne na úhradu rehabilitačných pobytov vybraných žiadateľov. 

4. krok 

Nadácia Adeli pripraví pre Nadáciu SPP záverečnú obsahovú a finančnú správu, kde zhodnotí a 

vyúčtuje všetky podporené a realizované rehabilitačné pobyty za jednotlivých žiadateľov. Všetky 

predložené žiadosti o príspevok budú Výberovou komisiou posudzované individuálne so zohľadnením 

všetkých aspektov. Pri posudzovaní sa bude prihliadať aj na sociálnu situáciu žiadateľa. V rámci 

programu nie je možné žiadať podporu na preplatenie pobytov, ktoré sa už uskutočnili. V jednom 

roku môže žiadateľ  získať podporu len jedenkrát.  

Časový harmonogram programu 

6. septembra 2018 – Otvorenie programu.  

Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP. 

4. októbra 2018 – Uzávierka prijímania žiadostí. 

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra 

2018 do 24:00 hod. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr 

do 12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na 

rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.  

O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Silvia Lacková (Nadácia Adeli), 

PaedDr. Zuzana Šmachová (Nadácia Adeli) a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (Nadácia SPP).  

V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 39 žiadateľov v celkovej sume 50 000 

€.  V roku 2018 bol preplatený rehabilitačný pobyt 3 žiadateľom v sume 4 500 €. V roku 2019 bol 

preplatený rehabilitačný pobyt 36 žiadateľom v sume 45 500 €. 

Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred tvorí  Prílohu č. 2 
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ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 

 

Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený 

 

Už po štrnásty 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 624 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 13 rokov ZGP môžeme 

naďalej pokračovať v 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 jednu žiadosť. 

 

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 2019. 

Uzávierka prijímania projektov je 11. marca 2019 do 24.00 hod.  

Výsledky o podpore budú zverejnené 29. marca 2019. 

Aktivity v projekte plánujte od apríla do novembra 2019.  
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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.); 

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

• projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať; 

• projekty realizované v zahraničí; 

• mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu. 

 

Kritéria 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 formuláru na: 

https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosíme, aby ste nič neposielali vytlačené poštou. Termín uzávierky 

podávania projektov je 11. 3. 2019 do 24.00 hod., projekty zaslané po tomto termíne nebudú 

zaradené do  posudzovania. 

 

 

 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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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/jednotlivcovi, 

ktorú/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 formuláru.  

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. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre 

dodanie správy, spôsob vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet 

obdarovaných. 

 

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí 

 

Konzultácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP:  

RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk. 

 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:bea@nadaciaspp.sk
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O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a  

Mgr. Lucia Capová (SPP) (ktoré projekty nepredkladali). 

 

V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 43 projektov v celkovej sume 27 

000 €.  

 

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami 

tvorí Prílohu č. 3 

 

ŠTIPENDIJNÝ GRANTOVÝ PROGRAM HLAVIČKA 

 

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenásty 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 a medicíny. Jednou z podmienok získania podpory je 
predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent 
plánuje venovať. 
 
V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty,  
letné školy,  stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019. 
 
V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila celkovo 30 000 € na podporu vysokoškolských študentov, ktorí 
chcú vyniknúť v odbore, ktorí študujú.  
 
KTO žiada podporu? Komu je program určený: 
 
Študenti denného vysokoškolského štúdia 1. stupňa a 2. stupňa, vek do 30 rokov, slovenskej štátnej 
príslušnosti a študujúci v odbore: 

o právo; 
o  ekonómia; 
o informačné technológie; 
o technické odbory; 
o prírodné vedy; 
o humanitné vedy; 
o medicína. 

 
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 12. marca 2019.  
Uzávierka prijímania žiadostí (projektov) je 25. apríla 2019, t. j. žiadosti (projekty) musia byť 
v systéme e-grant odoslané najneskôr do 24:00 hod.  
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Výsledky o podpore budú zverejnené 27. mája 2019. 

Do uzávierky môžu byť predložené len žiadosti (projekty) realizované do konca roka 2019.  

 
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 registračné poplatky; 
o školné;  
o zdravotné a úrazové poistenie; 
o knihy, výskumný materiál; 
o cestovné; 
o ubytovanie;  
o 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 študijná stáž na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku; 
o vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským 

pedagógom a s partnermi v zahraničí; 
o krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych 

krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.); 
o účasť na letnej odbornej škole; 
o iné. 

 
Kto sa nemôže uchádzať o podporu: 

 
o študenti, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informačné technológie, 

technické odbory, prírodné vedy, humanitné vedy a medicína; 
o doktorandi. 

 
Program nepodporuje:  

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

 
Podmienky získania štipendia: 
 

1. Pravdivo vyplnený on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/, ktorý 
obsahuje: 

https://nadaciaspp.egrant.sk/


17 
 

• informácie o predkladateľovi (osobné údaje); 

• informácie o dosiahnutom vzdelaní predkladateľa (fakulta, katedra, špecializácia, študijný 
program, ročník, študijný priemer); 

• informácie 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); 

• doklad o výške poplatkov za štúdium v zahraničí, na ktoré študent žiada podporu (môže 
byť predložené dodatočne e-mailom, najneskôr do podpisu zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku); 

• dve referencie (letná škola iba 1 referenciu), ktoré potvrdzujú schopnosť študenta 
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 posledný akademický rok potvrdený 
odtlačkom pečiatky študijného oddelenia; 

• štruktúrovaný životopis; 

• priloženie motivačného listu v rozsahu max. 2 strany; 

• dokument (certifikát) potvrdzujúci jazykové znalosti predkladateľa (je výhodou, nie 
podmienkou); 

• kópia OP; 

• číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN. 

 
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 jeho/jej 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. 
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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 25. apríla 2019 
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. 

 

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. 

(vysokoškolský pedagóg na PRIF UK, odbor pedológia) a Mgr. Andrea Uhrinová (Ministerstvo 

školstva). 

 

V rámci grantového programu Hlavička bolo podporených 12 projektov v celkovej sume  21 251,26 €.  

 

Zoznam podporených projektov v  grantovom programe Hlavička so záverečnými správami tvorí 

Prílohu č. 4 

 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:bea@nadaciaspp.sk
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INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY 

 

TERMÍNY 

 

Odovzdanie projektu:                  17. marec 2019 do 24:00 hod. 

Realizácia projektu:                      apríl až december 2019 

Záverečné vyúčtovanie:  15. december 2019 

 

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 plánovaným aktivitami 

projektu. 

 

TRI OBLASTI PODPORY 

 

• Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu 

Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad: 

• obnova detských ihrísk; 

• 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, plynofikácia, kamerový systém, 

oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov, stredísk a budov obecných úradov. 

 

• 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. 
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• 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. 

• 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/. 
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KROK 2 

• Prihláste sa do formuláru svojimi prihlasovacími údajmi. 

 

KROK 3 

• Vyplňte formulár. 

Do on-line formuláru 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 formuláru (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt s 

potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formuláru) treba odoslať v termíne do 

17. marca 2019 do 24:00 hod. 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 Eriku Vodičkovú (tel. 02/6250 7224, 

erika.vodickova@eustream.sk). 

 

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 2019 získalo podporu 44 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000 €.  

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality tvorí 

Prílohu č. 5 

 

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI 

 

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP – 

distribúcia, 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. 
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Postup pri predkladaní projektu:  

 

Tlačená podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane 

formuláru) 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 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 2019 získali podporu 4 projekty, ktorým bola prerozdelená celková suma 40 980 €. 

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP – distribúcie v rámci vyplatenia 

darov tvorí Prílohu č. 6 

 

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – 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 

formuláru) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.  

 

K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené: 
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➢ 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 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 2019 získalo podporu 19 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 53 600 €.  

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci 

vyplatenia darov tvorí Prílohu č. 7 

 

 

GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY 

 

TERMÍNY 

Spustenie programu:          27. február 2019  

Odovzdanie projektu:         20. marec 2019 do 24:00 hod. 

Realizácia projektu:       apríl až december 2019 

Záverečné vyúčtovanie:     30. november 2019 

 

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 2000 eur. 
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•   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. 

 

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; 
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• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry; 

• podpora miestneho súboru a pod 

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 
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Maximálna výška finančného príspevku: 2000 EUR  

Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 45 000 EUR 

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 týka podpora, 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 
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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; 

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 e-

mail s webovým odkazom. Kliknite na webový odkaz a potvrďte správnosť svojej e-mailovej adresy. V 

prípade, že ste 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 formuláru svojimi prihlasovacími údajmi. 

KROK 3 

Vyplňte formulár. Do on-line formuláru 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 formuláru (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt s 

potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formuláru) treba odoslať v termíne do 

20. marca 2019 do 24:00 hod. 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 Ing. Danielu Béberovú (tel. 02/6262 2418 

daniela.beberova@spp.sk). 

http://nadaciaspp.egrant.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 2019 bolo v rámci grantového programu Regióny podporených 54 subjektov v celkovej 

sume 45 000 €.  

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny tvorí Prílohu č. 8 

 

 

GRANTOVÝ PROGRAM SPPRAVMETO 

 

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku grantového programu SPPravmeTo otvárame druhý 
ročník, ktorým chceme pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 – 19 rokov) k aktívnemu 
postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich 
vzájomných vzťahov. V roku 2018 získalo finančné dotácie v celkovej sume 40 000 eur 45 
najprínosnejších projektov z oblasti kultúry, vzdelávania, športu, rozvoja ekologického vzdelávania či 
zveľaďovania životného prostredia.  

 
Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá 
environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo 
pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity.  
 
Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže 
kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. 
 
Podporíme projekty zamerané na: 
 

• podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri 
získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby, 
zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov 
realizovaných mimo vyučovacieho procesu;   

• podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na 
školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár, 
aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým 
seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc. 
znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície; 

• podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, 
mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, 
mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;  

• rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež – športové aktivity, 
detské krúžky, detské kluby; 

• podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť 
uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka 
k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych 
organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove 
a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské 
záhrady, drobné chovy; 

• rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti a 
spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity. 
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Komu je program určený 
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:  

• mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, 
neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy; 

• školské zariadenia: školy (základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné zariadenia; 
• kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.;  
• športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa 

podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže;  
• obce a mestá.  

 
Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.  
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby. Projekt má aktivovať a motivovať 
deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov. 
 
Výška finančnej podpory 
 
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 
60 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie  získať na jeden projekt, je 1 500 eur. 
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 eur. 
 
Časový harmonogram predkladania žiadostí 
 

17. 4. 2019 Vyhlásenie programu 

9. 5. 2019, 24:00 hod. Uzávierka predkladania projektov 

13. 5. – 9. 6. 2019 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami 

14. 6. 2019 Zverejnenie podporených projektov 

17. – 21. 6. 2019 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi 

24. 6. – 30. 11. 2019 Realizácia podporených projektov 

Do 15. 12. 2019 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov 

 
Aké projekty budú podporené 
  

▪ Dlhodobé projekty a krátkodobé jednorazové. Očakávame však, že budú obsahovať 
originálne, neodskúšané i overené postupy. 

▪ Aktivity, ktoré prebiehajú mimo vyučovacieho procesu.  

▪ Projekt môže podporovať spoluprácu medzi jednotlivými školami, inými inštitúciami 
v komunite. 

• Projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter. 

• Majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude mať úžitok z realizácie a výsledkov 
projektu. 

• Základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity. 

• Zamerané na vzdelávanie a rozvoj v oblasti ochrany prírody, ochrany a skvalitnenia životného 
prostredia, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce vytváranie podmienok pre trvalo 
udržateľný rozvoj lokality/regiónu. 

• Prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite. 
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• Poskytnuté finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu. 
Mali by byť zvolené tak, aby mali priamy vplyv a prínos na prácu žiakov, študentov, detí a 
mládeže. Honorár pre realizátora projektu/učiteľa môže byť max. 15 % zo žiadanej sumy.  

• Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike. 

 

V programe nepodporíme  

 

• aktivity realizované počas vyučovania; 

• projekty zamerané na tvorbu vzdelávacích programov pre školy; 

• študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty; 

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

• budovanie infraštruktúry (rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, 
osvetlenia a pod.; 

• projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, 
športovísk, detských ihrísk a parkov; samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu 
verejnoprospešné a dobrovoľnícke  aktivity; 

• rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok; 

• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a 
korektným správaním; zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za 
verejnoprospešným účelom); 

• projekty, na ktorých realizácii predkladateľ nebude aktívne participovať; 

• projekty realizované v zahraničí; 

• projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami. 

 
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 a zástupcami spoločnosti SPP.  

 

Kritéria hodnotenia projektov 
 

▪ Rozvoj životných zručností  – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si 
svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj 
komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru 
a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, 
podpora pozitívneho postoja k sebe samému, ako aj k ostatným a pod.  

▪ Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé, 
zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a mladých ľudí. 
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▪ Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne 
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri, realizácia projektu podporuje 
spoluprácu. 

▪ Personálne zabezpečenie projektu – projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo strany 
predkladateľa projektu (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...). 

▪ 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 elektronického formuláru na: 
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme, aby ste nič neposielali 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. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do 
termínu uzávierky t. j. do 9. mája 2019, 24:00 hod.  

 
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 formuláru.                  
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. 250 slov 
vrátane medzier). 

 
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 
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. 
 
 
 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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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.  

 

O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Barbora Paulenová, Vajnorské knižnice; 

RNDr. Drahoslava Finková, REVIA; Mgr. Juraj Čúzy, špeciálny pedagóg; Mgr. Ľubica Oreská, zástupca 

SPP; Mgr. Lucia Capová, zástupca SPP; Mgr. Zuzana Thullnerová, špeciálna pedagogička; Tomáš 

Törok, Karpatská nadácia; RNDr. Beáta Majerníková, PhD., Nadácia SPP. 

 

V roku 2019 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 56 subjektov v celkovej 

sume 60 000 €.  

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPPravmeTo tvorí Prílohu č. 9 

mailto:bea@nadaciaspp.sk
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
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B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP  

 

OBLASTI PODPORY 

 

A. 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 26 projektov v sume 403 100 €. 

 

1. Združenie priateľov NOÚ 

Názov projektu: Rekonštrukcia oddelenia onkohematológie I. (vrátane zakúpenia špeciálnej 

prístrojovej techniky – automatický dezinfektor) 

Projekt bol podporený sumou: 130 000 € 

 

Cieľom projektu bolo kompletne zrekonštruovať priestory onkologického ústavu a vybudovať 

moderné lôžkové oddelenie. Oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s 

hematologickými malignitami, ako aj pacientom s komplikáciami po transplantácii kostnej drene. 

Vybavenosťou izieb a modernizáciou prístrojovej techniky je možné pacientom zabezpečiť vyšší 

komfort a zároveň poskytnúť zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Finančný dar 

bol použitý na rekonštrukčné práce, materiál, lôžkové rampy, nemocničné lôžka a na dezinfektor. 

 

2. Tensta 

Názov projektu: Tenisové dni nadácie SPP po Slovensku a na tenisovom turnaji ATP 90 Bratislava 

Projekt bol podporený sumou: 25 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zapojiť a prilákať deti na športoviská a na tenis. V dňoch 17. – 23. 6. 2019 sa 

pravidelne za účasti profesionálnych trénerov zúčastnilo množstvo detí tenisových kempov. Deti si 

tak mohli tenis vyskúšať a boli pozvané do tenisových oddielov. Deťom bol venovaný tréning s 

Milošom Mečířom, Martinom Kližanom, Jozefom Kovalíkom spojený s autogramiádou tenistov. Deti 

sa aktívne zapájali do turnaja. Stali sa čiarovými rozhodcami a zberačmi loptičiek. Denne sa kempu 

zúčastnilo viac ako 60 detí. Ďalšie tréningy prebehli v Piešťanoch a v Poprade pod vedením skúsených 

trénerov. Vďaka rakete Rogera Federera sa mohla uskutočniť dražba, z ktorej výťažok bol venovaný 

tenisovým oddielom v Bratislave, v Piešťanoch a v Poprade. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie 

športového detského programu a zberačov, organizáciu a zabezpečenie turnajov, tréningový proces a 

detské kempy. 

 

3. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých SLZZP 

Názov projektu: Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

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 
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športových podujatiach. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie klubu a tréningovú 

prípravu. 

 

4. Nádej na život, o. z. 

Názov projektu: DETI A BLANKYTNÝ JADRAN 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Zámerom projektu bol ozdravný pobyt pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré prešli traumou 

onkologických ochorení a sú v dispenzárnej starostlivosti Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie 

DFNsP v Banskej Bystrici. Pobyt bol zorganizovaný 14. – 23. júna 2019 už po 15. raz za účasti 14 detí a 

mladých dospelých, ktorí pochádzajú zo sociálne slabých rodín, prešli traumou onkologických 

ochorení a sú dispenzárne sledovaní v detskom onkologickom centre v Banskej Bystrici. Pobytu sa 

zúčastnil aj zdravotný sprievod, ktorého pobyt financuje tiež občianske združenie. Finančný dar bol 

použitý na ubytovanie a stravovanie 14 detí. 

 

5. Centrum pre liečbu drogových závislostí 

Názov projektu: Linka pomoci pre problémy s alkoholom alebo drogami 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť telefonickú linku pomoci ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom 

alebo s drogami. Linka je anonymná, zdravotnícki pracovníci na nej poskytujú relevantné informácie, 

na základe údajov volajúceho informujú o možnostiach a postupoch odbornej pomoci, o najbližších 

kontaktných špecializovaných ambulanciách. Linka poskytuje poradenstvo aj príbuzným a priateľom 

ľudí s takýmito problémami. Tým sa zabezpečuje celkové zlepšenie zdravotného stavu, abstinenciu, 

ale aj preventívne opatrenia. Finančný dar bol použitý na telekomunikačné služby, výpočtovú 

techniku, drobný hmotný majetok a všeobecný materiál. 

 

6. Plavecký a vodnopólový klub Vrútky 

Názov projektu: Skvalitnenie prostredia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku vo Vrútkach 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpiť bazénové fólie s príslušenstvom ako uskladňovacie navíjacie 

konštrukcie pre jednoduchú manipuláciu. Vďaka projektu bolo zabezpečené plávanie pre verejnosť a 

predĺžená príprava športovcov (vodné pólo, plávanie, triatlon) aj počas chladnejších jarných a 

jesenných mesiacov v severnom regióne Slovenska, keďže kryté bazény v Turci nespĺňajú podmienky 

pre ich športový rast. Vodní pólisti museli cestovať za domácimi zápasmi do bazénov v Novákoch 

alebo Topoľčanoch, plavci a triatlonisti museli cestovať do Žiliny alebo Dolného Kubína. Vďaka fóliám 

dôjde aj k úspore nákladov na výhrev, vďaka čomu sa môže investovať do iných potrebných úprav 

zariadenia. Finančný dar bol použitý na kúpu bazénových fólií a príslušenstva. 

 

7. Bábky v nemocnici 

Názov projektu: Bábky v nemocnici 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 
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Cieľom projektu bolo spríjemniť chvíle v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom. Počas trvania 

projektu boli odohraté dramaterapeutické vystúpenia, ktoré rozveselili malých pacientov. Taktiež sa 

podarilo zrealizovať tvorivé dielne, kde si deti samy mohli vytvoriť maňušky a odohrať s nimi 

predstavenie. Projektom sa podarilo zmierniť stres detí aj ich rodín počas pobytu v nemocnici a 

vyčariť im úsmev na tvári. Finančný dar bol použitý na honoráre, ubytovanie, cestovné a stravné. 

 

8. Nadácia Bátor Tábor  

Názov projektu: Letný medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské a české onkologicky 

choré deti a mládež 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Aj v roku 2019 bol zrealizovaný neobyčajný letný tábor plný zážitkov, ktoré liečia. Tábor pre deti a 

mládež (7 – 18 rokov) sa konal od 20. 7. do 26. 7. 2019. Tábora sa zúčastnilo 20 slovenských detí, 

ktoré sa liečia na onkologických oddeleniach v Bratislave a v Košiciach. Účasť na tábore bola 

bezplatná pre každého účastníka. O deti sa počas cesty a tábora staralo 127 dobrovoľníkov. Títo 

špeciálne vyškolení dobrovoľníci pomáhali deťom s každodennými činnosťami, zabezpečovali 

tlmočenie alebo boli prítomní pri každej aktivite či programe. V tábore sa deti vrátili k hrám a 

aktivitám, o ktoré ich choroba obrala. Deti mali možnosť vyskúšať si jazdu na koňoch, lukostreľbu či 

člnkovanie na jazierku. Počas týždňa si deti mohli vyskúšať zoskok z 9 metrov či hojdačku v lanovom 

centre. Novinkou bolo rozlúštenie hádaniek a kanisterapia. Deti prichádzali z tábora plné energie. 

Deťom sa tak zlepšil fyzický aj psychický stav. Finančný príspevok bol použitý na financovanie 

prenájmu táborového areálu pre pobyt onkologicky chorých detí v maďarskom Hatvane na 

medzinárodnom tábore zážitkovej terapie. 

 

9. SMILE n. o. 

Názov projektu: POMÁHAME S ÚSMEVOM 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť rodiny s dieťaťom či už v akútnej, alebo nadchádzajúcej liečbe, v 

doliečovacom procese i vyliečených pacientov – týkajúcej sa transplantácie kostnej drene alebo/a 

onkologickej liečbe. Aktivity boli rozdelené do viacerých oblastí, išlo najmä o stretnutia a podujatia so 

zámerom pomôcť v prekonávaní situácie, zjemnení sociálnej izolácie, zvyšovaní povedomia a 

budovaní komunity. Finančný dar bol použitý na masáže, psychologické poradenstvo, ubytovanie a 

stravu. 

  

10. Občianske združenie Porážka.sk 

Názov projektu: Beh NEPORAZENÝCH 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Počas sprievodnému programu 2. ročníka charitatívneho behu s názvom: Beh neporazených sa 

uskutočnili rôzne bežecké preteky na rôzne traťové dĺžky, symbolický beh pre pacientov po cievnej 

mozgovej príhode, meranie krvného tlaku, hladiny cukru, kyseliny močovej, cholesterolu, 

fyzioterapeutické konzultácie, výstavy ortopedických pomôcok s možnosťou odborného 

konzultovania. Súčasťou podujatia bol aj hudobný sprievodný program počas celého dňa. Ohlasy na 
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podujatie boli veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na technicko-materiálne zabezpečenie 

podujatia, propagáciu, administratívne výdavky, osobné výdavky, cestovné a ostatné služby. 

 

11. Rímkokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš 

Názov projektu: Online s prírodou 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

V dňoch 18. – 23. augusta 2019 sa vo farnosti Najsvätejšej Trojice Košice Pereš uskutočnil Farský letný 

tábor s témou: Online v prírode. Na tento projekt sa prihlásilo 42 detí a mladých vo veku 6 – 15 

rokov. Tím animátorov tvorilo 13 ľudí vo veku 17 – 42 rokov. Ubytovaní boli v Škole v prírode v 

Kysaku. V rámci tábora sa uskutočnili prednášky, turistika, mladí spoznávali byliny, učili sa spoznávať 

a pomenovať stromy a kvety. Počas tábora mali vypnutú akúkoľvek elektroniku. Finančný dar bol 

použitý na uhradenie ubytovania a stravného v rámci letného tábora. 

 

12. FC Ružinov 

Názov projektu: Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bola podpora rozvoja talentu a výkonnostný rast mladých futbalistov vo futbalovom 

klube FC Ružinov Bratislava (FCRB) s následným komplexným zlepšením tréningového procesu s 

modernými metódami používanými vo vyspelých futbalových krajinách. Naplnenie projektu bolo 

zrealizované prostredníctvom nákupu profesionálnych futbalových lôpt, ktoré budú slúžiť na tréningy 

aj zápasy pre 300 detí navštevujúcich klub. Finančný dar bol použitý na futbalové lopty, sady dresov, 

štulpne a dopravu na zápasy do zahraničia. 

 

13. Zväz diabetikov Slovenska/Základná organizácia Levice 

Názov projektu: Chránime zrak diabetikom 

Projekt bol podporený sumou: 13 900 € 

 

Cieľom projektu bola možnosť dôsledného sledovania vývoja ochorenia pomocou fundus kamery, 

včasný záchyt diabetickej retinopathie a včasná indikácia liečby, a tým zabránenie vážnym 

komplikáciám, ktoré vedú k slepote. Zakúpenie prístroja fundus kamera má niekoľko výhod. Zvyšuje 

sa rýchlosť a presnosť vyšetrenia očného pozadia bez používania liekov. Vďaka prístroju budú 

pacienti pravidelne sledovaní v 3- – 6-mesačných intervaloch v závislosti od závažnosti stupňa 

ochorenia a podľa potreby budú odosielaný na ďalšiu intervenciu do špecializovanej ambulancie. 

Finančný dar bol použitý na zakúpenie špecializovaného prístroja – fundus kamery. 

 

14. Občianske združenie Bambino detskej kliniky pneumológie a ftizeológie 

Názov projektu: Implementácia systému klinickej inteligencie                            

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo výrazne zdokonaliť diagnostikovanie a tým úspešnejšie poskytovať terapiu 

detským pacientom s pľúcnymi ochoreniami a osobitne  deťom s cystickou fibrózou. Prístroj Simeox 

znamená pre deti s cystickou fibrózou doslova prelom v respiračnej terapii (tieto deti sú odkázané na  

inhalácie viackrát počas dňa), a tým zlepšenie a uľahčenie ich každodenného  bežného  života. 



37 
 

Prínosom projektu tak je formovanie a rozvíjanie nového spôsobu rozhodovania  o pacientoch – 

predvídania, diagnostiky, informovania, nový manažment liečby respiračných chorôb. Finančný dar 

bol použitý na prístroj Simeox s príslušenstvom.   

 

15. PHYSIO CANIS, o. z. 

Názov projektu: Nákup zdravotníckych pomôcok na fyzioterapiu a kanisterapiu detí s postihnutím 

pohybového ústrojenstva do ambulantného rehabilitačno-terapeutického centra v Žiline 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

V ambulantnom špecializovanom kaniscentre sú poskytované deťom so zdravotným znevýhodnením 

cvičenia fyzioterapie v spojení s kanisterapiou. Cieľom projektu bolo dovybaviť ambulanciu 

potrebnými pomôckami na cvičenie. V rámci projektu boli zakúpené základné časti špeciálneho 

obleku, ktoré výrazným spôsobom uľahčia sed a stoj dieťaťa pri cvičení. Počas intenzívneho cvičenia 

sa tak rozvíjajú pohybové aj kognitívne kompetencie dieťaťa. Finančný dar bol použitý na 

rehabilitačný oblek. 

 

16. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Ružinov, o. z. 

Názov projektu: Nákup zdravotníckeho prístroja 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie urodynamického prístroja, ktorý patrí k významným diagnostickým 

nástrojom na odhaľovanie porúch funkcie dolných močových ciest. Klinika je vďaka prístroju schopná 

komplexne sa postarať o pacientky s urogynekologickými ťažkosťami a zabezpečiť dôkladnú 

diagnostiku močovej inkontinencie. Zároveň predstavuje ideálnu didaktickú pomôcku pre študentov 

medicíny aj v rámci postgraduálneho vzdelávania. Finančný dar bol použitý na urodynamický prístroj 

s príslušenstvom. 

 

17. Zdravie pre Záhorie, n. o. 

Názov projektu: Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou 

príhodou v regióne horného Záhoria  

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu je pokračovať v špičkovej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti u pacientov s 

ischemickou cievnou mozgovou príhodou s využitím inovatívnych spôsobov zobrazovania mozgového 

tkaniva vo včasných štádiách cievnej  príhody. Používanie špecializovanej technológie: e-STROKE 

SUITE Stroke Protokols s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia zachrániteľných častí 

mozgu po prekonanej príhode umožňuje poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú liečbu väčšiemu 

počtu pacientov. Nový spôsob diagnostiky a následne i liečby môže významne znížiť odvrátiteľnú 

úmrtnosť a ťažké, trvalé poškodenie zdravia u časti liečených pacientov. 

 

18. Úsmev pre druhých, o. z. 

Názov projektu: Úsmev na hory 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 
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Cieľom výzvy projektu je vybrať si aspoň jeden zo 17 kopcov v slovenských horách a národných 

parkoch a tiež jedno zo 17 detí s rôznymi diagnózami, od fyzických hendikepov, cez genetické 

syndrómy až po rôzne vrodené alebo iné ochorenia, a odfotiť sa s jeho fotkou na vrchole, resp. po 

dosiahnutí cieľa. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do výzvy Úsmev na hory, podporia 5 eurami 

rehabilitácie 17 detí, zasadia v slovenských štátnych lesoch jeden strom a získajú balíček obsahujúci 

tričko, turistický balíček a fotku dieťaťa, s ktorou sa na naplnenie výzvy musia odfotiť na vybraných 

vrchoch. OZ chce týmto spôsobom každoročne vtláčať informácie o rôznych syndrómoch medzi ľudí, 

aby tak narastala integrita – zároveň ľudia spoznajú Slovensko, pomôžu lesom, viac sa dozvedia o 

tom, ako sa správať na horách a zároveň pomôžu konkrétnym rodinám.  

 

19. miniBODKA 

Názov projektu: 12 ŽIVOTOV 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projekt bol zameraný na liečbu hrou, zážitkami, špecifickým a osobným prístupom odborných aj 

neodborných pracovníkov cez denné aktivity. Program bol presne šitý na mieru deťom, ktoré sú v 

ťažkej rodinnej alebo zdravotnej situácii. Projekt začal táborom, kde sa deti zapájali do príprav Vianoc 

so všetkým, čo k tomu patrí. Pokračovalo sa v liečebno-terapeutickej forme s využitím arteterapie, 

muzikoterapie, kanisterapie a ergoterapie. Finančný dar bol použitý na stravu a spotrebný materiál. 

 

20. Zdravé srdce, o. z. 

Názov projektu: Zdravé srdce 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu je pomáhať mladým lekárom na ceste k dosiahnutiu lepšieho a kvalitnejšieho 

vzdelania. Nákupom odborných kníh, časopisov a online kurzov sa uľahčí prístup k 

vysokošpecializovaným informáciám, ktoré častokrát nie sú k dispozícii pre začínajúcich lekárov. 

Postupne sa vybuduje aj webová stránka, na ktorej by mohli lekári zdieľať a konzultovať svoje 

poznatky s inými kolegami. V rámci projektu budú podporené výmenné pobyty na renomovaných 

svetových pracoviskách. 

 

21. Občianske združenie Juvamen 

Názov projektu: Kúpa hematologického analyzátora Mindray BC 5120 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie hematologického analyzátora pre laboratórium klinickej biochémie a 

hematológie. Pôvodný analyzátor už nepostačoval požiadavkám lekárov na diagnostiku v rámci 

liečebno-preventívnej starostlivosti. Nový plnoautomatický prístroj prispieva k zabezpečeniu 

kvalitnejšej, rýchlejšej a presnejšej starostlivosti tisíckam pacientov navštevujúcich špeciálne 

oddelenie polikliniky. Finančný dar bol použitý na hematologický analyzátor. 

 

22. ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne 

Názov projektu: Pohybom pre zdravie 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 
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Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom školy ponuku adekvátnych a dostupných možností na 

športové aktivity, a tým ich viesť k zdravému životnému štýlu. Rekonštrukcia telocvične zabezpečila 

lepšie a bezpečnejšie podmienky a prispela k motivácii byť aktívny a športovať. To, že sa deti učia 

pristupovať k zdraviu zodpovedne, sa odzrkadlí na menšej chorobnosti a ich lepšej zdravotnej 

kondícii. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné práce na telocvični. 

 

23. Občianske združenie Pedurol 

Názov projektu: Zriadenie a vybavenie miestnosti osobnej hygieny pre znevýhodnených žiakov 

Spojenej školy Mokrohájska 3 a klientov Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie. 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodnú miestnosť priamo v priestoroch školy s primeraným 

materiálnym a technickým zabezpečením pre dôstojnú osobnú hygienu a odbornú starostlivosť pre 

deti, žiakov a študentov s telesným postihnutím. Veľkým prínosom bolo aj zaobstaranie 

urodynamického prístroja, ktorý sa používa pri prevencii a eliminácii vzniku infekcií. Novým 

zariadením a daným prístrojom sa zvýšila kvalita života žiakov, komfort znevýhodnených detí aj ich 

rodičov. Finančný dar bol použitý na urodynamický prístroj, materiálne a technické vybavenie školy.   

 

24. IPS-Inštitút Psychologickej Starostlivosti, o. z. 

Názov projektu: Povedz mi o tom! 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom IPS-Inštitút Psychologickej Starostlivosti, o. z.  je poskytovanie psychologickej starostlivosti a 

poradenstva ľuďom, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie, formou terénnej práce, 

individuálnej alebo skupinovej, ako aj rodinným príslušníkom. Ďalej sa sústreďuje na poradenstvo v 

oblasti výchovno-vzdelávacej a vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti psychologickej pomoci. 

Onkologické ochorenie zasahuje do fungovania celej rodiny a čoraz viac sa týka mladých rodín. 

Napríklad na Slovensku je  takmer 3 000 novodiagnostikovaných pacientok s rakovinou prsníka. 

Liečba je dlhodobá, náročná a vyčerpávajúca. Pacienti chcú len jedno. Prežiť. Ale čo deti 

onkologických rodičov? Ako to prežívajú? Ako to ovplyvňuje ich rozvíjajúcu sa osobnosť? Hlavným 

cieľom tohto projektu je poskytnutie psychologickej starostlivosti deťom rodičov, ktorým bolo 

diagnostikované onkologické ochorenie, príp.  bolo diagnostikované inému blízkemu príbuznému 

(napr. starý rodič), ako aj psychologického poradenstva. Cieľom je pomôcť deťom prekonať neľahké 

obdobie, poskytnúť psychologickú podporu, priestor k uvoľneniu emócií, porozumieť vlastnému 

prežívaniu, naučiť využívať vlastné copingové stratégie, relaxačné techniky, nepotláčať negatívne 

pocity, ktoré vedú k psychosomatickým problémom a prípadne včas predísť možným nevhodným  

spôsobom zvládania záťažových situácií. Pre mladšie deti je najvhodnejšou formou pre vyjadrenie 

emócií terapia hrou. Ide o najprirodzenejší spôsob komunikácie detí v špeciálnej miestnosti za 

prítomnosti psychológa, ktorý dieťaťu odovzdáva posolstvo: „Som tu. Počujem ťa. Rozumiem ti. 

Záleží mi na tebe.“ Terapia hrou učí deti vyjadrovať a akceptovať svoje pocity, sebakontrolu, pomáha 

im osobnostne a emocionálne sa rozvíjať, resp. dieťa sa stáva psychologicky zrelším. Pre staršie deti 

sú vhodné skupinové stretnutia, kvôli zdieľaniu emócií, podpore, spätnej väzby, zážitku podobnej 

skúsenosti atď., čo prispieva aj k osobnostnému rastu a schopnosti resiliencie (psychickej odolnosti), 

dôležitej pri riešení problémov. Rodičia alebo iní príbuzní majú možnosť konzultovať s psychológmi 

prostredníctvom mailu, osobne, telefonicky.  
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25. Centrum Slniečko, n. o. 

Názov projektu: KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ – ochrana detí pre násilím, prevenciou 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Centrum Slniečko, n. o. je autorom unikátneho slovenského preventívneho programu Kozmo a jeho 

dobrodružstvá (ďalej len KOZMO), ktorý sa ako jediný program komplexne zameriava na prevenciu 

detí pred násilným správaním už od útleho veku do 7-8 rokov. Najlepšia eliminácia násilia v 

spoločnosti sa totiž začína včasnou prevenciou. KOZMO veľmi hravo a citlivo otvára s deťmi tému 

inakosti, posmievania, šikany, kyberšikany, agresie aj vyčleňovania z kolektívu, či mnohých ďalších 

pálčivých násilných situácií, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Je unikátny tým, že vznikol na Slovensku 

a prihliada na slovenské školské i rodinné prostredie. Deti spolu s KOZMOM cestujú po planétach a 

učia sa na príbehoch rozpoznávať každé škaredé správanie. 

 

26. Združenie sclerosis multiplex Nádej 

Názov projektu: Denný stacionár v Žiline 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu je rozbehnúť v Žiline denný stacionár pre pacientov so sklerózou multiplex. Za 

získané finančné prostriedky je v pláne zakúpiť aspoň jeden statický bicykel, prístroj na 

oxygenoterapiu, deku na magnetoterapiu a masérske lôžko. Združenie má predbežnú dohodu so 

strednou zdravotnou školou Žiline, ktorá bude zabezpečovať fyzioterapiu, a taktiež dohodu s 

masérom, ktorý sa špecializuje na toto ochorenie. Priestory sú už prenajaté, pôsobí v nich chránená 

dielňa. Pacienti sa taktiež môžu venovať ručným prácam – výrobe drobných darčekových predmetov. 

Ergoterapia tiež patrí k činnostiam, ktoré brzdia rozvoj choroby a zlepšujú duševný stav. 

 

B. 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 69 projektov 

v sume 3 029 700,00 €. 

 

1. Slovenský zväz biatlonu 

Názov projektu: Majstrovstvá sveta mládeže a juniorov v biatlone 2019 Osrblie 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať majstrovstvá sveta mládeže a juniorov v biatlone 2019 v 

Osrblí. Zabezpečenie strážnej služby bolo viac než výborné a nenastali žiadne incidenty v rámci 

podujatia. Medzinárodný ohlas bol veľmi pozitívny, od výprav aj od členov exekutívy a v 

neposlednom rade od riaditeľa pretekov pána Arne Eidama. Biatlon sa dostal do povedomia mladých 

ľudí a študentov, do areálu sa prišli pozrieť rodiny s deťmi aj dôchodcovia. Finančný dar bol použitý 

na stráženie, zdravotné zabezpečenie a na ubytovanie. 

 

2. NAŠA ATLETIKA 

Názov projektu: 25. Banskobystrická latka 
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Jubilejný 25. ročník Banskobystrickej latky, ktorý sa konal 9. 2. 2019 bol opätovne vysoko kvalitným 

atletickým stretnutím. Na súťaži sa predstavilo 23 výškarov zo 16 krajín sveta vrátane troch 

reprezentantov Slovenska. Hala na Štiavničkách bola opätovne vypredaná ako po minulé roky, čo 

dokazuje obľúbenosť podujatia. Priamy prenos odvysielala Dvojka RTVS. Finančný dar bol použitý na 

zabezpečenie réžie, produkcie a propagácie. 

 

3. Slovenský veslársky klub 

Názov projektu: Podpora rozvoja veslovania 

Projekt bol podporený sumou: 22 000 € 

 

Projekt bol určený pre rozvoj mládežníckeho veslovania. To sa uskutočnilo formou zväčšenia členskej 

základne, podporou talentov aj trénerov a sprístupnením veslovania väčšiemu počtu ľudí. Od náboru 

nových členov v lodenici prebieha aktívny športový život, zapájajú sa aj starší stáli členovia. Najväčším 

prínosom je, že mládež chodí do lodenice rada a pravidelne. Finančný dar bol použitý na veslá, 

trénerskú mzdu a dvojskif loď. 

 

4. Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA 

Názov projektu: Účasť športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní     

na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Prvou časťou tréningového procesu štátnej reprezentácie SR v presnom lietaní bola účasť športových 

posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej 

športovej súťaži 3. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, ktorej 

organizátorom bol v dňoch 3. – 5. mája 2019 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku 

Slavnica. Druhou časťou tréningového procesu bola účasť na leteckej športovej súťaži 27. ročník 

„Memoriál Ivana Hudeca“, ktorej organizátorom bol v dňoch 17. – 19. mája 2019 Aeroklub Trnava na 

športovom letisku Boleráz. Vyvrcholením tréningového procesu bola účasť športových posádok 

štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na spoločných 

Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019, ktorých organizátorom 

bol v dňoch 23. – 28. mája 2019 Aeroklub Českej republiky na športovom letisku v českom meste 

Moravská Třebová. Finančný dar bol použitý na domácu športovú prípravu – výkon individuálneho a 

plánovaného tréningového procesu a na platby za prenájom hangárovacích priestorov pre leteckú 

športovú techniku. 

 

5. SDM DOMINO Bratislava 

Názov projektu: Dobehnite k nám  

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Vďaka projektu sa podarilo podľa plánov a predstáv predkladateľa vybudovať veľké ihrisko s umelou 

trávou. Súčasťou ihriska je aj bežecká dráha, ktorej jednu časť tvorí pás na behanie. Ciele projektu sa 

podarilo naplniť, rodičia aj okolie sa vyjadrujú pochvalne a hráči majú radosť z nového futbalového 

štadióna. Finančný dar bol použitý na dodanie a montáž umelej trávy. 
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6. Slovenský tenisový zväz 

Názov projektu: Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019 

Projekt bol podporený sumou: 25 000 € 

 

Cieľom projektu bolo získať pre pravidelnú športovú činnosť množstvo detí, osobitne sa zamerať na 

deti do 10 rokov, pre ktoré sa budú organizovať športové súťaže. Projekt vytvoril podmienky pre 

následné športovanie detí zapojených do projektu a sledoval ich vývoj. Zámerom bolo, aby si deti 

navykli na systematické športovanie a zmysluplné využívanie voľného času. Projekt umožnil 

pravidelné športovanie aj pre deti zo slabších sociálnych skupín. Finančný dar bol použitý na 

propagáciu, nábor, organizáciu a zabezpečenie súťaží vrátane ubytovania, stravy a iného potrebného.   

 

7. Športový klub modernej gymnastiky TANJA 

Názov projektu: Východoslovenský pohár v modernej gymnastike I. kolo 2019 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Východoslovenský gymnastický pohár I. kolo 2019 sa uskutočnil 9. 3. 2019 v priestoroch Spojenej 

strednej školy v Martine. Súťaže sa zúčastnilo 170 detí z rôznych klubov z takmer celého Slovenska. 

Ciele projektu boli čiastočne splnené, nakoľko sa očakávala vyššia účasť na podujatí. Nižšia účasť bola 

pravdepodobne kvôli chrípkovej epidémii. Podujatia sa zúčastnilo približne 500 divákov a diváci aj 

rozhodkyne vyjadrili spokojnosť s celou akciou. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, prenájom 

priestorov a materiálne zabezpečenie. 

 

8. HK Ružinov mládež, o. z.  

Názov projektu: Rozvoj športovej prípravy, materiálne zabezpečenie 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť mladých športovcov, aby sa mohli rozvíjať a stať sa reprezentantmi. 

Veľká časť prípravy sa uskutočňuje na tréningoch na ľade a nevyhnutnou súčasťou je aj tréning na 

„suchu“ – v telocvični, posilňovni a v športových areáloch. Neoddeliteľnou súčasťou celého projektu 

je športová výstroj. Jej zabezpečenie umožnilo mladým hokejistom kvalitnejšiu prípravu, pravidelným 

športovaním žijú zdravým spôsobom života v dobrej telesnej a duševnej kondícii. Finančný dar bol 

použitý na hokejovú výstroj a športový materiál. 

 

9. Futbalový klub Slovan Levice – občianske združenie 

Názov projektu: Zober loptu, nie tablet, sezóna 2019/2020 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo motivovať deti a mládež k športovej aktivite, namiesto trávenia času pri 

tabletoch, mobiloch a herných konzolách. Zabezpečenie najmä prepravy na zápasy, zodpovedajúceho 

športového oblečenia či absolvovanie sústredenia pomohli k motivácii detí a mládeže, aby sa venovali 

futbalu, a k profesionalizácii v tomto smere. Prínosom projektu bolo najmä vedenie detí a mládeže k 

zodpovednému prístupu, zdravému životnému štýlu a rozvíjaniu pohybových aktivít v čase, keď je 

problémom populácie obezita, nedostatok pohybu a stres. Finančný dar bol použitý na dopravu, 

dresy a sústredenie. 
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10. Žilinský športový klub 

Názov projektu: Podpora snowboardingu 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov s možnosťou ich postupného 

štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára. Finančný dar bol použitý na 

ocenenia, materiálne zabezpečenie pretekov a ubytovanie. 

 

11. Športové združenie Plesnivec, o. z. 

Názov projektu: Slovenský pohár Masters Memoriál V. Krajňáka 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Pretekov sa zúčastnilo viac ako 200 pretekárov z celého sveta. Opäť sa potvrdilo, že šport spája 

všetky národnosti a rasy našej planéty. Uctila sa pamiatka pána Krasuľu, najstaršieho pretekára, ktorý 

skonal na svahu vo veku 95 rokov, a tak sa stal legendou v tejto oblasti. Organizátori veria, že preteky 

sa všetkým zúčastneným páčili a budúci rok sa zúčastní ešte viac dôchodcov pretekárov, ktorí žijú 

aktívnym športovým životom. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, ubytovanie, prenájom kopca 

a iné technické zabezpečenie. 

 

12. OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE ELITE CLUB  

Názov projektu: ROZVOJ SNOOKRU V KATEGÓRII JUNIORSKÝCH HRÁČOV 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Snooker je dynamicky sa rozvíjajúci šport a za ostatných niekoľko rokov si získal popularitu po celej 

Európe a Ázii. Cieľom projektu je proces náboru, tréningu a výchovy juniorských športových talentov 

na Slovensku tak, aby aj Slovensko bolo konkurencieschopné na európskej úrovni. K tomu je však 

nutné vhodné zabezpečenie – od vhodných priestorov pre tréning, kde sa hráči môžu nerušene 

pripravovať, až po správne tréningové metódy a postupy zaistené formou tréningových kempov 

vedených medzinárodne uznávanými trénermi. Dôležitou súčasťou rozvoja je aj účasť na národných a 

medzinárodných turnajoch, kde si hráči môžu porovnať výkonnosť a overiť si, že tréning a čas 

strávený prípravou prináša výsledky. 

 

13. TŠP – tenisová škola Petržalka, o. z. 

Názov projektu: ŠPORT PRE VŠETKÝCH 

Projekt bol podporený sumou: 49 000 € 

 

Zmyslom projektu bolo zamestnať športom čo najväčšiu masu obyvateľstva s cieľom vytvorenia 

prirodzeného návyku na pravidelný šport. Hlavným prínosom projektu bolo zníženie nezdravých 

javov spoločnosti (alkoholizmus, drogy, fajčenie atď.) Počas celého kalendárneho roka 2019 sa konali 

krúžky zamerané na všestranný pohyb a tenis, zorganizovalo sa 23 turnajov pre všetky vekové 

kategórie, halové majstrovstvá a počas letných prázdnin 12 turnusov táborov. Pre vrcholových hráčov 

bol usporiadaný špeciálny tenisovo-kondičný turnus. Finančný dar bol použitý na prenájom 

tenisových kurtov, trénerov, ocenení, športového náradia a stravy. 

 

 



44 
 

14. Obec Bešeňová 

Názov projektu: Vretenová kosačka 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť športový klub a priviesť tak čo najviac detí k pravidelnému športu. 

Podarilo sa zlepšiť podmienky a údržbu hracej plochy, v rámci projektu bola zakúpená kvalitná 

efektívna kosačka. Vďaka tomu sa deti rôznych vekových kategórií môžu venovať futbalu a iným 

športom. Finančný dar bol použitý na vretenovú kosačku. 

 

15. Lukostrelecký klub Stupava 

Názov projektu: Podpora juniorskej lukostreľby 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Zámerom projektu bola podpora športového lukostreleckého klubu, ktorý sa venuje práci s 

mládežou. Klub vyhľadáva talenty a vzdeláva v lukostreleckom športe. Zúčastňuje sa na 

celoslovenských súťažiach ako Slovenský pohár či MSR, aj na súťažiach medzinárodných – 

majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Na usporiadaní týchto súťaží má klub svoju spoluúčasť. 

Finančný dar bol použitý na nákup 3D terčov a na usporiadanie vlastnej súťaže ako súčasti 

Slovenského pohára 2020.        

 

16. ZOM Prešov, o. z. 

Názov projektu: BOCCIA TATRA CUP 2019 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Projekt sa zaoberal usporiadaním medzinárodného turnaja v paraolympijskom športe boccia. V 

dňoch 13. – 17. 6. 2019 sa v priestoroch Alexandra Wellnes hotela uskutočnilo stretnutie športovo a 

pohybovo aktívnych ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z Česka, Maďarska, Poľska, Veľkej 

Británie, Slovinska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovenska v bezbariérových priestoroch hotela, ktorý je 

prepojený so športovou halou. Účelom bolo umožniť porovnanie úrovne športových zručností, 

nadviazanie nových kontaktov a rozvoj spolupráce s organizáciami v zahraničí venujúcimi sa boccii a 

všeobecne problematike ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom projektu bolo dať príležitosť 

veľkému počtu našich hadicapovaných športovcov stretnúť sa so špičkou ostatných európskych 

krajín, prispieť k popularizácii a rozvoju tohto športu na Slovensku a prilákať k pravidelnému 

športovaniu čo najviac ďalších ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Finančný dar bol použitý na 

ubytovanie, občerstvenie a technické zabezpečenie. 

 

17. Dunajklub Kamzík 

Názov projektu: „Športom k posilneniu zdravia detí a mládeže“ 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom bolo zlepšenie podmienok pre športujúcu mládež a deti v odvetví kanoistika a vodáctvo. V 

rámci projektu boli uskutočnené pravidelné tréningy na vode, preteky, súťaže, či letné tábory. 

Športovo najvyspelejším mládežníkom bola umožnená účasť na majstrovstvách sveta. Vytvorením 

lepších tréningových podmienok pre už vyspelejších jedincov boli motivovaní aj začiatočníci, pre 
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ktorých sú úspešní športovci mnohokrát vzorom. Finančný dar bol použitý na lode, pádla pre 

kanoistiku, zariadenia na posilňovanie, športové tábory a na športovú výstroj. 

 

18. RZ pri Základnej škole s materskou školou Martin 

Názov projektu: Podpora vybavenia gymnastickými pomôckami 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Škola v Martine so športovými triedami vychováva športovcov už viac ako 30 rokov (Haščák, Cíger, 

Pánik). Gymnastika podporuje rozvoj pohybovej kultúry pre všetky športové odvetvia, ako aj zdravý 

vývoj našej nastupujúcej mladej generácie. Je dôležitou súčasťou zdravého vývoja našich detí. 

Združenie rodičov a priateľov školy zakúpilo v rámci projektu gymnastické pomôcky, a tak zabezpečilo 

zvýšenie kvality a dlhodobý rozvoj pohybovej kultúry žiakov ako aj členov Gymnastického klubu 

Martin. Finančný dar bol použitý na zakúpenie gymnastických pomôcok ako nafukovací tréningový 

valec, kompresor a kladina. 

 

19. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o. z. 

Názov projektu: Medzinárodný volejbalový turnaj Slávia EU Cup a Európsky pohár Challenge Cup 

2019 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Projekt spočíval v zabezpečení medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup a 1. kola 

Európskeho pohára vo volejbale žien Challenge Cup. Všetky družstvá Medzinárodného volejbalového 

turnaja boli účastníkmi najvyšších národných a európskych súťaží, zápasy boli na výbornej úrovni. Aj 

druhá časť projektu prebehla úspešne, Európsky pohár mal veľký ohlas u verejnosti. Projekt mal 

charakter verejno-prospešnej činnosti a jeho prínos spočíval v reprezentácii Bratislavy, univerzitného 

športu na Slovensku aj v zahraničí a výchove volejbalistiek pre reprezentáciu SR. Finančný dar bol 

použitý na finančné náklady na turnaj Slávia EU Cup 2019, 1. kolo Challenge Cup a na odvetné 1. kolo 

Challenge Cup. 

 

20. Nadácia Stars for stars 

Názov projektu: Podpora športových talentov 

Projekt bol podporený sumou: 50 000 € 

 

Zmyslom projektu bola pomoc mladým športovým talentom na ich ceste k presadeniu sa v 

európskom, resp. svetovom meradle. Projekt bol zacielený na špičkových slovenských športovcov. 

Jeho základným zmyslom a zameraním bol rozvoj a zvýšenie povedomia o športe a športových 

reprezentantoch Slovenska. Finančná podpora bola cielená na športové hviezdy zajtrajška, t. j. 

talentovaných a nadaných mladých športovcov, ktorí budú s veľkou pravdepodobnosťou 

reprezentovať našu krajinu vo svojich disciplínach v blízkej budúcnosti. V rámci projektu boli 

podporené viaceré nádejné talenty: Hokejová akadémia Zdena Cígera, Soňa Stanovská – vodný 

slalom, Olívia Grachová – golf, Kristína Juricová – fitness, Viktória Kužmová – tenis, Adrián Foltán – 

cyklistika, Tomáš Košík – lyžovanie, Lukáš Pokorný – tenis a Ján Volko v atletike. Finančný dar bol 

použitý na finančnú odmenu pre športovcov. 
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21. JHT Activity 

Názov projektu: Podpora detí pomocou športových aktivít 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu bolo podporovať športové činnosti detí cez športové aktivity a vybudovať u 

detí pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu. Jednotlivé podujatia sa uskutočnili v mesiacoch júl a 

august. Ako lokalitu zvolili Športový areál Patrónka v Bratislave. Projektu sa zúčastnilo viac ako 200 

detí a aktivity sa zameriavali na rozvoj koordinácie a celkovej kondície hravou formou. Okrem tenisu 

sa deti venovali aj iným loptovým hrám a budovali si kladný vzťah k športu. Ohlasy na aktivity boli 

pozitívne. Finančný dar bol použitý na športové potreby, odmeny, prenájom tenisových kurtov a na 

zabezpečenie stravy. 

 

22. Slovenský zväz orientačných športov 

Názov projektu: Svetový deň orientačného behu 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Svetový deň orientačného behu je celosvetové podujatie, keď sa tomuto športu v jeden deň venuje 

viac ako 500 000 ľudí. Na Slovensku bolo podujatie organizované 15. 5. 2019 a zúčastnilo sa ho 

takmer 400 000 bežcov z 85 krajín. Jednalo sa o jednoduchý orientačný beh v mestských parkoch 

určený pre školy a širokú verejnosť. Účasť bola bezplatná a vekovo neohraničená. Cieľom projektu 

bolo ukázať účastníkom, ako sa dá športovať v parkoch, naučiť základom orientácie, a tým podporiť 

zdravý životný štýl. Z minulých ročníkov rovnako ako aj z tohtoročného sú veľmi pozitívne odozvy. 

Finančný dar bol použitý na tlač máp a športové vaky. 

 

23. Obec Vlčkovce 

Názov projektu: Úprava a rozšírenie hracej a oddychovej plochy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vybudovať nový priestor pre voľnočasové aktivity obyvateľov obce Vlčkovce. 

Rozšírením hracej a oddychovej plochy sa zväčšil priestor na športové a oddychové využitie, zároveň 

sa zvýšila životná úroveň obyvateľov a návštevníkov obce. Zabezpečil sa zvýšený psychomotorický 

rozvoj najmä detí, ktoré budú mať viac možností na fyzické a športové aktivity v exteriéri a budú mať 

viac možností tráviť čas vonku, zlepšia sa medziľudské vzťahy. Prínosom projektu je aj napomáhanie k 

viacgeneračnému zbližovaniu. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a pieskové doskočisko s 

rozbehom a odrazovou doskou. 

 

24. ŠEDÝ MEDVEĎ 

Názov projektu: ,,ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“  

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež spustil 

pokračovanie úspešnej celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy, s cieľom podporiť pohyb a 

šport. Súťaž poskytuje bezplatný mediálny priestor všetkým školám Slovenska, aby mohli 

odprezentovať svoju športovú činnosť. Projekt nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných 

športovcov, ale sleduje dôležité poslanie, aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou 
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životného štýlu detí a mládeže, a to bez ohľadu na ich športovú zdatnosť. Finančný dar bol použitý na 

honorár moderátora, produkciu, scenáre, copy práce a audiovizuálne diela. 

 

25. Slovenský zväz hádzanej 

Názov projektu: Regionálne centrá hádzanej 

Projekt bol podporený sumou: 50 000 € 

 

Slovenský zväz hádzanej je národný športový zväz založený v roku 1943, ktorý sa orientuje na 

mládežnícke projekty ako TIPOS Minihandball Liga a Regionálne Centrá Hádzanej (RCH). Projekt RCH 

bol spustený v júni 2017 a je geograficky rozdelený do 7 regionálnych centier hádzanej po celom 

Slovensku. Hlavným cieľom projektu je výchova konkurencieschopných hráčov na medzinárodnej 

úrovni. Tento cieľ by mal byť dosiahnutý najmä vďaka jednotnej metodike, jednotnému vzdelávaniu 

trénerov a učiteľov, rozšíreniu členskej základne a kvalitnému tréningovému procesu vo všetkých 

RCH. Projekt RCH je zameraný na kategóriu dorastu, od sezóny 2019/2020 však bude spustený aj 

špeciálny talentový program zameraný na kategóriu staršieho žiactva. Veľmi dôležitým aspektom 

projektu RCH je preto potrebné finančné a personálne zabezpečenie. 

 

26. Školský basketbalový klub GALAXY Košice 

Názov projektu: Rozvoj mládežníckeho basketbalu 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky pre podporu a výchovu mladých basketbalistov. 

Zakúpením moderných tréningových pomôcok sa podarilo zvýšiť efektivitu tréningového procesu a 

basketbalových turnajov, ako aj umožniť hráčom účasť na kvalitných zahraničných turnajoch, kde 

získavajú neoceniteľné skúsenosti. Finančný dar bol použitý na športové potreby a materiálno-

technické vybavenie. 

 

27. Klub otužilcov Tučniaky  Žilina, o. z. 

Názov projektu: Vytváranie materiálno-technickej výbavy pre organizáciu súťažných podujatí v 

zimnom plávaní na Slovensku 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Základným a všeobecným cieľom projektu bola podpora novej športovej disciplíny na Slovensku – 

súťažné zimné plávanie. Konkrétnym cieľom projektu bola pomoc pri budovaní základnej technickej 

vybavenosti, potrebnej pri príprave a organizácii pravidelných súťaží v zimnom, otužileckom plávaní 

na otvorenej vode. V rámci projektu boli zakúpené časti vybavenia, ktoré prispejú k rozvoju tejto 

športovej disciplíny. Finančný dar bol použitý na technické vybavenie. 

 

28. Volejbalový klub polície 

Názov projektu: Podpora mládežníckeho volejbalu chlapcov vo Volejbalovom klube polície 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť volejbalový klub polície, ktorý veľa pracuje s mládežou. Všetky 

finálové turnaje boli usporiadané mimo Bratislavy a vyžadujú si zvýšené náklady. Vďaka projektu 

mohol klub zabezpečiť dopravu, ubytovanie, stravu a materiálne zabezpečenie hráčov, čo prispelo k 
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ich úspešnej sezóne a kvalitnej práci. Finančný dar bol použitý na športový materiál, dopravu, 

ubytovanie a stravu. 

 

29. Dobrovoľný hasičský zbor Margecany  

Názov projektu: Mladý hasič KRTKO 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť krúžok, ktorý deti učí hravou formou hasičskému umeniu, disciplíne, 

zodpovednosti, spolupráci a úcte k životu, ľuďom, ale aj prírode. Zámerom tohto projektu bolo 

rozšíriť krúžok o nových členov, zabezpečiť im výstroj a výzbroj potrebnú pre ich ďalšiu činnosť. 

V rámci projektu boli vytvorené aktivity, ktoré deťom zmysluplne vypĺňali ich voľný čas. Mladí hasiči 

sa zúčastnili na rôznych akciách konaných v obci, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, na 

verejných vystúpeniach, súťažiach, kde prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti, schopnosti, 

predvádzali ukážky práce hasičov. Finančný dar bol použitý na oblečenie, hasičskú výstroj a výzbroj. 

 

30. Lyžiarska akadémia Veroniky Velez-Zuzulovej 

Názov projektu: ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 

 

Zámerom projektu bolo zabezpečenie rastu športovej výkonnosti vybraných mladých športovkýň, s 

cieľom zachovania kontinuity svetových výsledkov našich súčasných lyžiarov. Lyžiarky absolvovali 

niekoľko tréningov, pretekov, táborov a kondičných blokov, ktoré vylepšili ich zručnosti a pomohli im 

zaradiť sa medzi svetovú špičku vo svojich kategóriách. Finančný dar bol použitý na trénerské služby. 

 

31. Obec Čajkov 

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného multifunkčného areálu 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

V obci Čajkov chýba telocvičňa, ktorú by mohli využívať žiaci ZŠ s MŠ Čajkov vo vyučovacom procese, 

a taktiež futbalisti ŠK Čajkov na tréningy. Cieľom projektu bolo v obci Čajkov dobudovať športovú 

plochu, ktorá by slúžila nielen žiakom na vyučovanie telesnej výchovy a mimoškolských aktivít a 

futbalistom na tréningy, ale aj širokej verejnosti pre športové vyžitie. Dňa 30. 6. 2019 bola ukončená 

firmou Sport Nitra s.r.o. rekonštrukcia tenisového areálu na multifunkčné ihrisko s umelým 

trávnikom. Ciele boli naplnené, nakoľko ohlasy základnej školy, športového klubu aj širokej verejnosti 

sú len pozitívne. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu tenisového areálu na multifunkčné ihrisko 

s umelým trávnikom. 

 

32. Obec Lozorno 

Názov projektu: ...proti gravitácii  

Projekt bol podporený sumou: 17 500 € 

 

Cieľom projektu bola premena existujúceho, časom upadajúceho športového areálu na multifunkčný 

a komunitný priestor. Od samého počiatku bol tvorený spoločne s obyvateľmi. Je výsledkom 

komunitného plánovania a stretnutí s ľuďmi. Názov ...proti gravitácii výborne vystihuje čaro workout 

cvičení. V Lozorne je skupina 130 aktívne cvičiacich ľudí, ktorí navštevujú fitness. Výber zostavy 
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ihriska bol zvolený na základe odporúčania fitness trénera. Skladá sa z modifikácií monkey bar s 

rebríkom, 5 hrázd, nízkeho štvorca hrázd, vysokých a prízemných bradiel. Konštrukcia je určená pre 

street workout, fitness a freestyle. Finančný dar bol použitý na workout zostavu, dopadovú plochu, 

gumenú dlažbu a na ich montáž. 

 

33. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča 

Názov projektu: Podpora para-cyklistiky a Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bol nákup športového materiálu, tréningová príprava a účasť na pretekoch 

európskeho, ale aj svetového pohára zdravotne postihnutých cyklistov. V tomto roku bol 

zorganizovaný 23. ročník Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých na Slovensku a 2. 

ročník v Púchove. Na týchto pretekoch štartovali mladí začínajúci cyklisti, ale aj reprezentačné 

družstvá z Európy a iných krajín. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu 

v Chorvátsku, v hoteli Patria, na materiálne zabezpečenie a nákup bicykla. 

 

34. Plynárenský športový klub 

Názov projektu: Tour de Gas 2019 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Tour de Gas je viacdňová cyklotúra určená pre zamestnancov plynárenských spoločností na 

Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne. V poradí už 12. ročník TdG sa uskutočnil v dňoch 6. – 

10. septembra 2019 v Poľsku a na Slovensku. Slávnostný začiatok sa uskutočnil 6. septembra v 

Poľsku. Začiatok bol spojený aj so začiatkom výstavby poľského plynovodu. Ďalšie dni pokračovala 

TdG horskou etapou a smerovala na Slovensko. TdG sa celkovo zúčastnilo 60 cyklistov a 15 

organizátorov. Novinkou tohto ročníka bol špeciálny hosť, majster Európy z roku 2015 a člen World 

Pro Tour tímu Bora Hansgrohe Erik Baška. Finančný dar bol použitý na výrobu cyklistického oblečenia. 

 

35. BK Wolves Košice 

Názov projektu: SLÁVIA CUP 2019 

Projekt bol podporený sumou: 800 € 

 

Cieľom projektu bola podpora medzinárodného basketbalového turnaja. Išlo o predsezónny turnaj, 

ktorý slúžil hlavne ako príprava družstva na novú sezónu. Po letnej príprave to bola prvá skúška na 

otestovanie si hráčov, nájdenie nedostatkov. Turnaj tak pomohol spropagovať šport – basketbal v 

meste a nájsť nových talentovaných športovcov. Finančný dar bol použitý na trofeje, medaily, 

prenájom haly a tričká. 

 

36. Palas VK Levice 

Názov projektu: Tréningové centrum mládeže 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Zámerom projektu bola podpora tréningového strediska mládeže vo volejbale. V rámci projektu sa 

podarilo usporiadať turnaje pre deti zo základných škôl. Vďaka projektu sa tiež zvýšil počet detí v 
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klube. Akcia mala veľmi pozitívny ohlas medzi učiteľmi aj rodičmi a klub môže vychovávať ďalšie 

reprezentantky. Finančný dar bol použitý na sadu dresov a tréningové oblečenie. 

 

37. Hokejový klub Bratislava o. z. 

Názov projektu: Zvýšenie kvality celoročnej športovej prípravy hokejovej mládeže v HK Bratislava o. z. 

a rozšírenie počtu detí začínajúcich s ľadovým hokejom a ich bezplatná športová príprava 

Projekt bol podporený sumou: 17 000 € 

 

Cieľom projektu je pravidelným športovaním viesť deti k zdravému životnému štýlu, k základným 

morálnym a etickým princípom, učiť deti samostatnosti a samostatnému rozhodovaniu. Naučiť deti 

prostredníctvom športu stanovovať si svoje ciele a pomáhať im nachádzať cesty k naplneniu svojich 

cieľov. Samotný projekt umožní vykonávanie športovej činnosti detí najmä v oblasti ľadového hokeja 

bez nároku na finančné krytie rodičov – bezplatný šport pre deti, so zameraním na vekovú kategóriu 

7- – 9-ročných detí, 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. 

Primárnym zámerom je navýšenie objemu špecializovanej a všeobecnej športovej prípravy pre deti 

od 10 do 15 rokov bez zvyšovania finančnej záťaže rodičov. Projekt tak prispeje k zlepšeniu 

materiálneho vybavenia detí. 

 

38. ŠK Karlovka 

Názov projektu: Dotkni sa svojej hviezdy  

Projekt bol podporený sumou: 46 400 € 

 

Projekt bol určený pre bývalých hráčov, ktorí sa zaslúžili o medaily zo svetových šampionátov v 

ľadovom hokeji a o vzornú reprezentáciu Slovenska za našimi hranicami (NHL). Cieľom bolo stretnutie 

bývalých významných hokejistov Slovenska a Švédska s novou nastupujúcou generáciou hokejistov a 

takouto formou pritiahnuť k športu deti. Stretnutie prinieslo nezabudnuteľný zážitok a pozitívne 

reakcie športovcov aj fanúšikov. Finančný dar bol použitý na cestovné, ubytovanie, propagáciu, 

športové potreby a recepciu. 

 

39. ŠK Podlužany 

Názov projektu: 50. ročník Memoriálu Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho, 70. výročie 

založenia ŠK Podlužany 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Memoriál Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho je najstarší nepretržite sa konajúci 

futbalový turnaj na Slovensku. Futbal v obci má dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí aj jubileum 70. 

výročie založenia športového klubu v obci. Podujatie k jubileám sa uskutočnilo 21. júla 2019 na 

futbalovom štadióne v Podlužanoch. Odohrali sa priateľské zápasy, odovzdali ocenenia významným 

športovcom a na záver sa konal zápas medzi Nitrou a Spartakom Trnava. Podujatie spríjemnila 

hudobná skupina Erb. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, prenájom stolov a prenájom 

priestorov. 
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40. Karate klub Zvolen 

Názov projektu: Jubilejný 30. ročník Karate Zvolen Cup 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu je podpora športu na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni cez podporu Karate 

Zvolen Cupu. Propagácia športu karate má pozitívne prispieť k zviditeľneniu tohto komplexného 

športu na Slovensku a vo Zvolene. V širokom spektre kategórií od tých najmenších, detí 

predškolského veku až po dospelých motivovať najmä deti k športovým aktivitám. Turnaj má 

celospoločenský charakter, prispieva k stretávaniu sa ľudí a rodinných príslušníkov, ktorí majú 

možnosť vidieť a ďalej propagovať karate, motivovať detských rodinných príslušníkov. Karate 

prispieva nielen k fyzickej kondícii, ale aj k psychickej vyrovnanosti jednotlivca, ktorá je nevyhnutná v 

dnešnej dobe, keď  je čoraz náročnejšie presadiť sa v škole, v kolektíve a v živote ako takom. 

 

41. Obec Pravotice 

Názov projektu: Workoutové ihrisko Pravotice 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie workoutového ihriska pre verejnosť. Ihrisko bolo nainštalované v 

priebehu novembra 2019 v tesnej blízkosti futbalového ihriska TJ Sokol Pravotice. V prvej fáze došlo k 

úprave a prispôsobeniu terénu. Následne sa do terénu zasadili betónové základy a tri certifikované 

fitness prvky. Finálnou úpravou bola výsadba trávy a úprava okolia. Ciele projektu boli naplnené, aj 

napriek nepriazni počasia boli stroje hneď využívané. Finančný dar bol použitý na tri workoutové 

fitness prvky. 

 

42. Šamorínsky basketbalový klub o. z.  Šamorín 

Názov projektu: Zvýšenie úrovne mládežnícko-dievčenského basketbalu v Šamoríne na západe 

Slovenska 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 

 

Cieľom projektu bolo získať pre basketbalový klub čo najviac dievčat a zábavnou formou ich viesť k 

pravidelnému športovaniu – minibasketbalu. Zámerom náboru nebolo len dosiahnuť čo najlepšie 

výsledky v zápasoch, ale najmä motivovať dievčatá k pravidelnému pohybu. Výstupom projektu bola 

zdravá študujúca mládež a hráčky pre reprezentačné družstvá v basketbale SR. Finančný dar bol 

použitý na zakúpenie minibusu. 

 

43. Spolok právnikov Comenius 

Názov projektu: CVIČME V ŠKOLE – POĎME VON 3, Spoločný pohyb generácií 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 

Zámerom projektu je prostredníctvom zlepšenia športového zázemia a organizáciou aktivít 

ovplyvňovať záujem o šport a jeho vplyv na zdravie. Cieľom je vytvoriť komunitu vzájomne sa 

podporujúcu v zdravom životnom štýle,  v športe a realizujúcu  športové činnosti a pobyt v prírode. 

Organizovať športy a aktivity s potenciálom celoživotnej realizácie a smerujúcou k utváraniu trvalo 

udržateľného fyzického rozvoja a psychickej harmonizácie. Zámerom je do tohto procesu zapojiť aj 

deti zamestnancov PraF UK, prezentácia a propagácia realizovaných aktivít v prírode. 
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44. Bežci VK, o. z. 

Názov projektu: BIOBEH VINOHRADMI 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť športovú súťaž určenú bežcom, nordic walkistom a cyklistom. 

Návštevníci si mohli vychutnať šťavnaté kopčeky vo vinohradoch aj na priľahlom lesnom teréne, kde 

bol pripravený okruh v tvare veľkého hroznového strapca. Počas celého dňa bola možnosť v rámci 

areálu vinárstva navštíviť apiterapeutický domček. Podujatie bolo nielen športovým zážitkom, ale tiež 

edukačným pre všetkých milovníka vína, ktorí chceli nazrieť do zákulisia, taktiež sa tu konala tombola 

a charitatívna zbierka. Atmosféru dotvárala príjemná hudba a moderátori. Finančný dar bol použitý 

na technické zabezpečenie a prenájom areálu. 

 

45. CK Spartak Tlmače 

Názov projektu: Cyklistikou za zdravšiu budúcnosť 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bolo doplniť a skvalitniť materiálno-technické vybavenie cyklistického klubu. Vďaka 

novým, veľmi kvalitným bicyklom sa podarilo odbremeniť rodičov mládeže od náročných finančných 

výdavkov a motivovať mládež z rôzneho sociálneho prostredia k športovému rozvoju. Finančný dar 

bol použitý na bicykle. 

 

46. Mesto Púchov 

Názov projektu: „Komunitný bod – ihrisko pre všetkých“ 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Projekt bol zameraný na vytvorenie komunitného bodu, ktorý by bol centrom pre stretávanie sa 

obyvateľstva miestnej časti. Cieľom bolo prehĺbiť susedské vzťahy, vytvárať súdržnosť medzi občanmi 

a prekonávať generačné bariéry. Pôvodné, zastaralé a opotrebované prvky ihriska boli nahradené 

novými. Tie sú určené pre všetky vekové kategórie detí, pre starších obyvateľov a seniorov bol 

osadený fitness prvok. Vynovené ihrisko prispieva k spájaniu všetkých generácií miestneho 

obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na hracie a fitness prvky ihrisku. 

 

47. Karate šport Stará Bystrica 

Názov projektu: Rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom bojových umení 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Klub Karate šport Stará Bystrica so sídlom v Starej Bystrici bol založený v roku 1991. Dnes má klub cca 

50 členov, z toho 20 aktívnych pretekárov. Klub je členom Slovenskej federácie karate a iných 

bojových umení. Klub vedie hlavný tréner RNDr. Knapec Jaroslav, PhD. Klub má bohatú históriu v 

umiestneniach na domácich aj medzinárodných súťažiach. Cieľom projektu je zvýšiť u žiakov záujem o 

bojové umenie – karate a zdravý životný štýl moderným a atraktívnym spôsobom cvičenia – karate  

tréningom. Projekt chce priblížiť karate šport ako spôsob cvičenia zároveň širokej verejnosti. 

 

48. Futbalový klub mesta Tlmače 

Názov projektu: Športuje celá rodina           
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Hlavnou prioritou projektu je osvojenie si základných pohybových návykov, rozvíjanie pohybových 

schopností, zručností a kognitívnych funkcií detí. Projekt sa uberá cestou spolupráce a prepojenia 

medzi materskými a základnými školami a futbalovým klubom. V rámci osnov sa deti zoznámia s 

gymnastikou, tréneri budú dbať na rozvoj koordinácie, rýchlosti, obratnosti, samozrejme so 

zameraním na futbal. Chýbať nebudú ani kompenzačné cvičenia. Pri súťažiach a hrách sa zapoja aj 

tréneri, rodičia a starí rodičia, ktorým kompenzačné cvičenia pomôžu. 

 

49. TJ Slovan Duslo Šaľa 

Názov projektu: Rozvoj pohybových aktivít zameraných na bojové športy a ľahkej atletiky na 

základných školách mesta Šaľa 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu mladej generácie o zdravý životný štýl, pohyb, pravidelné 

športové vyžitie. Podarilo sa na jednotlivých základných školách motivovať žiakov k tomu, aby sa 

venovali karate aj ľahkej atletike. To zabezpečilo prílev talentovanej mládeže do oddielov športového 

klubu. Prínos projektu spočíval v pravidelnom športovaní, ktoré blahodarne pôsobí na zdravotný stav 

každého jedinca, rozvíja intelekt a sebavedomie. Finančný dar bol použitý na tatami, prenájom 

štadióna a telocvične. 

 

50. Children and future Bratislava, n. o. 

Názov projektu: No finish line Bratislava – Monaco 

Projekt bol podporený sumou: 25 000 € 

 

No finish line bolo charitatívne a humanitárne podujatie, ktorého cieľom bolo prispieť k ochrane a 

rešpektovaniu práv dieťaťa. Princíp bol jednoduchý a prístupný pre všetkých: išlo o beh alebo chôdzu 

po okruhu otvorenom 24/24 po dobu 5 dní, toľkokrát, koľkokrát sa chcelo. Originalita konceptu 

spočívala v tom, že táto charitatívna udalosť bola naozaj otvorená pre všetkých a v každom veku, 

ponúkala veľkú slobodu účasti jednotlivcov, ale aj tímov. Finančný dar bol použitý na technické 

zabezpečenie, organizačné a marketingové náklady. 

 

51. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Názov projektu: Revitalizácia športoviska Jelšova 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

V celej lokalite dolných Kramárov existuje jediné športovisko – na Jelšovej ulici. V súčasnosti je 

vzhľadom na zničený povrch takmer nepoužiteľné. Je súčasťou jedinej zelenej plochy na dolných 

Kramároch, ktorá slúži deťom nad 10 rokov, tínedžerom, dospelým či seniorom. Samostatná 

kompletná rekonštrukcia športovej časti je začiatkom celkovej osnovy verejnej plochy. Je 

naštartovaním postupnej osnovy s cieľom ukázať obyvateľom dolných Kramárov, že niečo sa začalo 

robiť a môžu sa pridať a pomôcť. Predmetné športovisko bude spĺňať športový účel s využitím 

voľnočasových aktivít pre zdravý životný štýl, odpútanie detí a mládeže od rôznych hier na PC, 

vytváranie a prehlbovanie medziľudských vzťahov, aktívne trávenie voľného času, bude dostupná pre 
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rodiny s deťmi a rovnako bude slúžiť pre deti zo sociálne slabších rodín. Revitalizovaná plocha poslúži 

starším deťom, ako aj dospelým. 

 

52. Mesto Šaľa 

Názov projektu: Multifunkčné ihrisko na ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

ZŠ s MŠ sa nachádza na periférii mestskej časti Šaľa-Veča. Škola disponuje veľkým areálom, v ktorom 

žiaci, ale aj verejnosť môžu tráviť voľný čas, avšak väčšina infraštruktúry je pôvodná, daná do 

prevádzky v roku 1967, preto je cieľom projektu vybudovať nové multifunkčné ihrisko, na ktorom si 

nájdu svoj šport všetky vekové kategórie. Nové multifunkčné ihrisko bude vybudované na mieste 

pôvodného ihriska s antukovým povrchom. Využitím pozostatkov tohto ihriska (bez nutnosti záberu 

zelene) sa vytvorí predpoklad pre rozvoj športu a zdravého životného štýlu. Pôvodné ihrisko už neplní 

svoj účel, napriek pravidelnej údržbe a starostlivosti školy povrch nespĺňa podmienky moderného, 

kvalitného ihriska vhodného na športovanie. Ihrisko sa tak zmení na nové, moderné, ktoré bude 

vytvárať lepšie podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času nielen žiakov, ale aj širokej 

verejnosti. Nakoľko ide o finančne náročný projekt, jeho realizácia bude prebiehať z viacerých zdrojov 

financovania. 

 

53. HC Uniza 

Názov projektu: Poď na ľad, na korčule, na hokej! 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu je podporiť rozvoj športu a záujem o športové činnosti v Žiline, a to najmä u 

študentov Žilinskej univerzity, žiakov stredných a základných škôl, rodín s deťmi a vlastne u celej 

širokej verejnosti. Zvýšený záujem o športovanie sa docieli organizáciou hokejových zápasov 

univerzitného tímu Žilinskej univerzity, organizáciou verejných korčuľovaní pod dohľadom 

profesionálov, možnosťou aktívne sa zúčastniť verejných tréningov tímu HC UNIZA a v neposlednom 

rade detských a mládežníckych súťaží v korčuľovaní. Za najväčšie plusy projektu sú považované 

pritiahnutie detí a mládeže k pravidelnému športovaniu, zaktivizovanie verejnosti k návštevám 

hokejových zápasov, ktoré budú pre nich príležitosťou na vzájomné stretnutia a športovo-

spoločenské vyžitie. V rámci podpory malých hokejistov sa pomôže mládežníckemu klubu v Žiline a 

podporí sa výchova mladých talentov tohto hokejového klubu. Hokej je šport, ktorý je obľúbený u  

všetkých vekových kategórií. V Žiline je funkčný zimný štadión, na ktorom je možné spomínané 

aktivity v plnom rozsahu realizovať. V neposlednom rade tu budú organizované rôzne podujatia a 

akcie na pôde Žilinskej univerzity, ktorými sa klub zviditeľní. 

 

54. HK Altis Orava 

Názov projektu: Nábor nových detí do hokejového klubu HK Altis Orava 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Hlavným zámerom projektu bol nábor nových detí do hokejového klubu HK Altis Orava. Do projektu 

sa zapojili deti z okolitých miest Tvrdošín, Trstená, Námestovo a okolitých obcí. Cieľ projektu sa 

podarilo naplniť, do klubu prišiel primeraný počet nových detí. Zároveň projekt pomohol zmeniť starú 

hokejovú výstroj za novú, čím sa vytvorili kvalitnejšie tréningové podmienky. V decembri 2019 sa 
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zorganizoval 4. ročník Mikulášskeho turnaja, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z klubu. Finančný dar bol 

použitý na prenájom ľadovej plochy a hokejovú výstroj. 

 

55. Florbalový klub AS Trenčín 

Názov projektu: Deti žijú florbalom 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť tréningovú kapacitu a na druhej strane zefektívniť tréning pre všetky deti, 

ktoré sa zaujímajú o florbal v trenčianskom regióne. Vďaka novým mantinelom môžu deti trénovať na 

jednom ihrisku v menšom počte, čo znamená, že sa im tréneri môžu viac venovať. Záujem dnešnej 

mládeže o florbal je azda spomedzi všetkých športov najväčší, vďaka svojej nenáročnosti pre 

individuálne vybavenie dieťaťa a zároveň výbornej pohybovej aktivite. Finančný dar bol použitý na 

florbalové mantinely. 

 

56. TJ DRUŽBA Piešťany, o. z. 

Názov projektu: Podpora športovej prípravy mladých atlétov v Piešťanoch 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Telovýchovná jednota Družba Piešťany je jedno z najstarších občianskych združení pôsobiacich 

v Piešťanoch. Jej atletický oddiel je jedným z oddielom samotnej TJ Družba. Atletický oddiel dlhé roky 

vedie a vychováva deti k láske k najstaršiemu športu – ľahkej atletike. Oddiel vychoval niekoľko 

úspešných reprezentantov Slovenskej republiky, majstrov Slovenskej republiky, ako aj bývalého 

Československa, ktorí boli mimoriadne úspešní tak v atletike (napr. Maroš Sokolovský, Gabriela 

Halmová, Ladislav Noskovič, Žofia Naňová, Paulína Pomajbová a mnohí iní), ako aj v iných príbuzných 

športoch (napr. Michal Kunic – triatlon). Už skoro 10 rokov sa atletický oddiel venuje aj podpore 

atletickej škôlky. Tá je určená pre všeobecnú pohybovú prípravu detí predškolského veku, z ktorých 

následne vyrastajú nádejní atléti, ktorí v prípade záujmu pokračujú v atletickom špecializovanom 

tréningu.  

 

57. Golf & Country Club Hron 

Názov projektu: Hľadajú sa budúci golfoví reprezentanti 

Projekt bol podporený sumou: 48 000 € 

 

Cieľom projektu bolo nájsť talentované deti, ktoré budú v budúcnosti reprezentovať SR v golfe. 

V rámci projektu deti absolvovali prednášky aj samotné tréningy v golfe. Vďaka realizácii projektu sa 

podarilo pritiahnuť ku golfu talenty, ktoré sa môžu naďalej rozvíjať bez rozdielu výšky príjmov ich 

rodičov. Za pomoci profesionálnych trénerov sa našli deti, ktoré dostali doživotné členstvo v klube, 

golfové vybavenie, ako aj starostlivosť trénerov. Finančný dar bol použitý na prepravu, prenájom sály 

a ihriska, propagáciu, služby trénerov, prednášajúcich, potraviny a na darčekové predmety.   

 

58. Nadácia Mira Šatana 

Názov projektu: Pohár Miroslava Šatana 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 
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Predmetný turnaj bude zárukou kvality a propagácie slovenského mládežníckeho hokeja, nakoľko 

úvodné buly a súčasne aj úvodný zápas majú otvoriť hokejové legendy, akými sú Pavel Vladimirovič 

Bure, Sergej Michajlovič Makarov, Sergej Viktorovič Fiodorov, a za naše hokejové legendy môžeme 

spomenúť mená ako Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Žigmund Pálffy. Je dôležité dať príležitosť 

mladej generácii naberať skúsenosti aj na medzinárodnej úrovni a týmto spôsobom sa posúvať vyššie 

vďaka vyšším cieľom. Minuloročný turnaj organizovaný pod hlavičkou Mira Šatana svedčí o tom, že 

našim deťom sa oplatí venovať, podporovať ich a tešiť sa z ich úspechov. 

 

59. BK Inter Bratislava mládež, občianske združenie BK Inter Bratislava mládež, občianske 

združenie 

Názov projektu: Mládež Interu Bratislava v Európe 

Projekt bol podporený sumou: 150 000 € 

 

Občianske združenie BK Inter Bratislava mládež zabezpečuje činnosť kompletnej mládežníckej 

pyramídy pre deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov. V slovenských mládežníckych súťažiach má BK 

Inter mládež zastúpenie svojho družstva vo všetkých mládežníckych kategóriách. V sezóne 2018/2019 

dosiahli družstvá BK Inter v slovenských súťažiach výborné výsledky, keď získali majstrovské tituly 

družstvá starších žiakov (U15), žiakov (U14), starších minižiakov (U12) a mladších minižiakov (U11). V 

kategórii mladších žiakov (U13) obsadilo družstvo Interu 2. miesto. Pre ďalší výkonnostný rast 

mladých talentovaných basketbalistov je veľmi dôležitá medzinárodná konfrontácia, a preto sa BK 

Inter Bratislava mládež v sezóne 2019/2020 zúčastní európskych mládežníckych projektov: EYBL 

(Eastern Youth Basketball League). EYBL združuje špičkové mládežnícke družstvá z 30 európskych 

krajín a CEYBL (Central European Youth Basketball League). CEYBL združuje mládežnícke družstvá z 

Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. 

 

60. Trampolíny Košice, o. z. 

Názov projektu: „Naučme deti bezpečne sa hýbať!“ 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľovou skupinou projektu boli deti a mládež. Zámerom projektu bolo pritiahnuť ich k pohybovým 

aktivitám, najmä na trampolíne, ukázať im možnosť využitia tohto športu v iných športových 

odvetviach, a tiež rozšíriť základňu detí, ktoré by sa venovali tomuto športu aj na pretekárskej úrovni. 

Nové materiálne zabezpečenie klubu pomohlo zefektívniť tréningy a rozbehnúť aktivity. Finančný dar 

bol použitý na trampolíny a príslušenstvo. 

 

61. Žampa Ski Club Vysoké Tatry 

Názov projektu: Žampa cup 

Projekt bol podporený sumou: 95 000 € 

 

Cieľom Žampa cupu je v prvom rade inšpirovať deti k športu, osobnostne rásť a priviesť deti a mládež 

k pravidelnému športovému pohybu. Vzbudiť záujem o dlhodobú športovú aktivitu, pričom počas 

podujatia dôjde k spojeniu profesionálnych športovcov a úplných začiatočníkov. Zámerom je počas 

podujatia šíriť celosvetovú problematiku topenia ľadovcov a edukovať v oblasti bezpečnosti pri 

lyžovaní. V neposlednom rade urobiť nezabudnuteľný zážitok deťom a stretnúť sa s najlepšími 

slovenskými lyžiarmi a zapretekať si s nimi. 
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62. Slovenský olympijský a športový výbor 

Názov projektu: Podpora vybraných športov a športových projektov za pomoci SOŠV 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 000 € 

 

Slovenský šport má veľký potenciál (zdravie, komunitný a regionálny rozvoj, filantropia a charita), je 

však finančne, odborne, právne silno poddimenzovaný už dlhšiu dobu. Slovenský olympijský a 

športový výbor začal s transformáciou športu a postupnými krokmi sa snaží o jeho zdravé oživenie. V 

úvodnej fáze si SOŠV zadefinoval kľúčové športy a športové projekty, ktoré by za pomoci podpory 

Nadácie SPP chcel naštartovať. Každé športové odvetvie má počas roka reprezentačné zápasy a 

projekty, prostredníctvom ktorých bude možné odkomunikovať spojenie SPP so športom, či už 

priamo, alebo nepriamo. Z hľadiska efektivity vynaloženia finančných prostriedkov má ísť o podporu 

seniorských reprezentačných družstiev (s cieľom čo najväčšej vizibility značky SPP) kombinovanú s 

podporou mládeže (prejaviť tak záujem o výchovu budúcich športových športovcov). Výstupy z danej 

aktivizácie nechceme sledovať len na úspechoch slovenských športovcov, ale aj na základe 

merateľných hodnotových, imidžotvorných výsledkov, ktoré budeme merať za pomoci prieskumov. 

 

63. Športuj srdcom 

Názov projektu: Vybavenie pre charitatívny beh ALS Memoriál Jána Svočáka 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Občianske združenie bolo založené s cieľom pomáhať mladým ľudom trpiacim svalovou dystrofiou, 

ktorá ich v priebehu života posadí na vozík a neskôr sa z nich stanú ležiaci pacienti neschopní sa o 

seba sami postarať. Ochorenie je zatiaľ nevyliečitelné, patrí k vzácnym ochoreniam a robí sa len veľmi 

málo výskumov. Najznámejšia mediálna aktivita v tejto oblasti bol tzv. „Ice bucket challenge“ spred 

niekoľkých rokov, ktorý sa stal virálny. Beh sa uskutoční 13. 3. 2020 alebo 20. 3. 2020. Zámerom 

projektu je priviesť k behu aj mladé deti pomocou našich detských behov, ktoré sú zdarma. Celý 

výťažok z hlavného preteku ide na pomoc konkrétnym ľudom. Dlhodobým cieľom je vytvoriť sieť 

charitatívnych športových akcií a zvyšovať členskú základňu. Inovatívne OZ vymyslelo vlastnú 

časomieru na základe RFID čipových náramkov, vlastný LED display na zobrazenie výsledkov a 

podobne. Tento ročník bude úplne bez plastových odpadov ako ukážka pre omnoho väčšie podujatia, 

ktoré sú kritizované za ich negatívnu CO2 stopu. Na výrobe medailí sa bude spolupracovať s 

chránenou hrnčiarskou dielňou. Priamy prínos štvrtého ročníka budú mať šiesti obdarovaní formou 

finančnej pomoci na zakúpenie zdravotníckych pomôcok a rehabilitačných pobytov. Na podujatí sa 

očakáva účasť približne 500 dospelých bežcov a 130 detí. V deň behu bude pomáhať viac ako 50 

dobrovoľníkov. 

 

64. eS FIT 

Názov projektu: Hokej je aj pre dievčatá 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projekt bol inšpirovaný medzinárodným víkendom dievčenského hokeja (world girls ice hockey 

weekend), ktorý sa konal 7. 10. 2017 aj u nás v Liptovskom Mikuláši. Momentálne klub v máji začal 

letnú prípravu na ihrisku. Od novembra chce zabezpečiť pravidelné tréningy na ľadovej ploche, kde sa 

dievčatá budú môcť venovať zdokonaľovaniu korčuľovania, nácviku a zdokonaľovaniu herných 

činností. Náborovou činnosťou chce klub prilákať viac dievčat a do štyroch rokov vytvoriť riadne 
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fungujúce družstvo dievčat, ktoré bude schopné hrávať ženskú hokejovú ligu. Ženský hokej na 

Slovensku veľmi zaostáva za svetom, pretože ženské kluby nie sú tak podporované ako tie mužské. 

Dievčatá tento šport robia nezištne, výstroj si kupujú samé, v niektorých prípadoch sa musia skladať 

aj na hodiny ľadu. 

 

65. FK Košická Nová Ves 

Názov projektu: „Kvalitný trávnik – efektívne využitie dažďovej vody“ 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu je efektívne využívanie dažďovej vody v prírode, minimalizovanie prevádzkových 

nákladov na údržbu a prevádzku ihriska. Kvalitným trávnikom a mäkkým ihriskom sa bude 

minimalizovať možnosť vzniku zranení hlavne malých a mladých futbalistov. Inštaláciou umelého 

osvetlenia sa zvýši využiteľnosť hracej plochy. Areál tak bude využívaný aj pre kultúrno-spoločenské 

akcie a privedie viac detí do športového areálu. 

 

66. TK LOVE 4 TENNIS 

Názov projektu: Dominika Cibulková hľadá svoju nástupkyňu 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Hlavnou myšlienkou a poslaním projektu je oslovenie čo najväčšej skupiny detí s cieľom 

spopularizovať a prilákať deti od 3 rokov k tenisu, aby si vytvorili pozitívny vzťah k športu, ktorý by ich 

sprevádzal celý život. Oslovením širokej skupiny detí budú vybrané tie talentované, ktoré by mali 

šancu stať sa nástupkyňou Dominiky Cibulkovej. Deti si zadarmo vyskúšajú tenisový tréning pod 

vedením našich skúsených trénerov, osobne sa stretnú so svojim športovým vzorom Dominikou 

Cibulkovou u seba, v škole alebo v detskom tábore. Deti budú mať jedinečnú možnosť prísť do 

akadémie spolu so svojimi rodičmi na deň otvorených dverí, kde ich čaká pestrý zábavný program pre 

celú rodinu a budú mať možnosť spoznať prostredie, kde sa pripravujú profesionálni hráči. Počas 

tréningov detského tenisu budú zorganizované kondičné a tenisové tréningy aj pre rodičov detí, aby 

aj rodičia inšpirovali svojim prístupom svoje deti a mohli spoločne na jednom mieste v rovnaký čas 

športovať. 

 

67. Ryong o. z. 

Názov projektu: Zdravý telesný rozvoj slovenskej mladeže a pomoc telesne znevýhodneným 

športovcom 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Občianske združenie Ryong o. z. vzniklo v roku 2016 za účelom zabezpečenia špeciálnych priestorov a 

materiálnej pomoci športovému klubu Ryong taekwondo Bratislava. Cieľom projektu je materiálna 

podpora klubu taekwondo pre deti a mladež s dôrazom na cvičenia pre podporu zdravého rastu detí 

a pomoc hendikepovaným deťom, ktoré chcú športovať. Cieľom je poskytnúť deťom a mládeži čo 

najlepšie podmienky na rozvoj, dosahovanie výsledkov a venovanie sa športu v špecializovaných 

priestoroch. 

 

68. Materská škola Rovniankova 

Názov projektu: Škôlkari v pohybe 
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Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu je vynoviť školský dvor novými hrovými prvkami spolu so zapojením detí k pohybu. 

Zámerom projektu je podporiť u detí fyzickú zdatnosť a zdravý telesný vývoj. 

 

69. Občianske združenie Jeden23223 

Názov projektu: Grand Gala 2020 

Projekt bol podporený sumou: 19 000 € 

 

Grand Gala je tanečná súťaž venovaná primárne detským a juniorským kategóriám. Súťaž je 

jedinečná a vo svojej kategórii nemá vo svete obdobu predovšetkým vďaka veľkému počtu detských 

a juniorských tanečných párov a súčasne vďaka českému rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma s 

hviezdnym obsadením, medzinárodnej majstrovskej porote a špeciálnym tanečným hosťom 

svetového formátu. Noblesná tanečná sála dotvára veľkolepú atmosféru. Cieľom súťaže je stimulovať 

kultúrny rozvoj detí a juniorov a prostredníctvom spoločenského tanca prítomným divákom 

sprístupniť a prezentovať kultúrnu hodnotu a 60-ročnú tradíciu spoločenského tanca na Slovensku. 

Mladá generácia tanečníkov bude reprezentovať kultúru a tradíciu Slovenska celosvetovo 

prostredníctvom tanečných súťaží a vystúpení. Profesionálne zvládnutou súťažou svetového formátu 

na najvyššej spoločenskej úrovni dosiahneme, aby deti už v začiatkoch svojej kariéry zažili spoločne s 

rodičmi úvod do spoločnosti v plnej noblese a paráde, vytvorili si vzťah ku kultúre a tradíciu 

spoločenského tanca šírili ďalej. Za posledné roky si táto súťaž získala množstvo fanúšikov a 

pozitívnych ohlasov. Tanečné páry sa k nám rady vracajú pre výnimočnú atmosféru, ktorú vytvára 

spojenie tanca, krásnej hudby a spevu, a je pre ne inšpiráciou v ďalšom napredovaní v ich tanečnej 

kariére. 

 

C. 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 15 projektov v sume 150 610,00 €: 

 

1. Centrum Naša chalúpka, o. z. 

Názov projektu: Aj ľudia so znevýhodnením majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, byť začlenení v 

spoločnosti 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bola debarierizácia, a tým aj rekonštrukcia priestorov, v ktorých bolo v pláne zriadiť a 

prevádzkovať ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným 

znevýhodnením. Vďaka projektu sa uskutočnili búracie práce, vodárenské, kúrenárske práce a 

elektroinštalácie. Priestor sa zväčšil a rozšíril, vznikla spoločenská, oddychová a terapeutická 

miestnosť, kuchynka, kancelária a tri sanitárne bezbariérové zariadenia. Využitie projektu bude 

dlhodobým skvalitnením poskytovaných služieb. Finančný dar bol použitý na vodárenský, 

elektroinštalačný materiál, dve umývadlá a na stavebné práce. 
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2. OKRAJ občianske združenie 

Názov projektu: DEVI 2019 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej 

OKRAJ zamestnáva 5 ľudí. Pracovníci sa zväčša nachádzajú v zlej životnej situácii, a keďže sú 

zdravotne postihnutí, ich možnosti zamestnať sa sú veľmi obmedzené. Zámerom projektu bolo 

zastabilizovať fungovanie chránenej dielne pre klientov a posilniť možnosti na predaj vlastných 

výrobkov. Podpora spočívala vo financovaní mzdových nákladov pre štyroch zamestnancov, ktorí sa 

zapracovávali a osvojovali si zručnosti balenia výrobkov, práce s registračnou pokladňou, 

komunikácie so zákazníkmi a upevňovali si pracovné návyky. Pracovníci vyrábali náramky, náušnice, 

prívesky a iné handmade výrobky a bižutériu. Výrobky sú predávané pod názvom DEVIKORALKY.sk. 

Ide o online projekt chránenej dielne, ktorý bol spustený do prevádzky v marci 2018. Finančný dar bol 

použitý na zakúpenie materiálu a na mzdové náklady štyroch zamestnancov. 

 

3. OZ Svetielko nádeje 

Názov projektu: Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu SVETIELKA NÁDEJE 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť prevádzku detského mobilného hospicu. Hospic vďaka tomu poskytol 

služby nevyliečiteľne chorým deťom v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ale aj v rámci 

iných nevyliečiteľných chorôb. Zmyslom tejto činnosti je umožniť deťom dožitie v kruhu rodiny za 

podpory lekárov, sestier, zdravotného pracovníka a iných odborníkov, ale nie v nemocničnom 

prostredí. Finančný dar bol použitý na mzdy lekárov a sestier vykonávajúcich túto službu. 

 

4. Nadácia Jána Korca 

Názov projektu: Podpora regiónu Jaslovské Bohunice 

Projekt bol podporený sumou: 80 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť sociálne-zdravotnú oblasť v regióne Jaslovských Bohuníc rozdelením 

finančného daru medzi neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tomto regióne. 

Nadácia smerovala svoju pomoc na podporu vedy a vzdelávania, podporu talentovaných a sociálne 

slabých študentov, rozvoj detí a mládeže, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 

podporu telovýchovy a športu, ochranu a tvorbu životného prostredia a plnenie individuálne určenej 

humanitnej pomoci. Finančný dar bol použitý na podporu neziskových organizácií a občianskych 

združení. V rámci projektu boli podporené organizácie: Centrum pre deti a rodiny v Pečeňadoch, 

Centrum pre deti a rodiny v Piešťanoch, Centrum pre deti a rodiny v Trnave, pani Hana Ž., Občianske 

združenie Iskierka  Trnava, Klub vozičkárov Trnava, Občianske združenie Trnavskí macíkovia Trnava, 

RZ pri MŠ, 8. mája 2, Piešťany, pani Nikola G., OZ Naše – Vaše deti Trnava, OZ Strom pri DSS Trnava, 

organizácia Svetlo Trnava, Fakultná nemocnica Trnava, Adeli rehabilitácie Piešťany, pani Uma U., OZ 

Na trati Trnava, Possibilitas Piešťany, Rehamed Piešťany a Združenie zdravotne postihnutých 

v Bučanoch. 

 

5. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Názov projektu: Koncert Belasého motýľa 
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Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Koncert belasého motýľa (KBM) je výnimočným kultúrnym podujatím s atmosférou porozumenia a 

duchom tolerancie voči inakosti a akceptácie ľudí s postihnutím. Podujatie napomáha ich integrácii 

do spoločnosti a pomáha odstraňovať fyzické, mentálne aj sociálne bariéry. Koncert je súčasťou 

kampane Belasý motýľ, ktorá každoročne upozorňuje na problémy ľudí so svalovou dystrofiou. 

Koncert sa úspešne zrealizoval dňa 12. 6. 2019 v Bratislave na Hlavnom námestí. Účastníci vystúpili 

bez nároku na honorár a súčasťou kampane bola aj verejná zbierka. Finančný dar bol použitý na 

propagáciu, ozvučenie, prenájom techniky a bezpečnostnú službu.   

 

6. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 

Názov projektu: Zdraví psí pomocníci 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť ľuďom so zdravotným znevýhodnením zdravých psích 

pomocníkov. Aby pes mohol vykonávať svoju prácu, musí byť úplne zdravý. Keďže u labradorov je 

ochorenie kĺbov časté, všetky šteniatka pred zaradením do výcviku musia absolvovať RTG vyšetrenie. 

Vďaka vyšetreniam postúpili do výcviku len zdravé psy, čím sa zabezpečili kvalitní pomocníci pre ľudí 

so zrakovým a telesným znevýhodnením. Psíky boli tiež kastrované a sterilizované, aby efektívne 

vykonávali prácu a boli ovládateľné. Finančný dar bol použitý na veterinárne úkony pre psíkov. 

 

7. Hospic Milosrdných sestier 

Názov projektu: Vniesť VIAC ŽIVOTA do ich posledných DNÍ 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť hospic v starostlivosti o pacientov, ktorí sú v konečnom štádiu zväčša 

onkologického ochorenia, resp. dlhodobo vo vigilnej kóme, odkázaní na pomoc iných. Pre chorých 

boli zakúpené lieky potrebné na zmiernenie neznesiteľných bolestí, zdravotnícky materiál 

nevyhnutný na to, aby sa pacient cítil dôstojne, tiež špeciálna enterálna výživa. Projekt prispel k 

spokojnosti a komfortu pacientov aj ich rodinných príslušníkov, prežívajúcich ťažkú životnú etapu. 

Finančný dar bol použitý na lieky, zdravotnícky materiál a hygienické potreby. 

 

8. Hendyhelp – Šamorín o. z. 

Názov projektu: Obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla za účelom  prepravy osôb pre 

znevýhodnených 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť sociálny taxík, ktorý by slúžil na prepravu osôb so znevýhodnením, a 

to prednostne s regionálnym pokrytím. Prepravná služba predstavuje výraznú podporu pre väčšinu 

znevýhodnených skupín, pomáha im včleniť sa do spoločnosti a žiť kvalitnejší život. Ide aj o značnú 

pomoc pri uplatnení sa na pracovnom trhu. Finančný dar bol použitý na upravené motorové vozidlo. 

 

9. OZ Paulínka 

Názov projektu: Helpfest 2019 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 
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Helpfest 2019 dňa 8. 6. 2019 navštívilo takmer 500 účastníkov – široká verejnosť, rodiny s deťmi, 

rôzni podporovatelia. Na jednom mieste sa spojili dva svety zdravých a hendikepovaných a spoločne 

mali možnosť zažiť koncerty (Lina Mayer, Fragile, Svetlana Rymarenko, Cimbal Brother či Kochanski), 

interaktívne divadelné vystúpenia, vidiaci si mohli vyskúšať, aké je byť nevidiacim, k dispozícii bola po 

celý čas psychologická poradňa a rôzne workshopy. Zúčastnení boli s festivalovým programom veľmi 

spokojní. Finančný dar bol použitý na ozvučenie. 

 

10. Liberta, n. o. 

Názov projektu: SPPoločne vpred 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bolo skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje zariadenie v rámci rehabilitačného centra 

Liberta, n. o. deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a ich rodinám. V rámci projektu sa podarilo 

upraviť pozemok a parkovisko tak, aby sa na ňom dalo ľahko pohybovať na invalidnom vozíku 

aj rehabilitačnom kočiari. V rámci projektu bol tiež poskytnutý rehabilitačný pobyt deťom, ktoré si ho 

z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. To im umožnilo zlepšenie zdravotného stavu a skvalitnenie 

životných podmienok. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu pre deti, úpravu pozemku 

a parkoviska. 

 

11. Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou 

Názov projektu: Autistická učebňa 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť v škole triedu, ktorá by poskytovala možnosť stimulácie a rozvoja 

kognitívnych schopností žiakov s poruchou autistického spektra a žiakov s telesným a viacnásobným 

postihnutím. Snoezelen prvky a zážitkové učenie vytvárajú žiakom príležitosť získať potrebné 

schopnosti cez aktiváciu všetkých zmyslov. Pomáhajú im zlepšiť ich psychický stav a kvalitu života. 

Finančný dar bol použitý na špeciálne pomôcky, nábytok, projektor a notebook. 

 

12. Darujme šancu, občianske združenie 

Názov projektu: Dajme starším ľudom šancu dožiť svoj život dôstojne. 

Projekt bol podporený sumou: 4 610 € 

 

Projekt bol zameraný na ľudí so sklerózou multiplex , aby vo vyššom veku neboli odkázaní na pomoc 

druhých ľudí, ale aby dokázali čo najdlhšie byť sebestační. Zakúpením rehabilitačného pristroja 

MOTOmed viva 2 budú pacienti schopní udržiavať sa v aktívnom pohybe, čo je pri diagnóze skleróza 

multiplex nevyhnutné. Pacienti s týmto postihnutím majú vysoko obmedzenú pohyblivosť, kvôli 

čomu prichádzajú o značnú časť svalstva. Tento stav sa bez aktívneho cvičenia veľmi rýchlo zhoršuje. 

Pravidelným cvičením v domácom prostredí sa človek dokáže udržať v určitých medziach svojho 

postihnutia.  Pomocou prístroja MOTOmed viva 2 sú pacienti schopní bez nadmerného úsilia zvýšiť 

svalovú hmotu, čo je pre ľudí trpiacich týmto ochorením bez pomoci rehabilitačných prístrojov 

takmer nemožné. Prínosom celého projektu je čo najdlhšia udržateľnosť súčasného stavu pacienta. 

Finančný dar bol použitý na zakúpenie prístroja Motomed Viva 2 light, trenažéra paží s motorom, 

vodidiel pre dolné končatiny, na pridržiavače, manžety a protišmykovú podložku. 
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13. NADÁCIA LUMEN, Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež 

Názov projektu: Skrášlenie a zútulnenie prostredia, v ktorom prijímatelia sociálnej služby žijú 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Projekt sa zameriaval na zútulnenie prostredia, v ktorom žijú prijímatelia sociálnej služby, chlapci. 

Mali zariadené izby, kde boli veci, čo potrebujú, ale čo tam chýbalo, bol pocit domova. Záclony, 

koberčeky, obrusy, vázy či obrázky prispeli k tomu, aby sa chlapci mohli cítiť príjemnejšie. Úpravami 

izieb boli nadšení, radi tam trávia čas a pozývajú si návštevy. Finančný dar bol použitý na bytové 

doplnky a dekorácie. 

 

14. Psychiatrická liečebňa Sučany 

Názov projektu: PODPORA A ROZVOJ AKTIVÍT PSYCHOSOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Zámerom projektu je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v zmysle rozšírenia ponuky resocializačno-

rehabilitačných aktivít pre pacientov hospitalizovaných v psychiatrickej liečebni. Cieľom projektu je 

podporiť sociálne zručnosti pacientov v zmysle rozšírenia ich komunikačných stratégií a možností 

spolupráce, ako aj obnova, prípadne nadobudnutie sebaobslužných a socio-integračných schopností 

– tieto môžu potom pacienti využiť aj v domácom prostredí, čo následne uľahčí ich fungovanie v 

každodennom živote. Projekt môže prispieť k zvýšeniu miery nezávislosti a samostatnosti pacientov v 

zmysle podpory ich schopnosti rozhodovať sa. Je možné dosiahnuť zvýšenie kvality života 

hospitalizovaných pacientov. Aktivity plánované pri realizácii projektu napomôžu rozvoju estetického 

cítenia a prispejú k relaxácii pacientov. 

 

15. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE „útulok Dom na polceste“ so sídlom vo Veľkom Slavkove 

Názov projektu: Zodpovednosťou k samostatnosti 

Projekt bol podporený sumou: 9 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu: Zodpovednosťou k samostatnosti je trvalá udržateľnosť priemyselnej 

multifunkčnej haly poskytujúcej tréning pracovných zručností znevýhodneným skupinám 

obyvateľstva. Vzhľadom na to, že možnosti klientov na trhu práce sú veľmi nízke, spôsobené nízkym 

vzdelaním, kvalifikáciou, slabým sociálnym zázemím a mnohokrát rómskym pôvodom, organizácia sa 

snaží v zariadení vytvárať priestor, v ktorom klienti môžu pracovať, rozvíjať sa a takýmto spôsobom 

zvyšovať svoje šance na uplatnenie sa v spoločnosti. V poslednom období sa podarilo zariadiť 

stolársku a elektromontážnu dielňu a v súčasnosti zariadenie pracuje na ich spustení. Spomínané 

dielne nadväzujú na rozbehnutú stavebnú činnosť, ktorá úspešne funguje už 14 rokov. Nadobudnuté 

zručnosti skrze tréning pracovných zručností, ktoré klientovi umožnia zodpovedný, plnohodnotný a 

samostatný život, sú prínosom nielen pre jednotlivca, ale v konečnom dôsledku aj pre celú 

spoločnosť.   
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D. 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 bolo 

podporených 61 projektov v celkovej sume 1 249 033,47 €. 

 

1.  Obec Dolný Štál 

Názov projektu: Kultúrne a športové leto v Dolnom Štále   

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Projekt bol zameraný na vytvorenia miesta, kde sa môžu schádzať návštevníci športových a 

kultúrnych podujatí bez ohľadu na počasie. Po vybudovaní krytej terasy v zeleni medzi ihriskom a 

otvoreným javiskom boli naplánované pravidelné podujatia od skorej jari až po koniec septembra. 

Výsledkom projektu je krytá terasa – altán, kde je možné organizovať posedenia počas športových či 

kultúrnych podujatí a slúži na úkryt pred nepriaznivým počasím či slnkom. Finančný dar bol použitý 

na vybudovanie zastrešeného altánu. 

 

2.  Živena, spolok slovenských žien 

Názov projektu: 150 rokov Živeny, spolku slovenských žien 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zrealizovať slávnostnú recepciu pri príležitosti 150. výročia organizácie. 

Stretnutie živeniarok a živeniarov so svojimi podporovateľmi počas galavečera bolo vyvrcholením 

osláv. Program bol koncipovaný nielen ako spomienka, ale aj ako stretnutie s účastníkmi programov a 

etáp vo vývoji organizácie. Pri tejto príležitosti bola verejnosti prezentovaná aj panelová výstava. 

Ďalšou aktivitou bolo sadenie pamätných líp po celom Slovensku a vydanie pamätnej knižky výrokov. 

Finančný dar bol použitý na slávnostnú recepciu, vydanie knižky, panelovú výstavu a sadenie líp. 

 

3.  Obec Jelenec 

Názov projektu: Vitajte v krajine príbehov 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo motivovať deti, mládež, ako aj všetkých občanov, aby si znovu našli cestu ku 

knihám prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych 

oblastí. Hlavnými aktivitami pre cieľové skupiny boli besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne 

workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych 

oblastí života, ako aj tvorivé dielne. Vznikol priestor pre najmenších, aby si formovali vzťah ku knihám 

už v ranom veku. Prioritou projektu bolo tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, 

písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Finančný dar 

bol použitý na nákup sedacích vakov, čitateľských stolov a nábytku na knihy. 

 

4.  Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Názov projektu: Visegrad Film Forum 2019 – „Documentary Cinema“ 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 
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Zámerom projektu bola podpora 8. ročníka medzinárodného edukačného a networkingového 

podujatia Visegrad Film Forum. Päť dní prednášok, workshopov a prípadových štúdií za účasti 

medzinárodne uznávaných profesionálov. Atypická koncepcia VFF, ktorá je prirodzenou syntézou 

edukačnej platformy s presahmi do kultúrnej sféry, umožňuje unikátne, neformálne stretnutia 

verejnosti so študentmi z uznávaných filmových škôl, začínajúcimi filmármi a zároveň rešpektovanými 

odborníkmi. VFF každoročne svoj program intenzívnejšie zameriava na jednu z aktuálnych tém v 

rámci audiovizuálneho priemyslu a kultúry. Tento rok sa rozhodlo zamerať na rôzne prístupy v 

dokumentárnom filme a zároveň presah dokumentaristických tendencií do hraného filmu. Finančný 

dar bol použitý na produkciu, guest service a honorár lektorky. 

 

5.  Divadlo GUnaGU 

Názov projektu: GUnaGU 2019 – Tri hry 

Projekt bol podporený sumou: 12 000 € 

 

Divadlo GUnaGU pripravilo pre svojich divákov tri premiéry autorských hier, z ktorých každá sa 

zameriava na konkrétnu životnú hodnotu: spolupatričnosť, ľudskú dôstojnosť a národnú hrdosť. 

GUnaGU tak ďalej tvorivo rozvíjalo svoje nosné témy – aktuálnu situáciu v spoločnosti, čierny humor, 

a to všetko príťažlivou vizuálnou formou, ktorá oslovila nielen mladú generáciu, ale čoraz väčšmi aj 

strednú. Hry sa snažia reflektovať rôzne vážne témy či úskalia slovenskej spoločnosti na báze 

humoru. Finančný dar bol použitý na réžiu, scénografiu, scenáre, herecké naštudovanie, réžiu 

a marketing. 

 

6.  OZ Fotoklub Detva 

Názov projektu: Festival Rok 30 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom festivalu fotoklubu bolo prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a 

neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu. V rámci projektu 

boli zrealizované autorské výstavy fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu. 

Festival dopĺňali sprievodné podujatia, fotografické workshopy, letná fotografická škola pre deti a 

letné výtvarné tábory. Festival poukázal aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a 

museli sa prispôsobovať systému, a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou. 

Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov pre výstavy vrátane služieb. 

 

7.  Cinedu o. z. 

Názov projektu: Festival CinEdu 2019 (miesto konania: kino Mladosť Bratislava) 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Festival Cinedu sa konal v dňoch 31. 5. – 4. 6. 2019. Najväčší úspech zožali školské premietania a 

diskusie, nakoľko sa podarilo zohnať veľmi kvalitné a najnovšie filmy pre deti a mládež. Diváci si tak 

rozšírili obzor, a tiež vytvárali platformy k diskusii o živote a problémoch ich rovesníkov. Filmy boli 

pretlmočené, resp. dabované priamo na mieste naživo hercom, čo deti privítali pozitívnym ohlasom. 

Napriek nedostatku finanancií na propagáciu bol o festival veľký záujem a stretol sa s ohlasom aj v 

zahraničí. Finančný dar bol použitý na práva na filmy, preklad filmov, tlmočenie a na workshopy. 
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8.  LABIRČANE, o. z. 

Názov projektu: Rusíni pre Vás 

Projekt bol podporený sumou: 6 452 € 

 

Cieľom projektu je interpretovanie rusínskych piesní na rôznych akciách. Na vykonanie kultúrnych 

aktivít je potrebné mať zabezpečenú využiteľnú aparatúru. Aparatúra bude ďalej využívaná na 

Lemkovsko-Rusínskych stretnutiach pri hraničných obciach. V pláne je aj organizácia kultúrnych 

podujatí v lete a rusínske spevácke súťaže pre deti a mládež. Medzi kvantitatívne ukazovatele patrí 

množstvo realizovaných aktivít a akcií. Prínosom je že za pomoci aparatúry sa dosiahnu kvalitnejšie 

výsledky pri samotných konajúcich  kultúrnych akciách. 

 

9.  4K 

Názov projektu: Večera u Slováka – živá strava 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Projekt umožnil výrobu diskusnej televíznej relácie „Večera u Slováka“, konkrétne 13 dielov určených 

na špecifické obdobie roka, ktoré sa vyrábali s dodatkom: „živá strava“. Jednalo sa o témy viazané k 

nedeliam súvisiacim s Veľkou Nocou z hľadiska obdobia pôstu a pokračovania veľkonočného obdobia. 

Vďaka projektu sa prostredníctvom „varenia“ duchovnej stravy podarilo ponúknuť priestor pre 

zbavenie sa zlých návykov vo vzťahoch a nastolenie novej komunikácie, stojacej na vzájomnej úcte, 

rešpekte a zbližovaní. Finančný dar bol použitý na kamerovanie, svetlá, réžiu a postprodukciu relácií. 

 

10.  Crocus Theatre 

Názov projektu: Film Baby Ježibaby 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo natočenie filmu Baby ježibaby. V dňoch 2. – 5. mája 2019 sa realizovalo 

natáčanie filmu s detskými hercami z detského divadelného súboru a žiakmi zo ZUŠ a tanečného 

štúdia. K filmu sa vytvárali propagačné materiály a bola oslovená firma na postprodukciu. Film sa 

premietal dvakrát – ako doplnok k divadelnému predstaveniu Baby ježibaby, a zvlášť pri 

kinopremiére. Film bude naďalej ponúkaný na základných školách a materských školách s cieľom 

podporiť zmysluplné trávenie voľného času, detskú tvorivosť a kreativitu, schopnosť učiť sa nové veci 

v rámci odborných znalostí, podporovať prácu s IT technikou, učiť sa prostredníctvom kolektívnej 

práce zodpovednosti, zlepšovať medziľudské vzťahy a zároveň vytvoriť záujem o kultúru a vzdelanie. 

Finančný dar bol použitý na kostýmy, reklamu, propagáciu, prenájom kino sály a na nahrávanie v 

štúdiu. 

 

11.  Občianske združenie Apponiana 

Názov projektu: Kachlice z Oponického hradu 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo informovať odbornú aj laickú verejnosť o hrade prostredníctvom monografie. 

Kniha významný spôsobom prispieva k poznaniu spôsobu života na hrade, objasňuje aspekty 

kúrenia/vykurovania, stavby pecí a ich rozmiestnenia v objekte hradu. V neposlednom rade mení 

pohľad na rodovú líniu Apponyiovcov. Finančný dar bol použitý na polygrafické služby. 
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12.  OZ Slniečko na ceste 

Názov projektu: Festík 2019 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Festík 2019 je už dlhodobá tradícia najveselejšieho festivalu pre deti a mládež s podporou mesta 

Bratislava. Snaží sa viesť deti a rodičov k spoločensky zodpovedným činnostiam a k edukácii na 

environmentálnej úrovni. Rozvoj športu a kultúry je súčasťou komplexného vývoja detí a mládeže. 

Nadstavbou festivalu bol charitatívny duch podujatia – príspevky pre činnosť organizácie Slniečko na 

ceste. Ciele projektu boli naplnené, čo dokazuje návštevnosť festivalu. Spolu za celý víkend Festík 

navštívilo približne 20 000 návštevníkov a sociálne siete mali dosah na takmer 85 000 ľudí. Finančný 

dar bol použitý na dieselové agregáty, elektrifikáciu a jej inštaláciu a dopravu. 

 

13.  Asociácia súčasného divadla 

Názov projektu: 24. ročník Divadelných ocenení sezóny - DOSKY 2019 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť divadelné ocenenia sezóny DOSKY. Projekt umožnil uskutočniť 

atraktívny slávnostný ceremoniál a maximalizáciu jeho sledovanosti u širokej verejnosti, ako aj 

celoročnú komunikáciu na sociálnych sieťach. DOSKY sa stali najznámejšou cenou odovzdávanou na 

Slovensku v oblasti divadla. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov, do ktorej sa 

každoročne zapájajú desiatky divadelných teoretikov, novinárov a publicistov, čo zaručuje vysokú 

mieru objektívnosti výsledkov. Podujatie malo veľký ohlas u verejnosti. Finančný dar bol použitý na 

autorské honoráre a na technické zabezpečenie ceremoniálu. 

 

14.  Slovenské centrum dizajnu 

Názov projektu: Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Národnú cenu za dizjan vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky. Od roku 2017 sa udeľuje striedavo za komunikačný alebo produktový dizajn v troch 

kategóriach: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Do aktuálneho 

ročníka sa prihlásilo 139 prác od 107 autorov, 54 prác v kategórii profesionálny dizajn, 56 prác v 

kategórii študentský dizajn a 29 prác v kategórii dizajn s pridanou hodnotou. Porota napokon 

rozhodla o udelení nasledovných ocenení: Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizjan v 

kategórii Profesionálny dizajn – 3 ceny, Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii 

Študenstký dizajn – 1 cena, Národná cena za dizajn – Produktový dizjan v kategórii Dizjan s pridanou 

hodnotou – 1 cena a Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn – Cena poroty. Výstava prác sa 

uskutočnila 8. 10. 2019 o 18:00 hod. a trvala až do 1. 12. 2019. Galavečer spojený so slávnostným 

vyhlásením výsledkov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn sa konal 11. 10. 2019 o 19:00 

hod. v Design Factory. Finančný dar bol použitý na uhradenie tlače propagačných materiálov. 

 

15.  Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Medzev 

Názov projektu: Stretkovnica – zrekonštruovanie miestností pre spoločné stretávanie sa detí, 

mládeže a rodín 

Projekt bol podporený sumou: 14 000 € 
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Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru na aktívne trávenie voľného času pre deti, mládež 

i dospelých v samostatnom krídle farskej budovy, kde sa už dlhodobo a pravidelne organizujú 

stretnutia. V rámci projektu boli vo vybraných priestoroch zrekonštruované miestnosti a vytvorilo sa 

príjemné miesto na rôzne aktivity. Podarilo sa tak vybudovať kultúrny priestor na aktívny oddych a 

spoločenský kontakt pre deti, mládež, rodičov a ostatných obyvateľov obce a farského spoločenstva. 

Finančný dar bol použitý na stavebné práce a materiál. 

 

16.  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica 

Názov projektu: Oprava zvonov kostola sv. Petra a Pavla 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo obnoviť zvony farského kostola v Žarnovici, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, a 

systém, ktorý zabezpečoval ich činnosť, bol technologicky zastaraný a čiastočne nefunkčný. Vďaka 

projektu sa podarilo vykonať kompletnú obnovu zvonov a celého systému, ktorý zabezpečuje ich 

činnosť. U jednotlivých zvonov boli vymenené závesy, ložiská a srdcia. Výstupom projektu sú 

kompletne obnovené zvony a nový elektrický pohon zabezpečujúci ich činnosť. Finančný dar bol 

použitý na obnovu zvonov spolu so zakúpením ovládacieho rozvádzača a pohonu zvonov. 

 

17.  DFS Vienok 

Názov projektu: Účasť súboru Vienok na medzinárodnom festivale Zielona Gora – Poľsko  

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Súbor Vienok sa zúčastnil v dňoch 6. – 13. 7. 2019 medzinárodného festivalu v Zielonej Gore v Poľsku 

pod názvom Face of Tradition. Festivalu sa zúčastnilo 34 účastníkov – členovia súboru Vienok, ľudová 

hudba a vedenie. Festival bol súťažný, ľudová hudba a speváčka získali 3. miesto a celý súbor so 

svojim 45-minútovým programom získal 1. miesto. Súbor vystupoval aj v okolitých mestách počas 

festivalu a reprezentoval Slovensko veľmi úspešne. Finančný dar bol použitý na dopravu autobusom. 

 

18.  Asociácia divadelná Nitra 

Názov projektu: Slávnostný otvárací večer MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DIVADELNÁ NITRA 

2019/PODOBY SLOBODY  

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Projekt ponúkol partnerstvo pri jednej z najprestížnejších kultúrnych udalostí na Slovensku, a to pri 

slávnostnom otvorení Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (ďalej len MFDN). Festival slúži ako 

platforma pre kultúrnu výmenu, networking a dohodovanie medzinárodných a domácich stretnutí, 

komunikáciu kultúrnych organizácií s politickými reprezentáciami a podnikateľskou sférou a s elitami 

mesta. Otváracie podujatie pritiahlo mimoriadne vysoký počet návštevníkov. Dôvodom bola 

inscenácia Sternenhoch, ktorej uvedeniu predchádzala dobrá povesť, živená aj výdatným PR. 

Samotnému predstaveniu predchádzala Čaša vína – spoločné stretnutie významných hostí festivalu. 

Po predstavení sa uskutočnila recepcia, ktorá bola podnetným kultivovaným prostredím na 

získavanie kontaktov medzi zástupcami umeleckej sféry a inštitúciami verejnej či podnikateľskej 

sféry. Finančný dar bol použitý na prenájom riadu a personálu, na samotné predstavenie a na 

zabezpečenie recepcie. 
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19.  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Kalvária 

Názov projektu: Obnova interiéru Kostola Panny Márie Snežnej Bratislava – Kalvária 

Projekt bol podporený sumou: 75 000 € 

 

Zámerom projektu bolo upravenie kostola, ktorý bol postavený v rokoch 1943 – 1948, avšak nikdy 

nebol dokončený. Architektonické výkresy prepadli vo vojne a po nástupe komunistickej vládnej moci 

sa kostol už nedal dokončiť. Vďaka úprave kostola sa podarilo darovať Bratislave unikátny sakrálny 

priestor aj ako dedičstvo pre budúce generácie. Finančný dar bol použitý na hliníkové okná. 

 

20.  KLUB HISTÓRIE VEĽKEJ VLASTENECKEJ VOJNY 

Názov projektu: Zabudnuté  pamätníky – Kamenné míľniky  2. svetovej vojny v Bratislave 

Projekt bol podporený sumou: 14 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zdokumentovať a prezentovať historické fakty o postupe vojsk pri oslobodení 

Bratislavy počas 2. svetovej vojny. V spolupráci so školami a pedagógmi bola zapojená do procesu aj 

zážitková forma. To napomohlo lepšie pochopiť nebezpečenstvo extrémizmu, fašizmu a 

najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Výstupom bolo vytvorenie dokumentu, 

obnova prvého míľnika pri vstupe do Bratislavy a zapojenie mladej generácie do projektu. Finančný 

dar bol použitý na zdokumentovanie, tlač, propagáciu, občerstvenie a potrebný materiál. 

 

21.  Bratislavský Gašparko o. z. 

Názov projektu: „Puppets festival 2019“ 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť festival bábkového umenia, ktorý šíri osvetu o tejto divadelnej oblasti. 

Okrem predstavení festival pripravil pre návštevníkov aj workshop a zapojil ich tak do aktivít. Touto 

formou bolo propagované kultúrne dedičstvo živých rozprávok deťom a ich rodičom. Najmä dnes, v 

dobe elektronických a rôznych iných médií, ktoré sa tak ľahko ponúkajú deťom, je mimoriadne 

dôležité, aby tieto rozprávky a príbehy mali deti možnosť vidieť a obľúbiť si ich. Zároveň to bola aj 

príležitosť ukázať rodičom, že aj bábkarstvo je súčasťou slovenského nehmotného kultúrneho 

dedičstva. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre. 

 

22.  Music Gallery Society 

Názov projektu: One Day Jazz Festival – Jar/Leto 2019 

Projekt bol podporený sumou: 25 000 € 

 

V roku 2019 oslávil One Day Jazz festival 11. výročie. Cieľom projektu bola realizácia hudobného 

podujatia, ktorého sa zúčastnilo niekoľko kvalitných profesionálnych jazzových zoskupení a sólistov 

(Martin Valihora, Čhavorenge, Ida Kellarová, Noa Achinon Nini a ďalší). Koncerty boli zorganizované 

v mestách: Banská Štiavnica, Bratislava, Košice a Žilina. Finančný dar bol použitý na prenájmy, 

produkciu, ubytovanie a cestovné. 

 

23.  Mediálny inštitút 

Názov projektu: 10. Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci jubilejných 45. Bratislavských 

jazzových dní 2019 
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť jubilejný 45. ročník Bratislavských jazzových dní. Organizátori 

najstaršieho a najznámejšieho jazzového festivalu otvorili program hudobníkom nielen zo Slovenska, 

ale aj zo zahraničia. Zámerom bolo dať priestor mladým talentovaným umelcom menšinového žánru 

– jazzu, world music, funky a pod. Už takmer polstoročná tradícia festivalu sama o sebe dokazuje, akú 

kvalitnú, doma i v zahraničí akceptovanú úroveň podujatie má. Finančný dar bol použitý na pódium, 

backline, ground support, ozvučenie a na svetlá. 

 

24.  ART FILM FEST, n. o. 

Názov projektu: ART FILM FEST 2019 

Projekt bol podporený sumou: 40 000 € 

 

ART FILM FEST je najstarším a najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom v SR, 

ktorý sa každoročne koná v poslednej júnovej dekáde roka. AFF je plnohodnotným typom 

medzinárodného festivalu, ktorý vo svojej variabilnej programovej koncepcii ponúka rozmanitý 

priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie 

a v neposlednom rade aj rozsiahlu prehliadku slovenského audiovizuálneho prostredia. Zámerom 

projektu bolo obhájiť svoju pozíciu, naďalej sa profilovať ako najväčší, najdiváckejší a najvýznamnejší 

medzinárodný filmový festival na Slovensku. 27. ročník ART FILM FESTU sa konal v Košiciach od 14. 

júna do 22. júna 2019. Dvadsiaty siedmy ročník naplnil svoje plánované zámery. Predstavil filmové 

novinky, ktoré aktuálne rezonovali vo svete, priniesol na Slovensko  snímky ovenčené cenami 

prestížnych festivalov, ale aj klenoty kinematografickej histórie, privítal významné osobnosti a 

filmových profesionálov, zvidteľnil a propagoval slovenské filmy, ponúkol progresívnu výmenu 

názorov v diskusiách, workshopoch a v seminároch. V šiestich projekčných priestoroch sa premietlo 

164 filmov z 55 krajín celého sveta. V kinosálach sa uviedlo 222 projekcií a 31 sprievodných podujatí, 

o ktoré prejavilo záujem 23 391 divákov. Festival privítal 914 akreditovaných účastníkov, 582 hostí, 

vrátane 63 filmárov a profesionálov zo zahraničia. Akreditovalo sa 119 novinárov. V tomto roku sa 

predalo 1 196 cinepassov a 6 614 lístkov. Náročnosť a kvalitu programu dokumentuje 132 

premiérových premietaní na slovenskom území. V rámci festivalu sa uskutočnili aj dve medzinárodné 

súťaže. Sprievodnou akciou ART FILM FESTU sa stal Azyl 2019, čo je znovuobjavená platforma  

medzinárodného on-line festivalu krátkych filmov. ART FILM FEST pokračoval vo svojej tradícii 

pozývať a oceňovať rešpektované osobnosti domácej a zahraničnej kinematografie. Hercovu misiu si 

osobne prevzal Roman Luknár a Jiří Lábus z Českej republiky. Zlatou kamerou bol dekorovaný 

maďarský režisér a scenárista Kornél Mundruczó. Z ceny prezidenta sa tešil Štefan Kvietik, významný 

slovenský herec. Finančný dar bol použitý na prípravu scenára, autorského vkladu, moderovanie, 

prenájom priestorov, festivalovú scénografiu, stavbu, dekorácie, navigáciu účastníkov, ubytovanie 

pre účastníkov a na práva na poskytnutie filmov a projekcie. 

 

25.  Obec Sap 

Názov projektu: Tradičné ľudové remeslá v obci Sap 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bolo znovuvzbudenie a šírenie už skoro zabudnutej rybárskej kultúry regiónu. Piaty 

ročník festivalu rybárskej kultúry zorganizovala Obec Sap v dňoch 5. – 7. júla 2019. Cieľom bolo 
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zároveň zachovanie kultúrnych hodnôt regiónu vďaka usporiadaniu festivalu pod názvom Tradičné 

ľudové remeslá. Podujatie prilákalo mnohých návštevníkov nielen z daného regiónu, ale aj okolitých 

miest či dokonca zahraničných štátov. Výstupom projektu bol umelecký zážitok pre všetkých 

prítomných a oboznámenie sa s tradičnými remeslami s remeselníkmi ako rybár, mlynár, ryžovateľ 

zlata, hrnčiar, hlinár či rezbár. Finančný dar bol použitý na honoráre pre etnografa, folklórnu skupinu, 

moderátora, technickú realizáciu, zabezpečenie výstavy, cestovné náklady, honoráre pre 

remeselníkov, prenájom a montáž javiska. 

 

26.  Obec Dobrohošť 

Názov projektu: Tajomstvo dobrohošťských pecí 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt pre menšinovú kultúru a vytváranie 

medziľudských vzťahov. Festival bol určený pre širokú verejnosť, počnúc od malých detí až po 

dôchodcov. Cieľom tohto festivalu bolo výrazne prispieť k uchovaniu tradícií a k ďalšiemu rozvoju 

kultúry maďarskej menšiny na Slovensku. Výstupom projektu bolo zorganizovanie jednodňového 

podujatia: Tajomstvo dobrohošťských pecí, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 7. 2019. Okrem kultúrnych 

podujatí pozvaných hostí bol zorganizovaný celodenný program pre deti a mládež. Počas dňa bolo 

možné vidieť ukážku ťahania štrúdlí a pečenia posúchov. Miestni obyvatelia otvorili svoje dvory, kde 

mali návštevníci možnosť ochutnať domáce špeciality. Projekt prispel k zachovaniu kultúrnych tradícií 

na Malom Žitnom ostrove a udržiavaniu medziľudských vzťahov obyvateľov. Finančný dar bol použitý 

na autorské honoráre, ozvučenie, osvetlenie, propagáciu a prenájom stolov, stoličiek, javiska a stanu. 

 

27. Obec Dulovce 

Názov projektu: XXIII. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností 

Dulovce 2019 

Projekt bol podporený sumou: 500 € 

 

Projekt, tak ako každý rok, spojil milovníkov folklóru a kultúrneho umenia, ktorí mali možnosť 

stretnúť sa pri ľudovej hudbe a navzájom si vymieňať skúsenosti a rady z kultúrnej oblasti. Stretlo sa 

tu 500 účinkujúcich, s počtom divákov okolo 1 000. Podujatie sa nieslo v znamení ľudovej hudby a 

tancov folklórnych súborov z domova a zo zahraničia, kde sa predviedli kroje z rôznych kútov 

Slovenska a zahraničia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie potravín. 

 

28.  PRE-UM, o. z. zoskupenie ARTA 

Názov projektu: Arta kultúrne a kreatívne centrum 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Zámerom projektu bolo vybudovanie kreatívneho a kultúrneho centra ARTA, ktoré združuje niekoľko 

funkcií zameraných na rozvoj kultúry, kreatívneho priemyslu, umenia a lokálnej ekonomiky. Projekt 

bol snahou aktívnej komunity, ktorých záujmom je podpora verejného života, kultúry, umenia, 

kreatívnych ľudí, mladých talentov a rozvoja mesta. Účelom ARTY je svojou vlastnou činnosťou, 

službami a programom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja a 

prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s dôrazom na vzájomnú solidaritu a porozumenie. 
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Finančný dar bol použitý na prenájom techniky, medializáciu a propagáciu projektu, mobiliár a 

počiatočnú techniku pre prevádzku, materiálne a personálne náklady. 

29.  Dobrá Východná o. z. 

Názov projektu: Festival Rozhybkosti 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Hlavným cieľom občianskeho združenia Dobrá Východná od jej vzniku je oživenie areálu amfiteátra 

vo Východnej prostredníctvom podujatí, ktoré sa stanú jeho súčasťou a budú realizovateľné z 

dlhodobého hľadiska. Hlavnou náplňou podujatí sú celodenné kurzy tanca, vzdelávacie a tvorivé 

kurzy, letné školy ľudovej hudby, spevu, remesiel, varenia, ale aj odborné prednášky zamerané na 

tradičnú ľudovú kultúru. Mnohé aktivity sú vhodné aj pre rodiny s deťmi. Jedným z takýchto 

projektov je aj podujatie: Rozhybkosti. Štvordňový festival intenzívnych kurzov ľudovej hudby, tanca, 

spevu a remesiel pre začiatočníkov aj pokročilých. Každý folklórny festival je svojím spôsobom živý, 

ale chýba mu to podstatné – interakcia. Diváci sa pozerajú na umelcov z diaľky, poprípade s nimi 

pospevujú a podupkávajú nohami, ale do programu sa nijako nezapájajú. Až 90 percent programu 

festivalu budú tvoriť živé aktivity ako kurzy spevu, hudby, remesiel, a to na rôznych úrovniach. Každý 

účastník sa tak zapojí priamo do diania a domov odchádza s úplne iným zážitkom. Ďalšou dôležitou a 

špecifickou črtou festivalu je vyučovanie pôvodných a pravdivých verzií ľudového tanca, hudby a 

spevu, respektíve čohokoľvek, čo program ponúka. Vynikajúci pedagógovia dokážu veľmi dobre 

analyzovať historické audiovizuálne záznamy a okrem toho ich, samozrejme, dokážu aj veľmi dobre 

naučiť v uvoľnenej atmosfére a zábavnou formou. 

 

30.  Občianske združenie LECA 

Názov projektu: Filmový projekt ĽUDSKÁ TVÁR 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Zámerom projektu bolo uskutočniť realizáciu filmu s medzinárodnou koprodukciou o veľkej osobnosti 

Alexandra Dubčeka a dobe, v ktorej žil v niekoľkých krajinách sveta. Spolu s filmom bolo cieľom 

priniesť najmä mladším generáciám množstvo informácií a súvislostí k tejto téme. Realizácia projektu 

priniesla nadviazanie spolupráce s hercami svetového mena, získanie niekoľkých štátnych záštit a 

podporu známych osobností. Vytvorilo sa tak hodnotné dielo, ktoré môže reprezentovať našu krajinu 

doma i v zahraničí. Finančný dar bol použitý na réžiu a asistenciu réžie, scenár, preklad scenára, 

produkciu, právne služby a projektovú dokumentáciu. 

 

31.  NADÁCIA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 

Názov projektu: PROGLAS 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vydanie Proglasu, staroslovenskej hymnickej básne, ktorej autorom je 

Konštantín Filozof, a oboznámenie najmä mladej generácie s touto veľkopiesňou. V rámci projektu sa 

podporil rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Slovenska. Mládeži, ako aj širokej 

verejnosti sa takouto formou ponúklo významné dedičstvo slovanskej kultúry. Kniha bola úspešne 

vytlačená a bude rozposlaná do škôl. Ku knihe boli vyrobené aj CD a bronzové medaily. Finančný dar 

bol použitý na tlač knihy. 
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32.  Obec Močenok 

Názov projektu: Močenok žije kultúrou a športom 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bola podpora kultúry a športu v obci. Verejnoprospešnými aktivitami ako Dni obce či 

kúpa materiálov pre podujatia došlo k zlepšeniu kvality života miestnej komunity. Potešili sa mnohí 

obyvatelia i návštevníci obce. V rámci podujatia bolo sprostredkovaných mnoho nových zážitkov, 

možností kultúrneho vyžitia a voľnočasových aktivít. Finančný dar bol použitý na Dni obce, honoráre 

pre účinkujúcich, pivné sety, stolnotenisové stoly a informačné panely. 

 

33.  Nadácia Krištáľové krídlo 

Názov projektu: Krištáľové krídlo 23. ročník 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Nadácia Krištáľové krídlo má popri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach prioritu 

vlastný projekt Krištáľové krídlo – oceňovanie najväčších osobností Slovenska. Krištáľové krídlo je 

organizované vďaka finančnej podpore reklamných a mediálnych partnerov a spoluorganizátorov. 

Celá táto príprava vyvrcholí galavečerom v Slovenskom národnom divadle, sále opery a baletu, ktorý 

odvysiela RTVS v priamom prenose na Jednotke predbežne dňa 9. februára 2020. Bude 

nominovaných 31 osobností, ktoré sa počas galavečera predstavia hosťom SND a v priamom prenose 

televíznym divákom. Galavečer bude obohatený o atraktívny hudobný program – živý orchester v 

počte cca 30 hudobníkov, dirigent, rytmická sekcia, spevácke zbory a známe populárne osobnosti. 

Ocenené osobnosti sú podľa mediálnych výstupov a hodnotenia verejnosťou elitou slovenského 

národa. 

 

34.  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín 

Názov projektu: Oplotenie a terénne úpravy pri rímskokatolíckom kostole 

Projekt bol podporený sumou: 45 000 € 

 

Ťažiskom exteriérovej rekonštrukcie záhradky bolo vytvorenie otvorenej parkovej oddychovej zóny 

pozdĺž južnej fasády kostola medzi mestským chodníkom. Vytvoril sa nový polkruhový „ostrovček“, 

ktorý zvýraznil historickú a sakrálnu hodnotu kostola. Na sakrálnom ostrovčeku s umeleckým krížom 

bola osadená spevnená plocha osvetlená lineárnym vodorovným svietidlom. Na ostrovčeku boli 

osadené lavice na oddych. Úpravy sa dotkli aj kláštornej časti kostola výmenou jestvujúcej betónovej 

plochy za spevnenú a esteticky vyhovujúcu betónovými platňami. Finančný dar bol použitý na 

prípravu územia, búracie práce a prestavbu záhrady medzi južnou fasádou kostola a kláštora a 

mestským chodníkom.   

 

35.  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove 

Názov projektu: Centrum sv. Jakuba 

Projekt bol podporený sumou: 55 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu je prestavba schátranej budovy bývalej fary na komunitné centrum spojené 

s turisticko-informačným centrom, ktoré vyhovuje súčasným štandardom prostredníctvom 

rekonštrukčných stavebných úprav objektu bývalej fary. Samotný projekt rieši vytvorenie centra, 
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optimálnych prevádzkových nákladov stavby, rieši zníženie spotreby paliva a energií, zníženie emisií 

skleníkových plynov, rekonštrukciou sa vylepšia tepelno-izolačné vlastnosti a zároveň objekt bude 

napojený na všetky potrebné inžinierske siete. Stavebné úpravy sú nutné, nakoľko stavba bola 

projektovaná podľa dnes už nevyhovujúcich noriem. Okrem hlavného cieľa a poslania bude mať 

centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele: 

podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií.  Na 

uspokojenie  duchovných potrieb vznikne priestor pre pastoračné a evanjelizačné aktivity, ktoré 

môžu napomáhať k vzniku malých spoločenstiev komunity. Priestor bude slúžiť na stretávanie sa 

pútnikov, turistov, priestor na prezentáciu kostola a jej histórie, ktoré v súčasnosti postrádame. 

Centrum bude vnímané ako priestor pre spoločné aktivity a spoločný dialóg, čo samozrejme zvyšuje 

nároky na daný priestor.  

 

36.  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica 

Názov projektu: Náter fasády kostola sv. Petra a Pavla 

Projekt bol podporený sumou: 3 500 € 

 

Zámerom projektu je esteticky zhodnotiť jednu z dominánt mesta Žarnovica a zabezpečiť jej ochranu 

proti poveternostným vplyvom. Výstupom projektu bude upravená a esteticky hodnotná fasáda 

kostola sv. Petra a Pavla. Dôjde tak k skrášleniu a predĺženiu životnosti dominanty mesta situovanej v 

centre mestečka Žarnovica. 

 

37.  Národné osvetové centrum 

Názov projektu: TvorBA 2019 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť multižánrový festival neprofesionálneho umenia, ktorý prináša do 

bratislavského prostredia umenie v jeho najúprimnejšej podobe. Najlepší neprofesionálni umelci – 

víťazi celoštátnych postupových súťaží – ukázali publiku zvyknutému najmä na profesionálnych 

umelcov, že to neprofesionálne je takisto na vysokej úrovni, najmä vďaka radosti z tvorivosti a 

slobode, ktorú neprofesionálni umelci majú. Zároveň bolo usporiadanie takéhoto festivalu v 

bratislavskom prostredí akýmsi benefitom pre víťazov postupových súťaží, ktorý mohli odprezentovať 

svoju tvorbu v hlavnom meste a súčasne sa inšpirovať ostatnými umeleckými žánrami, či nadviazať s 

nimi spoluprácu. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravovanie, produkciu a produkčné 

zabezpečenie – prenájom priestorov. 

 

38.  Obec Trnovec nad Váhom 

Názov projektu: Jesenná nálada 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Obec Trnovec nad Váhom organizuje množstvo akcií a podujatí zameraných na rôzne vekové skupiny. 

Jedným z nich bola Rozlúčka s letom, na ktorej boli usporiadané hry a súťaže pre deti aj dospelých. 

Súčasťou podujatia bol kultúrny program, predovšetkým Trnovecká vareška, súťaž vo varení guláša. 

Obsahom projektu bolo tiež slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť generála Jána Goliana, 

veliteľa Slovenského národného povstania, ktorý v obci prežil časť života. Obec myslela aj na 

seniorov, bol pre nich pripravený kultúrny program, pohostenie, aj finančná hotovosť. Obyvatelia 
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obce ocenili taktiež obnovu vianočného osvetlenia a výzdobu. Finančný dar bol použitý na materiálne 

a technické zabezpečenie, ceny, honoráre, ozvučenie, darčekové poukazy a vianočné osvetlenie.  

 

39.  Obec Prestavlky 

Názov projektu: Reštaurovanie sochy sv. Jána Krstiteľa v obci Prestavlky 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bola rekonštrukcia jednej z najstarších historických pamätihodností obce, ktorá 

zahŕňala aj kultiváciu obecných priestranstiev a infraštruktúry so zameraním na vytváranie zelených 

oddychových zón, ktoré slúžia širokej verejnosti. Uvedenú sochu ako aj novozrekonštruované 

námestie sa podarilo viac zviditeľniť a dosiahol sa hlavný cieľ projektu – zachovanie kultúrneho 

dedičstva pre ďalšie generácie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné práce. 

 

40.  Artem, o.z. 

Názov projektu: Identifikačný kód Slovenska XIII. 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Hlavným poslaním bolo upozorňovať na význam kultúrnych hodnôt minulosti i prítomnosti a 

podporovať ich dnešný rozvoj. Tento projekt kládol dôraz na umenie a vedu, ktoré sú súčasťou 

bohatstva dnešného Slovenska i sveta, jeho výsledkom sú ocenení laureáti. Ocenenie jedinca i 

kolektívu prestížnym ocenením pred verejnosťou a podporované médiami dokáže významne 

podporiť ďalší rozvoj kultúry, a to vo všetkých jej oblastiach. Finančný dar bol použitý na prenájom 

priestorov, služby súvisiace s realizáciou projektu a tlač katalógu. 

 

41.  TangoVida o. z. 

Názov projektu: Bratislava Tango Festival  

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť medzinárodný festival argentínskeho tanga. Podujatie spropagovalo 

tanec ako zmysluplné trávenie voľného času pre dospelých rôznych vekových kategórií a rozšírilo tak 

existujúcu komunitu. Festival tiež podporil rozvoj lokálnej komunity tanečníkov tanga, zviditeľnil 

Bratislavu a Slovensko ako aktívne miesta tanca. Počas festivalu boli naplánované ukážkové hodiny, 

ktoré boli voľne prístupné verejnosti, na hodine si mohli vyskúšať tanec a získať informácie o kurzoch 

a sprievodných aktivitách. Účastníci mali možnosť učiť sa od profesionálnych tanečníkov, stretnúť sa s 

ľuďmi z celého sveta, ktorí majú rovnaké záujmy a hodnoty, nadviazať spoluprácu, vymeniť si 

skúsenosti, zlepšiť tance a celkovo získať novú motiváciu. Finančný dar bol použitý na honoráre 

tanečníkov a lektorov.  

42.  OZ Speváčik 

Názov projektu: Hudobné dedičstvo Zemplína v podaní Promusica – Magnólia  

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu je zvýšenie a podpora kultúrnych, hudobných tradícií doma i vo svete, 

prostredníctvom interpretácie hudobného diela používajúceho už jestvujúce hudobné prvky z ľudovej 

a populárnej hudby Slovenska v regióne a vo svete. Zámerom je zároveň prehĺbenie vzťahu k ľudovej 
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tradícii, prostredníctvom spoznávania jej hudobnej oblasti. Hľadanie a predstavenie spoločných 

znakov ľudovej a súčasnej hudby s cieľom poukázať na ich spojitosť a miesto v živote človeka v 

minulosti a dnes a podpora kreatívneho myslenia na výchovných koncertoch.  

 

43.  Global Slovakia OZ 

Názov projektu: Československo: Za železnou oponou 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Cieľom projektu bolo pripomenúť si význam a odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 30. výročia. 

Zároveň bola táto udalosť ideálnou možnosťou obnoviť a posilniť vnímanie hodnoty slobody na 

Slovensku. Súčasťou projektu bola aj osvetová aktivita mládeže, boli realizované hromadné diskusie 

so študentmi základných a stredných škôl vo všetkých krajských mestách Slovenska a v ďalších 

vybraných mestách.  Aktivita mala pozitívnu odozvu učiteľov aj študentov. Ďalšou aktivitou bolo 

vydanie publikácie a výstava fotografií. Kampaň prebiehala tiež na sociálnych médiách v slovenčine aj 

angličtine. Tento projekt zároveň vzdelával o Slovensku a propagoval Slovensko vo svete. Finančný 

dar bol použitý na dokončenie a editáciu textu knihy, dizajn a marketing.  

 

44.  BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA  

Názov projektu: Rekonštrukcia 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na bratislavskej kalvárii 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Projekt „Rekonštrukcie 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na bratislavskej kalvárii“ je súčasťou 

projektu „Obnova verejného priestoru bratislavskej kalvárie“, ktorý sa začal realizovať v roku 2017 

ako celok. Zaoberá sa komplexnou postupnou obnovou jednotlivých zachovaných prvkov 

bratislavskej kalvárie, najstaršej na Slovensku (1694) i v celom Uhorsku, revitalizovaním  zelene, 

peších trás, celého komplexu ako verejného priestoru pre všetky skupiny obyvateľov. Nástupom 

komunistického režimu v 50. rokoch 20. storočia došlo k jej zničeniu a postupnej likvidácii. K 

najzávažnejšej devastácii komplexu došlo v 70. rokoch 20. storočia, pri výstavbe Pražskej ulice, kedy 

takmer celá cesta krížovej cesty bola zbúraná. Z pôvodných deviatich zastavení krížovej cesty zostalo 

torzo/zrúcanina len jedného 6. zastavenia „ECCO HOMO“. Zastavenie je situované tesne nad 

oporným múrom ohraničujúcim Pražskú ulicu. Jedná sa o 6. zastavenie „ECCO HOMO“ pôvodného 

usporiadania Krížovej cesty. Nika kaplnky bola vyplnená dreveným reliéfom s farebnou výmaľbou, 

socha postavy spútaného Krista s tŕňovou korunou stála v popredí. Podľa zachovanej rytiny je za ním 

nakreslená balustráda a dve postavy vojakov a sudca. Presné vyobrazenie je zdokumentované, 

popísané a zhrnuté v archívno-historickom výskume z roku 1999, ktorý spracovala historička umenia 

pani Viera Obuchová ako pracovníčka MÚOP mesta Bratislavy v roku 1999. Objekt zastavenia bude 

obnovený presnou rekonštrukčnou metódou, na základe zachovanej pôvodnej hmoty.  

 

45.  Technické služby Tvrdošín 

Názov projektu: Žiť ako rodina – spájame mesto 

Projekt bol podporený sumou: 19 000 € 

 

Cieľom projektu je pripraviť podujatie, ktorým sa utužujú vzťahy v komunite, prejavuje sa súdržnosť a 

priateľstvo obyvateľov, pripraviť výnimočné podujatie pre prehĺbenie pocitu spolupatričnosti. Cieľom 

projektu je pripraviť výnimočné podujatie s prežitím kultúrno-spoločenského a športového vyžitia s 
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myšlienkou mesto spájať, a nie rozdeľovať. Zámerom je zvýšenie dostupnosti kultúry a kultúrnych 

služieb pre širokú verejnosť, pre obyvateľov mesta a regiónu Oravy, kde mnohí z nich najmä z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov kultúrne a spoločensky už nevedia žiť. Športové aktivity sú 

zamerané na myšlienku, ako zdravo žiť. Jednou z aktivít projektu je aj nákup materiálneho vybavenia 

ako prístrešky, stany, lavicové sety pre rôzne potreby občianskych združení, nadácií, škôl a školských 

zariadení.  

 

46.  PETRA, občianske združenie 

Názov projektu: Revitalizácia areálu okolia kostola Panny Márie Snežnej a Lurdskej jaskyne v 

Bratislave, Na kalvárii 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bola obnova a úprava objektov Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave, 

súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej, kostola Panny Márie Snežnej, ako aj areálu v okolí kostola. 

Lurdská jaskyňa je pamätihodnosťou mesta Bratislavy, navštevujú ju okrem veriacich tiež 

záujemcovia o kultúrne pamiatky nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Obnova areálu 

kostola a obnova Lurdskej jaskyne sa stretla s priaznivou odozvou od obyvateľov Bratislavy, ktorí tieto 

krásne miesta využívajú na prechádzky. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu. 

 

47.  Folklórny súbor URPÍN 

Názov projektu: Folklórny súbor URPÍN a Martin Repáň a ich cesta za slovenskou komunitou v USA a 

Kanade  

Projekt bol podporený sumou: 58 081,47 € 

 

Folklórny súbor URPÍN patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na 

mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Projekt bol určený predovšetkým pre slovenskú komunitu 

žijúcu v USA a Kanade, so zameraním na mestá a štáty s najväčšou koncentráciou Slovákov. Cieľom 

projektu bolo sprostredkovať slovenské tradície našim krajanom žijúcim v zahraničí, prebúdzať a 

posilňovať v nich hrdosť a spolupatričnosť s krajinou svojho pôvodu. Projekt sa stretol s veľkým 

úspechom, kapacita sál bola naplnená približne na 90%, vystúpenia sa stretli s veľkým prijatím a 

zarezonovali u divákov. Finančný dar bol použitý na technicko-organizačné zabezpečenie, dopravu, 

poistenie a stravu.  

48.  Prvý plán OZ 

Názov projektu: Organizačné a technické zabezpečenie FS Urpín a Martin Repáň a ich cesta za 

slovenskou komunitou v USA a Kanade 

Projekt bol podporený sumou: 110 000 € 

 

Cieľom projektu bolo sprostredkovať slovenské tradície našim krajanom v USA a Kanade, prebúdzať a 

posilňovať v nich hrdosť a spolupatričnosť s krajinou svojho pôvodu. Dôležitou súčasťou cesty boli 

osobné stretnutia so slovenskou komunitou. V rámci projektu sa podarilo nadviazať vzájomnú 

spoluprácu a odovzdať skúsenosti, krajania v USA a v Kanade tak môžu udržiavať a rozvíjať slovenské 

tradície v zahraničí. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie, prepravu, ubytovanie, 

prenájmy priestorov, techniky a kapacít. 
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49.  Alžbetínske naivné divadlo, o. z. 

Názov projektu: SENIOR BRATISLAVENSIS – festival ochotníckych divadiel 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Zámerom projektu bolo zblížiť ochotnícke súbory nielen z Bratislavy, ale aj mimobratislavské, súčasne 

umožniť ich fanúšikom návštevu divadla v Bratislave a aj samotnej Bratislavy. Týmto spôsobom sa 

podarilo oživiť činnosť ochotníckych divadiel, predstavenia a repertoár sa pritom prispôsobili cieľovej 

skupine – seniorom. Ako doplnková akcia sa konala výstava malieb, na ktorej boli prezentované diela 

neprofesionálnych maliarok – členiek naivného divadla. Finančný dar bol použitý na prevádzkové 

náklady, prenájom priestorov a techniku. 

 

50.  Obec Nová Bošáca 

Názov projektu: Retro kino – spomienka na herca Mariána Geišberga 

Projekt bol podporený sumou: 500 € 

 

Cieľom projektu bolo pripomenúť si v obci známeho slovenského herca unikátnym spôsobom – retro 

kinom. Obyvatelia sa rozhodli zorganizovať spomienkové stretnutie s kultúrnym programom. Okrem 

samotnej spomienky sa vďaka projektu podarilo obnoviť tradíciu filmového premietania v obci a 

obohatiť kultúrny život. Finančný dar bol použitý na revíziu filmových projektorov, certifikát, prípravu 

priestoru, premietača a občerstvenie. 

 

51.  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky 

Názov projektu: OBNOVA RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – 

DOKONČENIE 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bola obnova a zároveň ochrana pamiatky pre náboženské úkony a aktivity. 

Organizovanie koncertov organovej, gospelovej a inej hudby. Zámerom projektu bolo dať 

návštevníkom, turistom, domácim z blízkeho i ďalekého okolia príležitosť kultúrneho vyžitia vo veľmi 

peknom a príjemnom prostredí. Dňa 26. 12. 2019 prvýkrát navštívila verejnosť obnovený kostol 

počas svätej omše. Finančný dar bol použitý na stavebné práce. 

 

52.  VOJVODINA, občianske združenie 

Názov projektu: VOJVODINA, projekt kontinuálnej podpory a rozvoja slovenskej menšiny vo 

Vojvodine 2019/2020 

Projekt bol podporený sumou: 400 000 € 

 

Cieľom predkladaného projektu je pokračovať v podpore a rozvoji viac ako 50 000-člennej slovenskej 

komunity žijúcej vo Vojvodine a Srbsku. To, ako si táto slovenská komunita zachovala svoju slovenskú 

identitu, je úžasné a jedinečné. Kľúčovým poslaním projektu VOJVODINA je aj naďalej zachovanie, 

rozvíjanie a propagácia nášho kultúrneho dedičstva a hodnôt, a to s dôrazom na podporu 

uchovávania kultúrnej diverzity, ktorá sa čím ďalej, tým viac javí ako veľmi významný inštrument pri 

odbúravaní uniformizačných javov globalizácie. Tieto stanovené ciele sú prioritne smerované k 

slovenskej menšine vo Vojvodine, ale zároveň sa v novom projekte chceme postupne zameriavať aj 

na ďalšie slovenské komunity žijúce za našimi hranicami. Každá jedna plánovaná aktivita sa stane 
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trvalým záznamom našej histórie i súčasnosti. V niektorých prípadoch máme naozaj poslednú 

príležitosť, aby sme odkaz našej ľudovej tradície zaznamenali a sprostredkovali dnešným, ale aj 

budúcim generáciám doma na Slovensku, v srbskej Vojvodine, ale aj Slovákom žijúcim po celom 

svete. 

 

53.  Spoločnosť slovensko-nórskeho priateľstva 

Názov projektu: Slovenský dizajn v Nórsku, nórsky dizajn na Slovensku – podpora výmenných stáží 

študentov VŠ so špecializáciou na priemyselný a umelecký dizajn so zameraním na kreatívnu a 

praktickú stránku výrobného procesu v rôznych oblastiach 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu je sprostredkovať vysokoškolským študentom priemyselného a umeleckého dizajnu 

zo slovenských a nórskych univerzít (Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská technická univerzita, 

University of Bergen, University of Oslo) možnosť stáže, resp. výmenného pobytu na Slovensku 

(Bratislava) a v Nórsku (Oslo, Bergen). Cieľom je nielen vytvoriť priestor na získanie skúseností na 

akademickej pôde, ale aj skúseností z praxe vo forme stáže v niektorej zo spoločností alebo ateliérov 

zaoberajúcich sa priemyselným či umeleckým dizajnom. 

 

54.  Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Tarsúlas 

Názov projektu: Ich bin ein Pressburger – Rodinné príbehy starých Bratislavčanov 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu je výskum, odborné spracovanie a digitalizácia hodnotných historických  

dokumentov, rodinných fotografií a spomienok (oral history) dobovej Bratislavy. Medzi ciele patrí aj 

zachovanie kultúrneho dedičstva a spomienky (digitalizáciou zbierok fotografií, nahrávaním 

spomienok atď.). Dôležité je aj posilnenie komunitného povedomia a kultúrnej rôznorodosti, akou sa 

historická Bratislava vyznačovala. Výskumno-digitalizačný projekt sa zaoberá výskumom, 

digitalizáciou, odborným spracovaním rodinných pozostalostí starých bratislavských rodín a 

sprístupnením súkromných fotografických zbierok bratislavských rodín. 

 

55.  Obec Trstená na Ostrove 

Názov projektu: Stretnutie pútnikov 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Projekt je zameraný na stretnutie pútnikov a miestnych obyvateľov v septembri 2020 pri miestnej 

kaplnke, ktorá bola postavená v r. 1920 a oslavuje 100. výročie založenia. Je posvätená na sviatok 

Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je aj ochrankyňou obce, a v tento dátum sa konajú aj obecné 

hody. Pri tejto príležitosti obec organizuje stretnutie kresťanských speváckych zborov a kantorov. 

Prínosom tejto udalosti bude stretnutie viacerých rodín v kresťanskom duchu, aj tých, čo sa už 

odsťahovali z obce.  

 

 

56.  Zväz maďarských hudobníkov FaRaBe 

Názov projektu: PONT ITT/PRÁVE TU 

Projekt bol podporený sumou: 13 000 € 
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Cieľom projektu je vytvoriť zaujímavú, sviežu sériu relácií, ktorá ponúkne informácie, fakty aj 

zaujímavosti o rôznych miestach na území Slovenska, ktoré sa spájajú so životnými míľnikmi umelcov 

a dôležitých historických osobností, ktoré tu žili a tvorili. V období narastajúceho extrémizmu a 

falošných správ, resp. informácií je aj v prípade niektorých historických udalostí nevyhnutné ukázať 

pravdivý obraz o dejinách, o historických miestach aj osobnostiach. V projekte pôjde o vytvorenie 

informačno-turistickej relácie, ktorá sa v niektorých atribútoch podobá na moderný internetový 

žáner, na tzv. vlog. 

 

57.  Rímskotatolícka cirkev, farnosť Jablonica 

Názov projektu: Pamiatková obnova organa vo farskom kostole v Jablonici 

Projekt bol podporený sumou: 40 000 € 

 

Orgán v Jablonici z r. 1844 je prvým dvojmanuálovým orgánom najvýznamnejšieho staviteľa orgánov 

19. storočia na Slovensku Martin Šaška z Brezovej pod Bradlom (1807 – 1893). Na počet píšťal je aj 

najväčším nástrojom tohto majstra u nás. Jeho stav pred obnovou bol už dezolátny, bolo markantné 

silné napadnutie červotočom a znečistenie, čo takmer znemožňovalo hru. Cieľom obnovy je 

prinavrátiť nástroju nielen jeho funkčnosť ale i pôvodný zvuk, ktorý je reprezentantom klasicistického 

organárstva v našej vlasti. Obnovený nástroj tak opäť zaznie v rovnakej podobe ako v roku svojho 

vzniku (1844). Bude sa využívať nielen na liturgické účely, ale aj na koncertné, kde sa naplno 

predstaví jeho zvuk. Keďže úplne zachovaných nástrojov tejto veľkosti z tohto obdobia je u nás veľmi 

málo, budú sa na ňom usporadúvať aj majstrovské kurzy interpretácie skladieb tohto obdobia. 

 

58.  CAMERA OBSKURA, n. o. 

Názov projektu: Seriál výstav pre školy Ladislav Bielik august 1968 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Zámerom projektu je podpora fotografických výstav venovaných udalostiam z augusta 1968. Bude 

obsahovať textové časti s dobovým kontextom a historickými faktmi. Projekt bude slúžiť voči 

dezinformáciám a historickým klamstvám. 

 

59.  Občianske združenie Topoľčiansky hrad 

Názov projektu: Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 2. etapa 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 

 

Občianske združenie Topoľčiansky hrad vzniklo za účelom obnovy a rekonštrukcie hradnej zrúcaniny 

Topoľčianskeho hradu, jeho bezpečné sprístupnenie verejnosti, ako aj na podporu aktivít zameraných 

na oživovanie tradícií, propagáciu kultúrnych a historických hodnôt v topoľčianskom regióne doma i v 

zahraničí. Cieľom projektu je centralizovať informácie o objekte topoľčianskeho hradu a sprístupniť 

ich širokej verejnosti  v jednotnej grafickej forme pomocou zábavno-náučnej interaktívnej webovej 

prezentácie. Na tejto platforme centralizovať a nezištne prezentovať všetky výstupy generované 

jednotlivými etapami projektu. 

 

60.  Mestské kultúrne stredisko Šurany 

Názov projektu: Vydanie publikácie Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov 
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Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vydanie predmetnej publikácie: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, 

ktoré sa realizovalo v náklade 1000 ks. Publikácia prispela k širokej historickej osvete a spoznávaniu 

kultúrneho dedičstva a pamiatok, ktoré sú v knihe aj bohato obrazovo prezentované. Autor 

publikácie Miroslav Eliáš o danej téme realizoval desiatky prezentácií a prednášok na rôznych 

miestach Slovenska. Bohatá téma otvára možnosti historického poznania a pochopenia súvislostí a v 

konečnom dôsledku v prospech pozitívneho vlastenectva a vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu okolo 

nás. Publikácia obsahuje 230 strán. Finančný dar bol použitý na spracovanie a tlačiarenské práce. 

 

61.  Obec Zohor 

Názov projektu: Traktér 2019 – 4. ročník divadelný festival Zohor 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo posilniť spoluprácu ochotníckych divadiel, nadviazať komunikáciu medzi 

obcami. Počas podujatia prebiehala výstava divadelnej fotografie, súčasťou festivalu boli aj 

vystúpenia pre deti. Divadlá si tak mohli odovzdať svoje skúsenosti a ponúknuť pestrú paletu 

javiskového umenia divákom, čím prispeli k rozvoju kultúrnych hodnôt. Finančný dar bol použitý na 

dopravu a honoráre. 

 

E. 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 47 projektov v sume 816 500 €: 

 

1. Materská škola Lednické Rovne 

Názov projektu: Otvorený školský dvor 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zlepšiť možnosti detí pri pobyte vonku. Rozšírením a rekonštrukciou školského 

dvora sa zvýšila pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí, poskytla sa im možnosť na rozvoj motoriky 

a sociálnych interakcií vzájomným kontaktom s inými deťmi. Podporil sa zároveň zdravý životný štýl, 

pohybová aktivita, zvýšenie psychickej a fyzickej pohody. Spoluúčasťou rodičov na športových 

aktivitách sa podporil vzťah dieťaťa k športu. Finančný dar bol použitý na detské ihrisko.  

 

2. Slovenská zväz protifašistických bojovníkov  

Názov projektu: DNI ZMARU A NÁDEJE, vedomostná súťaž pod názvom Medzníky 2. svetovej vojny 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zorganizovať vedomostnú súťaž na tému 2. svetovej vojny a SNP. Projekt bol 

adresovaný žiakom deviatych ročníkov základných škôl a kvarty osemročných gymnázií, milovníkom 

najnovšej histórie, pedagogickým pracovníkom, ako i všetkým odbojárom, účastníkom 2. svetovej 

vojny a členom SZPB. Potreba vypracovania takejto súťaže vznikla s ohľadom na fakt, že odkaz SNP a 
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kultúrna pamäť podlieha procesu zabúdania či politickým tlakom. Myšlienky histórie sa tak podarilo 

rozšíriť a upevniť v povedomí vedomostí z dejín. Finančný dar bol použitý na prednášky pamätníkov, 

organizačné zabezpečenie, autorské honoráre, stravu, redakčné a korekčné práce, grafické 

spracovanie otázok, predtlačovú prípravu a brožúry. 

 

3. Nadácia Filantropia 

Názov projektu: PROJEKT SOCIÁLNEJ A SPOLOČENSKEJ INKLÚZIE AUTISTICKÝCH ADOLESCENTOV V 

ROKU 2019 

Projekt bol podporený sumou: 17 000 € 

 

Projekt sa zameriaval na autizmus ako fenomén v oblasti sociálnej a komunikačnej poruchy. Mal 

ambíciu viac priblížiť ľuďom túto skupinu, ako aj prehĺbiť prácu s nimi. Aktivity boli sústredené na 

osvedčené kontaktné stretnutia s najbližšími, ktoré prostredníctvom emočných zážitkov výrazne 

pomáhali postihnutým osobám. Boli to najmä komunitné a športové podujatia, ale aj vzdelávacie 

konferencie či semináre. Finančný dar bol použitý na služby trénerov a prednášajúcich, catering a 

stravu, kytice, grafické služby, tlač, rekondičné pobyty a drobné darčeky. 

 

4. FIRST Global Slovakia, o. z. 

Názov projektu: FIRST Global Slovakia – Championship 2019 (Celoslovenská súťaž v robotike 2019) 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

FIRST Global Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je každoročne vytvoriť tím 

študentov zo stredných škôl a pripraviť ich na medzinárodnú robotickú olympiádu, ktorá sa koná pod 

záštitou americkej neziskovej nadácie FIRST Global. Cieľom projektu bolo zapojenie mladých 

talentovaných ľudí so záujmom o robotiku, ktorá je na Slovensku jedinečná. Oslovené boli všetky 

stredné školy na Slovensku, aby vytvorili tímy pozostávajúce zo stredoškolákov vo veku od 15 do 18 

rokov a jedného mentora, učiteľa, dospelého. Otvorené majstrovstvá v robotike boli orientované na 

ekologické problémy. Do súťaže sa zapojili 3 tímy. Víťazný tím – študenti Leaf Academy získali právo 

reprezentovať našu krajinu na Medzinárodnej olympiáde FIRST Global Challenge 2019 v Spojených 

arabských emirátoch. Pozitívne ohlasy boli zo strany rodičov detí, ktorí vytvorili športovú atmosféru 

počas súťaže povzbudzovaním. Finančný dar bol použitý na stavbu arény, live stream z podujatia a na 

občerstvenie pre účastníkov podujatia.  

 

5. Liga za duševné zdravie, o. z. 

Názov projektu: Vyliečme nezáujem 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 

 

Cieľom kampane bolo vyliečiť nezáujem, a teda vzbudiť záujem verejnosti o tému duševného zdravia, 

podnietiť verejnú diskusiu medzi odbornou, laickou verejnosťou, štátnou správou, tretím sektorom a 

edukačnými zariadeniami. Efektivita spočívala v naštartovaní procesu kontinuálneho dlhodobého 

hľadania nových riešení a masívnejšej podpory existujúcich účinných opatrení a projektov na 

zlepšenie. Jedným z takýchto účinných projektov je on-line poradňa prevádzkovaná celoročne 24 

hodín prostredníctvom odborníkov z rôznych oblastí. Finančný dar bol použitý na on-line kampaň, 

internetovú stránku, poradenstvo a projektového manažéra. 
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6. Asociácia pomoci postihnutým – APPA 

Názov projektu:  Alternatívna komunikácia – kurzy pre rodiny s nehovoriacim dieťaťom alebo členom 

rodiny 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom víkendového kurzu bolo sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky a praktické zručnosti 

z oblasti alternatívnych spôsobov komunikácie s nehovoriacim dieťaťom alebo dospelým, ktoré sa im 

snažia uľahčovať každodenný život v rodine. Kurz sa konal 1. – 2. júna 2019, prijal vyše 20 žiadostí, ale 

mohlo ho absolvovať len 10 rodín. Rodičia majú neustále málo informácií ohľadom možností 

alternatívnej komunikácie so svojím nehovoriacim dieťaťom, a preto chcú organizátori podobné 

kurzy opakovať. Finančný dar bol použitý na honoráre pre odborníkov, ubytovanie, stravné pre 

rodiny, prenájom priestorov, techniky a na starostlivosť pre hendikepovaných. 

 

7. Slovenská investičná agentúra 

Názov projektu: Medzinárodná odborná konferencia SlovakiaTech 2019 Forum & Expo, Košice 

Projekt bol podporený sumou: 40 000 € 

 

Cieľom projektu bolo usporiadať medzinárodnú odbornú konferenciu a prezentačný veľtrh firiem so 

zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle, priemyselných technológiách, energetike, 

logistike a v životnom prostredí. Bola to jedinečná možnosť prezentácie vedeckého a inovačného 

potenciálu slovenských technológií. Na konferencii sa zúčastnilo množstvo odborníkov a výstava 

upútala širokú verejnosť. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie, prenájom 

konferenčných priestorov a honoráre pre zahraničných spíkrov. 

8. Mladiinfo Slovensko  

Názov projektu: SOCIAL IMPACT AWARD  

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Medzinárodný vzdelávací a inkubačný program bol určený pre mladých ľudí, ktorí mali nápad, ako 

riešiť spoločenské problémy vo svojom okolí. Po výbere víťazov bol zrealizovaný letný inkubátor, 

ktorý prebiehal vo forme konzultácií a workshopov. Do súťaže sa mohol zapojiť ktokoľvek bez 

obmedzenia, prioritnou skupinou však bola mládež zo znevýhodneného prostredia, z menších miest a 

chudobnejších regiónov. Súťaž pomáhala mladým ľuďom získať zručnosti a rozvinúť svoje projekty s 

pomocou mentorov a expertov. Finančný dar bol použitý na ceny pre víťazov a náklady na summit.  

 

9. Bratislavský inštitút pre politickú analýzu  

Názov projektu: FREEDOM FESTIVAL  

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

FREEDOM FESTIVAL si kládol za cieľ cez rôzne žánre (hudba, umenie, diskusie, divadlo, film) 

predstaviť kreatívne slobody a ich dôležitosť pre modernú a otvorenú spoločnosť. Zároveň poskytol 

možnosť mladým kreatívcom sa prejaviť a „otestovať“ svoje nadanie. Festival sa konal 24. 5. 2019 v 

budove Novej Cvernovky a bol určený pre širokú verejnosť. Festivalom boli podporené tri iniciatívy 

zamerané na propagáciu, podporu a ochranu slobôd učiteľov, umelcov, hudobníkov a spisovateľov. 

Verejnosť získala viac informácií o rôznych formách slobody, ľudských právach a kreatívnych 

slobodách či potrebe propagácie. Reakcie na festival boli viac ako pozitívne, organizátori zisťovali 
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spätné väzby a získali zlepšenia do budúcich ročníkov. Finančný dar bol použitý na honorár pre 

divadelné teleso, hudobnú skupinu, na zapožičanie filmu a propagáciu. 

 

10.   Stredoeurópska bezpečnostná aliancia/Central European Security Alliance 

Názov projektu: DefCon BB 2019 (Novodobé bezpečnostné hrozby) 

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu bolo kontinuálne pracovať, motivovať a vzdelávať študentov vysokých škôl 

v odbore bezpečnostných štúdií a medzinárodných vzťahov a pripravovanými aktivitami dopĺňať 

učebné osnovy. Súčasťou projektu bola študentská vedecká konferencia v oblasti bezpečnosti, počas 

ktorej mali študenti možnosť vypočuť si expertov. Druhou aktivitou bol mentoringový program, počas 

ktorého sa študenti mohli neformálne porozprávať, pričom dostali aj usmernenia. Študenti mali 

možnosť podieľať sa na aktuálnych témach a problematike a boli im ukázané možnosti, ktoré im 

ponúkajú ich odbory. Finančný dar bol použitý na cestovné náklady, stravu, propagáciu a 

konferenčný balík.  

 

11.  Občianske združenie EUROARCH  

Názov projektu: Deti a architektúra 2019 

Projektu bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu bolo učiť deti hravou a interaktívnou formou o architektúre a jej tvorcoch. Témou 

boli vysoké budovy, žiakom bolo vysvetlené, prečo sa stavajú, aké majú výhody a nevýhody. Zároveň 

im bol poskytnutý aj kritický pohľad na tému a trendy v budovaní. Deti sa tiež dozvedeli o 

slovenských a svetových najznámejších vysokých budovách. Vzdelávanie bolo realizované formou e-

learningového kreatívneho kurzu s kvízom, kde rôzne animácie ukazovali deťom princíp fungovania 

vysokých budov. Po absolvovaní kurzu mali deti za úlohu nakresliť vysokú budovu, nasledovala 

vernisáž najlepších žiackych prác a zaujímavá tematická vychádzka po vysokých budovách v 

Bratislave. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre a zhotovenie kurzu. 

 

12.  OZ Slovakia Musica 

Názov projektu: Mladé talenty 

Projektu bol podporený sumou: 25 000 € 

 

Cieľom motivačno-výchovných koncertov bolo priblížiť jeho návštevníkom magický svet hudby. 

V rámci aktivít boli zrealizované nácviky a koncerty mladých hudobníkov. Projekt pomohol mladým 

talentom etablovať sa na hudobnej scéne, stretnúť sa a spolupracovať s profesionálnymi hudobníkmi, 

predviesť svoje kvality pred širokou verejnosťou a získať možnosť na svoj ďalší rozvoj. Podujatia mali 

charitatívny charakter, nakoľko výťažok z koncertov bol venovaný neziskovým organizáciám. Finančný 

dar bol použitý na prenájom priestorov, ubytovanie, stravu, dopravu, propagáciu, technické 

zabezpečenie a na odmeny pre účinkujúcich. 

 

13.  Komunikujme spolu n. o.  

Názov projektu: Komunikácia spája – Ľudia, ktorí nemajú reč, a odborníci spolu na jednom mieste 

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 
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Téma nehovoriacich detí a hľadanie spôsobov rozvoja ich komunikačných schopností začína 

rezonovať čoraz viac nielen medzi rodičmi, ale aj medzi odborníkmi. Medzinárodná konferencia 

zameraná na AAK (ECER-AAC konferencia) je jedinečná príležitosť, ako združiť a vytvoriť spoluprácu 

medzi participujúcimi odbormi a odborníkmi, rodičmi a záujemcami o oblasť AAK. Dôležitá je tiež 

reprezentácia Slovenska ako krajiny, ktorá nezaostáva v tejto téme za okolitými krajinami. 

Konferencie sa zúčastnilo 130 poslucháčov, 22 rečníkov, z toho 21 zahraničných. Finančný dar bol 

použitý na prenájom miestnosti – auly a chodby. 

 

14.  Stredná odborná škola 

Názov projektu: Včely zbližujú ľudí a národy, preto vložme budúcnosť včelárstva do rúk mladej 

generácie 

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Najväčšie medzinárodné stretnutie svojho druhu, ktorého sa zúčastnilo 29 krajín, sa nieslo v duchu 

myšlienky: „Včely spájajú ľudí a národy“. Cieľom stretnutia bolo skĺbenie a výmena vedomostí, 

zručností a skúseností dospelých včelárov a mladých nadšencov na medzinárodnej úrovni s bohatým 

spoločenským, kultúrnym a športovým programom. Zároveň podpora vzdelávania sa a uvedomenia si 

dôležitosti ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu. Vyvrcholením stretnutia bola 

samotná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 79 mladých včelárov. Finančný dar bol použitý na stravu, 

ubytovanie a pitný režim. 

 

15.  CEDIN 

Názov projektu: Verejný priestor ako inovatívny nástroj výučby dejepisu 

Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projektovým zámerom bolo predstavenie a otestovanie metodiky vytvorenej na aplikovanie 

aktivizačných výučbových metód do procesu dejepisného vzdelávania uskutočneného priamo vo 

verejnom priestore. Prvé testovanie sa uskutočnilo na medzinárodnej výročnej konferencii, ktorá 

predstavuje najväčšiu udalosť pre dejepisné a občianske vzdelávanie v Európe. Projekt umožnil 

predstaviť a prakticky testovať metodiku aj v kontexte osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. Testovanie 

sa uskutočnilo pre žiakov gymnázia, kde sa uskutočnil aj workshop pre učiteľov. Finančný dar bol 

použitý na prípravu didakticko-metodického materiálu, workshop, koordináciu a marketing. 

 

16.  Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave, o. z. 

Názov projektu: „Lepší život v zdravšej škole“ 

Projektu bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť zo školy a školského prostredia jeden ucelený, kvalitný a životný 

priestor, ktorý podporuje zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. V rámci projektu bola 

zredukovaná hlučnosť vo veľkých miestnostiach, vylepšili sa podmienky v triedach a na sociálnych 

zariadeniach, skrášlili sa triedy a spoločné priestory tak, aby sa zlepšilo psychické aj fyzické cítenie 

všetkých členov školského spoločenstva. Týmto spôsobom bolo podporené vzdelávanie s dôrazom na 

ochranu zdravia, prírody a kvality života, ako aj zvyšovanie uvedomelosti v tejto oblasti. Finančný dar 

bol použitý na tulivaky, drobný nábytok, rastliny a detské ihrisko.   
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17.  JCI-Slovensko 

Názov projektu: Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2018/2019 

Projektu bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť a oceniť mladé slovenské talenty na vysokej škole z celého 

Slovenska. Zorganizovaním súťaže sa podarilo oceniť ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, 

predstaviť ich širokej verejnosti a pomôcť im v ich kariérnom raste na Slovensku aj v zahraničí. Išlo 

predovšetkým o vynikajúcich mladých vedcov, víťazov alebo medailistov študentských vedeckých 

odborných činností, držiteľov rôznych patentov a vynálezov. Finančný dar bol použitý na finančnú a 

vecnú odmenu. 

 

18.  Univerzita Komenského v BA  

Názov projektu: „100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave“ 

Projektu bol podporený sumou:  25 000 € 

 

Cieľom projektu bola pozitívna prezentácia a oslava najväčšej a najstaršej vzdelávacej inštitúcie 

terciárneho vzdelávania, ktorou je Univerzita Komenského v Bratislave. V rámci plánovaných aktivít 

bola zamestnancom, študentom i širokej verejnosti prezentovaná história činnosti univerzity od jej 

vzniku, ako aj súčasné vzdelávacie a vedecké úspechy a ďalšie smerovanie. Výstupom projektu bola 

pozitívna prezentácia a popularizácia terciárneho vzdelávania výbornej úrovne. Finančný dar bol 

použitý na organizačné zabezpečenie podujatí. 

 

19.  Stále dobrí, n. o.  

Názov projektu: Radosť byť seniorom/Čaj o piatej/Prednášky/Pohybové aktivity 

Projektu bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo budovanie aktívnej seniorskej komunity, teda spestrenie a spríjemnenie života 

seniorov, organizovaním pravidelných športových, kultúrnych a edukačných podujatí na vyššej úrovni 

ako pred realizáciou projektu. Aktívny prístup k starobe znamená lepšie duševné, ako aj fyzické 

zdravie každého seniora. Možnosť nájsť si nových priateľov bol tiež jeden z dôvodov vzniku a 

realizácie projektu. Finančný dar bol použitý na náklady spojené s podujatiami. 

 

20.  Edulab  

Názov projektu: GALERIArte 

Projektu bol podporený sumou: 35 000 € 

 

Cieľom projektu bolo moderným spôsobom prezentovať informácie všetkým aktívnym aj pasívnym 

milovníkom umenia, predovšetkým deťom, aby mali základnú predstavu o umení. Video forma bola 

dostupná on-line zadarmo pre každého, kto chce mať prehľad o umeleckých smeroch či hlavných 

dielach výtvarnej histórie. On-line kampaňou na sociálnych sieťach sa zvyšovala pozornosť a 

informovanosť hlavne mladých ľudí, pretože táto výuka je na školách na okraji. Finančný dar bol 

použitý na produkciu a postprodukciu, tvorbu web stránky, herecké a kurátorské služby. 

 

21.  OZ Astronómia pre všetkých 

Názov projektu: Prenosné planetárium  
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Projektu bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo popularizovať astronómiu, prírodné vedy a ochranu našej planéty pre čo najširší 

okruh ľudí. Prenosné planetárium – nafukovacia kupola dokáže prísť kamkoľvek v rámci škôl či iných 

zariadení a ponúknuť tak nezvyčajný zážitok divákom všetkých vekových kategórií. Vďaka tomu bola 

mnohým deťom poskytnutá nezabudnuteľná atmosféra formou 3D efektu, kde videli vesmír a naučili 

sa mnoho zaujímavých vecí nielen o ňom, ale aj o ochrane prírody. Finančný dar bol použitý na 

náklady spojené s technickou prevádzkou planetária a cestovné náklady. 

 

22.  GLOBSEC  

Názov projektu: „GLOBSEC: Energetická bezpečnosť Slovenska v novom európskom cykle“ 

Projektu bol podporený sumou: 120 000 € 

 

Zámerom projektu bolo prispieť k verejnej diskusii odbornej aj širšej komunity o otázkach 

energetickej bezpečnosti v kontexte nového cyklu európskych inštitúcií. Projekt sa preto usiloval o 

prepojenie odbornej energetickej komunity s vládnymi orgánmi za súčinnosti mimovládneho sektora. 

Obsahoval viacero aktivít – panelové debaty s politickými predstaviteľmi, odborníkmi a médiami, 

strategické diskusie, reporty aj policy paper s konkrétnymi politickými odporúčaniami. Projekt tak 

vytvoril vhodnú platformu na otvorenú diskusiu a prezentovanie témy energetickej bezpečnosti v 

širšej komunite. Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov, technické zabezpečenie, 

ubytovanie, cestovné náklady, catering, publicitu, projektové materiály, fotodokumentáciu, expertné 

služby a projektový manažment. 

 

23.  Hudba deťom o. z. 

Názov projektu: Moje Povstanie.SK 2.0 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Po realizácii projektu MOJEPOVSTANIE.SK  v roku 2014 pri príležitosti 70. výročia SNP sa v roku 2019 

zrealizovalo aj pokračovanie MOJE POVSTANIE 2.0. Multimediálny projekt priblížil príbehy 

individuálneho hrdinstva obyčajných ľudí v SNP v sérii šiestich krátkych filmov, v ktorých hlavných 

hrdinov stvárnili známe osobnosti, „hrdinovia“ dnešnej doby. Projekt bol odvysielaný v RTVS pri 

príležitosti 75. výročia SNP a hrdinov v šiestich príbehoch stvárnili: Mária Čírová, Katarína Knechtová, 

Matej Sajfa Cifra, Daniel Štrauch alias GoGo, Michal Straka alias Ego, Lukáš Kajanovič alias PilC, 

Stanislav Štepka, Zuzana Kronerová a Ján Koleník. Projekt je organicky prepájaný na sociálne siete. 

Počas natáčania filmovej série boli zrealizované on-line aktivity prostredníctvom sociálnych sietí. 

Najvyšší organický zásah z jedného príspevku bol 58 289 užívateľov. Film Moje povstanie 2.0 bol 

odvysielaný v RTVS 29. 8. 2019 v deň 75. výročia. Sledovanosť divákov bola takmer 300 tisíc. V 

mesiaci október bolo postupne odvysielaných všetkých 6 poviedok. Cieľom projektu bolo vyvolať 

medzigeneračnú diskusiu na základe reakcií rodičov a detí, čo sa podarilo aj dosiahnuť. Finančný dar 

bol použitý na produkciu 6 filmových príbehov a on-line aktivity, web stránku a súťaže. 

 

24.   Asociácia slovenských filmových klubov 

Názov projektu: Veľký zlý lišiak a iné príhody 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 
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Projekt bol určený pre deti a zároveň pre celú rodinu na spoločné chvíle strávené počas víkendu.  

Zámerom bolo ponúknuť film pedagógom na školskú projekciu, keď vďaka vytvorenému 

metodickému materiálu môžu pedagógovia pracovať s témou filmu na základe interaktívnych úloh. 

Film bol tiež distribuovaný v sieti filmových klubov, kín a artkín s cieľom vychovať si filmového diváka 

od malička tam, kde diváci nájdu umelecky hodnotné filmy. Láskavý humor a groteska filmu Veľký zlý 

lišiak a iné príhody nadchol diváka naprieč generáciami. Finančný dar bol použitý na výrobu 

distribučnej kópie, traileru k filmu a dabingu, koordináciu projekcií pre školy, PR a propagáciu. 

 

25.  Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) 

Názov projektu: OPENLAB – TÍMOVÝ TECHNOLOGICKÝ AKCELERÁTOR PRE STREDNÉ ŠKOLY 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom bolo podporiť vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na 

princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Študenti vyvíjali hybridné aplikácie a hry, 

pričom pracovali na reálnych projektoch s firmami – partnermi. Na základe úspešného pilotného 

ročníka sa vďaka projektu otvorili ďalšie OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie vo viacerých 

školách a uzavreli sa nové partnerstvá. OpenLab bol výnimočný tým, že bol implementovaný ako 

súčasť vyučovania, čím aj do budúcnosti vznikajú podmienky na získavanie odborných, digitálnych a 

mäkkých zručností, čím sa študenti vzdelávajú pre výzvy 21. storočia. Finančný dar bol použitý na 

poradenskú a koordinačnú činnosť. 

 

26.  Veda nás baví, n. o. 

Názov projektu: Vedecký veľtrh 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a 

stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, 

vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili, vo 

svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si formou 

interaktívnych experimentov samy mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné 

školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali 

rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si mohli vyskúšať niektoré pokusy alebo si overiť 

svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Finančný dar bol použitý na prenájom stanov, 

mobiliáru a na materiálno-technické zabezpečenie.  

 

27.  OZ Nádej pre človeka NA-CO 

Názov projektu: Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského ZŤP 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zrealizovať medzinárodné kurzy operného spevu. Mladí speváci sa zúčastnili 

kastingov a následne tí úspešní pristúpili k samotným kurzom, kde sa im venovali lektori s klavírnym 

sprievodom. Všetci úspešní sólisti sa prezentovali na záverečnom večernom koncerte. Takisto 

obdržali certifikát, ktorý im otvára dvere na operné pódiá u nás aj v zahraničí. Finančný dar bol 

použitý na prenájom klavírov a techniky na koncerty. 
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28.  Mesto Tvrdošín 

Názov projektu: „Naučme  vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ 

Projekt bol podporený sumou: 25 000 € 

 

Cieľom projektu je dotvorenie oddychovo-rekreačnej plochy, ktorá bude reprezentovať vstup do 

mestskej časti Medvedzie pri plavárni mesta, ktorá slúži pre všetkých obyvateľov Oravy. Hlavná 

myšlienka projektu je zapojenie mládeže, seniorov a ostatných  dobrovoľníkov do procesu prác pri 

dotváraní novej oddychovo-relaxačnej plochy.  Zapojenie uvedených skupín má naplniť ideu projektu  

hlavne cez výchovno-vzdelávaciu funkciu ich vlastnou prácou. Cieľom projektu je oceniť hodnoty, 

ktoré si hlavne mládež vytvorí vlastnými rukami so zámerom minimalizovať vandalizmus mládeže. 

Zrealizovaný projekt bude mať aj náučný charakter, keďže sa tu plánuje dotváranie priestoru 

výsadbou okrasných drevín, bylín, kríkov zapadajúcich do lokálneho biotopu. Ďalšie práce budú 

spočívať vo vlastnom nápaditom vytvorení chodníka, vysadení drevín, krov a bylinných záhonov s 

popisom na infotabuľkách. Ako ďalšia motivácia ocenenia za vykonanú prácu a nápaditosť na mieste 

bude osadená prekrytá čitáreň o rozmeroch 3 x 3 m. 

 

29.  Naše manželstvo, n. o. 

Názov projektu: Zlepšovanie dobrých vzťahov v manželstve a v rodine 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Centrum pre rodinu a vzťahy má za cieľ pomáhať ľuďom, aby získavali rôzne zručnosti potrebné pre 

zdravé fungovanie blízkych vzťahov, aby získavali znalosti pre prípad krízových situácií v rodine, 

dostali zdarma právnu pomoc a podobne. Organizácia sa venuje najmä oblastiam: komunikácia, 

emocionálne potreby, vzťahy v novej rodine a vzťah k pôvodnej rodine, oblasť sexuality, správne 

porozumenie intimity vo vzťahu, dôležitosť otvorenosti, odpustenia, spoznávanie partnera a ďalšie. 

Jedným z cieľov je tiež pripraviť mladých ľudí pre manželstvo ako najdôležitejší vzťah, ktorý sa má 

stať základom pre stabilnú rodinu a bezpečným prostredím pre výchovu detí. Organizácia sa snaží 

pomôcť aj tým, ktorí pracujú vo vedúcich pozíciách a riadia iných. Pripravuje aktivity pre rodiny s 

deťmi, najmä počas dňa rodiny. Organizované sú aj lokálne aktivity počas národnej kampane 

Národný týždeň manželstva (každý február v roku vo „valentínskom“ týždni). 

 

30.  Základná škola F. Hrušovského Kláštor pod Znievom 

Názov projektu: Živý náučný chodník 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie živého náučného chodníka. Živý náučný chodník bol 

vytvorený pri príležitosti 150. výročia založenia Samostatného kresťansko-katolíckeho reálneho 

gymnázia v Kláštore pod Znievom. Jeho úlohou bolo predstaviť históriu a súčasnosť prvého 

založeného gymnázia na Slovensku. Náučný chodník pozostáva zo šiestich zastávok: história 

vzdelávania, súčasnosť, samostatné kresťansko-katolícke reálne gymnázium, gymnázium po roku 

1919, život študentov gymnázia a výchovno-vzdelávacie inštitúcie Znieva. Finančný dar bol použitý na 

dopravu, fotenie, informačné a propagačné materiály. 

 

31.  Rodičovské združenie pri SOŠT v Šali 

Názov projektu: Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu na trhu práce 
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Projekt bol podporený sumou: 22 000 € 

 

Pre neustále sa rozširujúci trh práce na Slovensku a nedostatok niektorých profesií sa vyžaduje 

podpora vzdelávania študentov v technických odboroch. Táto finančná podpora a materiálno-

technické zabezpečenie vyučovania mladých ľudí  prispieva k zvýšeniu záujmu a atraktivity učebných 

a študijných odborov na stredných školách. Táto úloha získavania mladých odborníkov prispieva k 

rozširovaniu ponuky na trhu práce.  Z hľadiska rozvoja strojárskych, elektrotechnických a chemických 

odvetví je to v súčasnosti veľmi dôležitá a naliehavá úloha hlavne z hľadiska získavania 

kvalifikovaných pracovných síl v odboroch, ktoré sú na trhu práce nedostatkové. Z hľadiska prípravy 

je dôležitá podpora výchovno-vzdelávacieho procesu, či už formou štipendií žiakov, ktoré prispievajú 

k zlepšeniu dochádzky, vyučovacích výsledkov, ale aj podporou materiálno-technického vybavenia 

odborných učební, laboratórií a dielní, ktoré umožňujú vyučovanie v súlade s normatívom a 

požiadavkami trhu práce. 

 

32.  Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta 

Názov projektu: STUBA GREEN TEAM 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projekt spája aktívnych, motivovaných študentov najmä Slovenskej technickej univerzity, ktorí 

spoločnými silami navrhujú jednotlivé diely, komunikujú s partnermi a skladajú komponenty do 

výslednej podoby – formule. Tím je rozdelený do piatich divízií – mechanická, elektrická, autonómna, 

divízia externých vzťahov a divízia operations. V každej divízii je jeden vedúci a ten zadáva úlohy, 

manažuje ostatných členov, kontroluje plnenie plánov a iné. Na čele tímu stojí kapitán, dohliadajúci 

na všetkých členov aj vedúcich divízií. Mechanická divízia sa zaoberá stavbou auta, rieši monopost, 

tehlice, pedálové zostavy a aerodynamiku. Elektrická divízia sa stará o to, aby bolo auto v pohybe 

pomocou plošákov, bateriek, motorov atď. Autonómna divízia rieši hardvérové a softvérové pokrytie 

driveless formuly. Divízia externých vzťahov sa zaoberá internou komunikáciou medzi členmi, ale aj 

externou s partnerskými firmami, finančným plánovaním, udržiavaním účtovníctva, organizovaním 

eventov, ale aj marketingom. Divízia operations vznikla ako dôsledok zvýšenia počtu členov tímu, 

rieši starostlivosť o dielňu, vozový park a IT administratívu. Projekt si kladie za cieľ ponúknuť 

študentom možnosť rozvíjať sa nad rámec štandardného štúdia nielen v technickom smere, a tiež 

zaistiť svojim členom lepšie zázemie na trhu práce, najmä prostredníctvom kontaktov v súkromnom 

sektore. Motivácia tímovej činnosti je snaha o čo najlepšie umiestnenie sa na oficiálnych 

medzinárodných súťažiach, ako aj osobnostný rast ľudí.  

 

33.  PUBLICUM, o. z. 

Názov projektu: BLOCKWALKS 

Projekt bol podorený sumou: 50 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvorenie udalosti, platformy, kde sa stretnú odborníci, vládni predstavitelia 

EU, investori a verejnosť za účelom rozvoja vzdelávania a podpory nových revolučných technológií. 

V rámci projektu sa uskutočnila konferencia na tému blockchain a inteligenčné riešenia vo verejnom 

sektore, kde odzneli zaujímavé prednášky a diskusie, v rámci ktorých vystúpili prednášajúci z celého 

sveta. Finančný dar bol použitý na náklady na vývoj aplikácie, režisérske práce, úpravu vizuálov, 

technické a materiálne zabezpečenie, prepravu prednášajúcich a poplatok pre prednášajúcich. 
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34.  Slniečko pri ŠZŠI V. Predmerského v Trenčíne 

Názov projektu: Putovanie za Slnkom 

Projekt bol podorený sumou: 40 000 € 

 

Prvá časť projektu: PUTOVANIE ZA SLNKOM bude realizovaná pred internátom a v priestoroch pred 

telocvičňou, kde budú umiestnené zvonkohry, lavičky a na pieskový podstavec slnečné hodiny. V 

rámci areálu sa vysadia japonské čerešne sakury a iné okrasné dreviny, vytvorí sa štrkový chodník 

a nainštalujú sa vŕbové tunely. Druhým cieľom projektu bude vytvorenie bezpečnej zóny pre žiakov 

školy, bezpečné oplotenie celej školy s bránami na automatické otváranie.  

 

35.  HDC TEAM OZ 

Názov projektu: Vzdelávaco-športový projekt SPP Energy Tour 2020 

Projekt bol podporený sumou: 90 000 € 

 

Jedná sa o celoslovenský vzdelávaco-športový projekt pre vekovú kategóriu 9- až 10-ročných detí, 

zahŕňajúci edukačné aktivity zamerané na deti, ich rodičov a hokejových trénerov, s rozšírením o 

hokejovú diagnostiku a športovú časť. Cieľom projektu je pomôcť rodičom mladých hokejistov 

zamerať sa na kľúčové oblasti pri ich výchove a pomôcť správne nastaviť ich režim v oblastiach, ako 

sú výživa, pitný režim, zdravotný stav, mentálna príprava a silová príprava (pohybové vzory). 

Súčasťou projektu je športová diagnostika detí, ktorá vytvára podmienky pre porovnanie aktuálnej 

športovej výkonnosti po regiónoch a možnosť porovnania efektivity tréningového procesu v ďalších 

obdobiach. Je dôležitým materiálom pre tvorbu odporúčaní pre trénerov a ich dovzdelávania. 

 

36.  OZ Testimonium 

Názov projektu: Stretnutia – príbehy spravodlivých 

Projekt bol podporený sumou: 70 000 € 

 

Cieľom projektu, ktorý vychádza z úspešnej rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých, za ktorú bolo 

Dagmar Mozolovej udelené Krištáľové krídlo, je priniesť svedectvo o hrdinoch, častokrát 

nepoznaných, o dobe, ktorá sa nesmie zopakovať. Výstupmi budú dokumentárne filmy v trvaní 26 

minút zachytávajúce autentické príbehy z obdobia druhej svetovej vojny, jeho posolstvo pre ľudí a 

presah do života potomkov, záchrancov a zachránených v dnešnej dobe. Prínosom je osveta v oblasti 

historických skutočností cez osobné príbehy ľudí. 

 

37.  Inštitút výchovy a športu o. z. 

Názov projektu: Mentálna príprava v športe 

Projekt bol podporený sumou: 48 000 € 

 

Jedá sa o špeciálny vzdelávací program určený na rozvoj psychológie v športe, ktorý pozostáva zo 

štyroch samostatných modulov. Modul A – mentálna edukačná príprava, Modul B – mentálny a 

sociálny tréning, utváranie osobnosti športovcov a športových odborníkov, Modul C – mentálny a 

sociálny tréning – seba identifikácia a sebaregulácia osobnosti športovcov a športových odborníkov, 

Modul D – mentálny a sociálny tréning, životná cesta športovcov a športových odborníkov. Cieľom 

projektu je zabezpečiť základné parametre systému výchovy a vzdelávania  športovcov a športových 

odborníkov v oblasti mentálnej prípravy, pomôcť budovať systém edukácie amatérskych a 
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profesionálnych športovcov, ako aj laickej verejnosti o potrebe odbornej psychologickej prípravy pri 

športe a zlepšení výkonov a výsledkov slovenských športovcov.   

 

38.  Inštitút Marie Montessori v SR 

Názov projektu: Hra89.sk – Smäd po vedomostiach 

Projekt bol podporený sumou: 35 000 € 

 

Hra89.sk je vedomostná súťaž, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, primárne určená pre 

žiakov stredných a vysokých škôl. Hra obsahuje 300 otázok, ktoré vznikli v súčinnosti s ÚPN a českými 

partnermi. Otázky sú koncipované v celom rozsahu spoločenských tém: školstvo, šport, kultúra, 

dejiny, významné míľniky a fenomény doby od roku 1948 až po rok 1989. Žiaci budú vzdelávaní 

pomocou aplikácie, ale aj priamou účasťou organizátorov na školách. Na školy budú chodiť známi 

herci, ktorí spolu s učiteľmi budú prezentovať študentom kvíz na stretnutiach. Celkovo je v pláne 

takýchto výjazdov osem. Primárnym cieľom je distribuovať projekt: hra89.sk cez internet a médiá. 

Plánom je získať silného mediálneho partnera RTVS, ktorý bude jeden mesiac každý pracovný deň 

túto hru distribuovať v dennom vysielaní na Rádio Slovensko a Rádio_FM. Kvíz bude oboznamovať s 

érou socializmu v Československu a mladí ľudia dostanú lepší prehľad o dobe a jej priebehu. Táto hra 

sa zameriava na objasnenie novembrovej situácie v krajine, na pád totality a nastolenie slobodnej 

demokratickej cesty.  

 

39.  DAVIDknihy, o. z. 

Názov projektu: Poznávaním histórie sociálne znevýhodnených skupín pomáhame porozumieť im a 

ochraňovať ich 

Projekt bol podporený sumou: 500 € 

 

Cieľom projektu bolo osloviť čo najviac ľudí – čitateľov a pozitívne ovplyvniť ich postoj k sociálne 

vylúčeným skupinám klientov umiestnených v špeciálnych školách a zariadeniach na regionálnej 

úrovni. Vytvorená kniha je historickou prezentáciou o sociálne znevýhodnených skupinách a práci s 

nimi pre laickú verejnosť. Je k dispozícii všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Publikácia 

prispela k zmene negatívnych postojov spojených s častým odmietaním a nepochopením vylúčených 

skupín obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na publikovanie knihy.  

 

40.  Slovak Startup, o. z. 

Názov projektu: INKUBÁTOR PODNIKATEĽSKÝCH NÁPADOV MLADÝCH 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Zámerom projektu je inšpirovať 10 000 mladých ľudí k tvorivosti, podnikavosti a proaktivite. Cieľovou 

skupinou sú žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl, ktorých snom je skúsiť vlastný projekt či 

biznis. Naučia sa, ako otestovať nápad za 100 €. 

 

41.  Aliancia združení na ochranu zvierat 

Názov projektu: VYCHOVÁVAME K TOLERANCII 

Projek bol podporený sumou: 10 000 € 
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Psy či mačky sú mnohokrát vnímané ako úžitkové zvieratá, ako komodity, ktoré slúžia človeku iba na 

obživu, obchod, stráženie, a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza. Treba si uvedomovať, že v 

posledných 10 rokoch sa stali spoločenskými zvieratami, a nevyplýva to len zo zákona Zviera nie je 

vec. Pohľad má za následok aj nesprávne riešenie problémov. Cieľom projektu je realizovať ďalšie 

vzdelávacie aktivity a informačné kampane smerom k verejnosti, aby sa dokázali nevhodné 

stereotypy vo vzťahu k zvieratám eliminovať. Nosnou myšlienkou všetkých navrhovaných aktivít je 

etické správanie, teda racionálne a kritické uvažovanie o tom, čo je a nie je dobré ľudské konanie.  

 

42.  ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou 

Názov projektu: Príroda nie je smetisko – buďme k nej ohľaduplní! 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

V spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme bude vytvorený materiál do informačnej tabule, 

ktorým sa v skratke zosumarizovali rôzne spôsoby šetrenia zdrojov (22 ekotipov) v školách, škôlkach 

ale i v domácnostiach. Projekt sa zameriava na žiakov ZŠ a MŠ vo veku od 3 do 15 rokov – 132 detí, 

školský klub pri Základnej škole – 30 detí, návštevníkov Školy v prírode – kapacita 49 detí, ale aj 

občanov obce (1280) a priľahlých obcí, ktorí navštevujú areál školy. Cieľom projektu je osadením 1 

informačnej tabule a 1 informačnej vitríny deti naučiť, čo určite nepatrí do prírody (pohodené 

konzervy, žuvačky, plechovky, fľaše, šupky z ovocia...), názorným ukázaním a popisom informovať, 

ako dlho sa dané látky v prírode rozkladajú, a ako je zmenou myslenia možné šetriť zdroje. Dané 

informačné tabule budú slúžiť aj pedagógom ako pomôcka pre cieľavedomú a ekologickú výchovu 

detí a mládeže.  

 

43.  CELZIUS 

Názov projektu: Vzdelávanie, osveta a nákup zdravotníckej techniky a príslušenstva – príspevok na 

nákup videocystoskopu s príslušenstvom pre urologickú ambulanciu 

Projekt bol podporený sumou: 27 000 € 

 

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnú a kvalifikovanú realizáciu jednotlivých aktivít 

projektu počas trvania projektu, ktoré budú prebiehať aj po ukončení projektu. Získaný finančný 

príspevok bude použitý na obstaranie nového prístrojového vybavenia: videocytoskopu, súvisiaceho 

príslušenstva a zároveň bude zrealizovaná aj oprava potrebnej zdravotníckej techniky. Zabezpečí sa 

tým kvalifikovanejší a profesionálnejší výkon odborných činností a komfortnejší prístup pacientov k 

špecializovanému vyšetreniu. Cieľom je pomáhať prekonávať hmotné a informačné prekážky vo 

vzdelávaní a výcviku profesionálov, ako aj odstup a nedostatočnú dostupnosť základného 

zdravotníckeho vzdelania u laikov.  

 

44.  Kultur.fm, o. z. 

Názov projektu: Pohni hlavou 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Primárnym cieľom je zaujímavým, zábavným, ale najmä zrozumiteľným spôsobom upozorniť na 

dôležitosť kritického myslenia v dnešnej spoločnosti. Informovať o tom, čo sú fakty a čo sa za ne len 

vydáva, ako pracovať so získaným poznaním a rozširovať ho. Zároveň je zámerom pomôcť pri 
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rozpoznávaní, čo je debata, čo propaganda a ako sa svojimi názormi pričiniť o zmeny v spoločnosti: 

od svojej komunity, obce, mesta až po štát.  

 

45.  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Názov projektu: Revitalizácia vzdelávacích, cateringovo-spoločenských priestorov 

Projekt bol podporený sumou: 35 000 € 

 

Cieľom projektu je vytvorenie vzdelávacích, cateringovo-spoločenských priestorov v budove ZŠ 

Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici č. 1, v rámci ktorých sa realizujú prierezové, výchovno-

vzdelávacie aktivity s pozitívnym dopadom na žiakov základných škôl v zriaďovateľskej kompetencii 

predkladateľa. Predkladateľ nedisponuje vlastnými priestormi, ktoré by bolo možné využívať na 

školiace aktivity spojené so zabezpečením cateringu. Predkladateľ projektom dosiahne vytvorenie 

priestorov pre možnosti realizácie nielen vzdelávacích aktivít pre žiakov ZŠ Milana Hodžu, ale vytvorí 

zároveň priestory pre realizáciu sprievodných vzdelávacích a osvetových aktivít s dopadom na žiakov 

Bratislava-Staré Mesto v širšom celku. Predkladateľ bude mať možnosť organizovať napríklad školiace 

aktivity pre šírenie osvety pre rodičov, pre možnosti organizácie aktivít kooperačných projektov, 

zameraných na vzdelávanie v špecifických oblastiach v súlade s aktuálnymi výzvami a potrebami 

uvedenej cieľovej skupiny.  

 

46.  Trnka, n. o.  

Názov projektu: „Hovoriaca dotyková kniha pre Levoču“ (HDK) 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Nevidiaci si vďaka hovoriacej dotykovej knihe a využitím kombinácie svojich funkčných zmyslov: 

hmatu a sluchu – vytvorí predstavu o okolitom svete, ktorý inak nie je schopný vnímať zrakom. 

Zámerom projektu je umožniť nevidiacim a slabozrakým osobám urobiť si predstavu o prostredí, v 

ktorom sa práve nachádzajú, a návšteva historických budov a galérií tak môže byť pre nich 

zaujímavejšia a prínosnejšia. „Knihy“ by neboli určené len na „monotematické využitie“. Za týmto 

účelom je hlavným cieľom priebežne realizovať a spravovať archív 3D objektov aj v Európskom 

kontexte. V rámci tohto technického riešenia je možnosť prispieť k „výskumu“ v spolupráci s 

Katedrou špeciálneho školstva na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pomocou 

interaktívneho edukačného potenciálu bude poskytnutá príležitosť búrať kultúrne bariéry a „nabudiť“ 

nevidiacich a slabozrakých k rozširovaniu vedomostí a aj vlastnej mobility.  

 

G. 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 boli podporené 4 projekty v sume 1 198 000 €: 

 

1. OZ KULTURISE 

Názov projektu: „Propagačno-náučné publikácie o Národnom parku Nízke Tatry“ 

Projekt bol podporený sumou:  8 000 € 
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Projekt Zelená dohoda s planétou na festivale Uprising bol o efektívnejšom a šetrnejšom nakladaní s 

odpadom na festivale Uprising. Organizátori podujatia dôsledne sledujú aktuálne svetové trendy v 

oblasti ekologických a environmentálnych aktivít a bolo ich snahou tieto trendy aplikovať aj do 

štruktúr festivalu. Projekt bol postavený na kombinácii filozofie recyklovania a Zero Waste. 

Výsledkom aktivít bolo zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie spôsobených 

vyprodukovaným odpadom na festivale. Finančný dar bol použitý na hlavnú koordináciu projektu, 

personálne obsadenie v teréne, produkčné a postprodukčné práce. 

 

2. Pre spoločnosť n. o. 

Názov projektu: Čistenie vysokohorských plies a výroba dokumentárneho filmu z jednotlivých fáz 

čistenia 

Projekt bol podporený sumou: 160 000 € 

 

Projekt čistenia vysokohorských plies nadväzuje na tradičné čistenie slovenských vôd. Tento rok sa na 

čistení bude podieľať 20 potápačov. Čistenie bude realizované v rámci vysokohorských lokalít za 

použitia profesionálnej potápačskej techniky. Časový úsek čistenia predpokladáme na 2 mesiace v 

závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. Dĺžka projektu vrátane prípravy a výroby filmu 

je plánovaná na 5 mesiacov. Projekt je založený na práci profesionálnych potápačov, ktorí sa na 

projekte podieľajú. Projekt má silný environmentálny charakter. Každoročne zabezpečuje 

udržateľnosť slovenských vôd. Napríklad pri čistení Seneckých jazier potápači vyzbierali za 9 rokov 

viac ako 3 tony odpadu. Projekt nepriamo nadväzuje aj na projekt čistenia tatranských plies s názvom 

Čisté vody, ktorý má za sebou už 25 rokov. Len minulý rok sa počas jedného dňa vyzbieralo z 

tatranských plies viac ako pol tony odpadu. Naše vodné plochy sú každým rokom viac a viac 

znečistené odpadom, a preto cesta spájania profesionálov i dobrovoľníkov je z nášho pohľadu 

najefektívnejším spôsobom ako dlhodobo dosiahnuť čistotu a udržateľnosť slovenských vodných 

plôch. 

 

3. Za trvalo udržateľný rozvoj 

Názov projektu: Zachráňme planétu 

Projekt bol podporený sumou: 1 024 000 € 

 

Cieľom projektu Zachráňme planétu je byť na strane ekologicky zodpovedných, pomenovať problémy 

vo vzťahu ku klimatickej kríze, podporiť ekologické správanie sa obyvateľov Slovenska. Výstupmi 

projektu budú relácie na TV Markíza, JOJ, RTVS a TA3. Dôležitá ja silná mediálna komunikácia 

ekologických tém a dosahy na cieľovú skupinu – všetkých divákov televízie, ktorí v čase od 17:00 do 

18:00 hod. usadajú k obrazovkám, a nie je ich vôbec málo. 

 

4. DOGAZYL 

Názov projektu: Realizácia bezpečnosti psov v útulku Veľký Meder 

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom projektu je zaistenie a realizácia bezpečnosti psov v útulku a karanténe vo Veľkom Mederi a 

skvalitnenie karanténnej časti. V rámci projektu dôjde k zriadeniu bezpečnostného kamerového 

systému, montáže bleskozvodov, osadeniu nového oplotenia medzi útulkom a výbehmi (karanténna 



96 
 

časť) a k vybudovaniu uzamykateľných a bezpečnostných dverí na nový vchod zo zadnej strany 

útulku. 

 

I.  Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 

Nadácia SPP prispieva k zvyšovaniu povedomia o filantropii. Podporuje verejnoprospešné 

a dobrovoľnícke aktivity. V téme organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti boli 

podporené 4 projekty v sume 35 000 €: 

 

1. SfK – Sport for Kids o. z. 

Názov projektu: GOLF FOR YOU 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

OZ SfK – Sport for kids zameriava svoju činnosť nielen na pomoc deťom zo sociálne slabších skupín, 

ale zároveň vyhľadáva projekty, v rámci ktorých by sa šport ako taký dostal hlbšie do povedomia detí 

a mládeže. Projekt Golf for you mal za cieľ oboznámiť deti s týmto športom. Nadviazal na predošlý 

úspešný ročník Sports for kids z roku 2018. Projekt Golf for you v spolupráci s detským táborom 

REPELEND a spoločnosťou LEADING GOLF TOUR 2019 bol úspešný. Každodenný golfový program sa 

tešil veľkému záujmu zo strany detí a spojenie s ich idolmi zo sveta slovenskej hudobnej scény 

vzbudzovalo o golf enormný záujem. Deti si tak mohli vyskúšať golf, dostali odporúčanie na golfové 

kluby s cieľom pokračovať a nadviazať na svoje nadobudnuté zručnosti. Deti si z tábora odniesli 

pekné darčeky a tí najlepší hodnotné ceny. Tí najtalentovanejší dostali pozvanie do rakúskeho 

Adamstalu. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie projektu GOLF FOR ALL/LEADING 

GOLF TOUR/REPELEND. 

 

2. KORYTNAČKY, občianske združenie 

Názov projektu: Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 

 

V máji až auguste 2019 chce OZ Korytnačky v spolupráci s SPP vyhlásiť 20. jubilejný ročník súťaže 

Mesiac detskej tvorby. Úlohou detí je maľovať alebo inak výtvarne tvoriť na zadané témy. Súťaž je 

určená pre deti zo špeciálnych základných škôl,  detských domovov a sociálnych zariadení, 

nemocničných škôl a integrovaných základných škôl. Vernisáž sa uskutoční v Galérii SPP. Keďže súťaž 

nesie meno profesora Karola Ondreičku, výstava detských prác bude prepojená s jeho 

profesionálnymi dielami.  

 

3. HUDBA JE ZDRAVIE 

Názov projektu: SME SI ROVNÍ – benefičný koncert pre SPV 

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

V novembri 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Jedným z hlavných motívov týchto 

udalostí bolo dosiahnutie spoločenskej zmeny na rovnaké príležitosti pre všetkých – bez ohľadu na 

národnosť, vieru, jazyk či hendikep, ktorý by nám mohol brániť v ceste za plnohodnotným životom. 

SME SI ROVNÍ, je platforma založená Slovenským paralympijským výborom, ktorej cieľom je 

poukazovať na problematiku rovnosti znevýhodnených občanov. K rozšíreniu povedomia o 

problémoch, ktoré osobám s hendikepom prináša každodenný život, prispel aj spevák Richard Müller, 
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ktorý pre tento projekt naspieval rovnomennú pieseň SME SI ROVNÍ, ku ktorej hudbu zložil skladateľ 

a spevák Ondrej G. Brzobohatý. V občianskom združení HUDBA JE ZDRAVIE sa venujeme podpore 

znevýhodnených občanov práve tým, že sa im snažíme vytvárať čo najviac príležitostí zažiť koncerty a 

vystúpenia, či priniesť zážitok živej hudby, ktorá je pohladením pre dušu. Vyvrcholením tejto našej 

snahy bude benefičný koncert, ktorý organizujeme pre Nadáciu Slovenského paralympijského výboru 

v čase, kedy si pripomíname 30. výročie boja spoločnosti za to, aby sme SI BOLI ROVNÍ.   

 

4. International Women´s Club of Bratislava, IWCB (Medzinárodný klub žien v Bratislave) 

Názov projektu: Organizovanie a sprostredkovanie charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti 

Projekt bol podporený sumou:  5 000 € 

 

Cieľom projektu bola organizácia vianočného bazáru za účasti veľvyslanectiev, medzinárodných škôl a 

medzinárodnej komunity žijúcej na Slovensku. Tento projekt je veľmi obľúbený u širokej slovenskej a 

medzinárodnej verejnosti. Zámerom bolo získať finančné prostriedky pre charitatívne organizácie. 

Bazár bol obohatený aj o kultúrny program, zvýšil sa záujem mladých ľudí o charitatívnu činnosť, 

predajom rôznych produktov a aktivít sa podarilo získať najviac finančných prostriedkov v histórii 

organizácie týchto bazárov. Odozva návštevníkov, dobrovoľníkov aj veľvyslancov bola veľmi pozitívna. 

Finančný dar bol použitý na organizačné náklady. 

 

J. 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 boli podporené 2 projekty v sume 15 000 €  

 

1. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. 

Názov projektu: Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2019 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo podporiť Európsku noc výskumníkov, jedno z najväčších celoeurópskych 

podujatí, ktoré približuje prácu výskumníkov a inovátorov. Tento ročník priniesol novinky z vedy, 

výskumu a inovácií širokej verejnosti a rôznym vekovým skupinám. Program bol pripravený tak, aby 

oslovil čo najväčšie spektrum návštevníkov so špeciálnym dôrazom na mladých ľudí, žiakov 

a študentov. Do využitia interaktívnych ukážok, prezentácií a experimentov, ktoré si mohli návštevníci 

sami vyskúšať, sa zapojili aj bežní ľudia. Finančný dar bol použitý dopravu prezentujúcich účastníkov, 

moderovanie, vystúpenie a na réžiu. 

 

2. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

Názov projektu: Exozómy so samovražedným génom z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych 

buniek pre terapiu cielenú na nádorovú bunku ťažko liečiteľných ľudských nádorov 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Ľudské mezenchýmové kmeňové bunky (MSCs) majú schopnosť migrovať k nádoru. MSCs putujú k 

miestu nádoru, zachytia ho a stávajú sa súčasťou stromy. Tento nádor-špecifický tropizmus MSCs 

inšpiroval vedeckú skupinu vyvinúť cielenú predliečivovú génovú terapiu sprostredkovanú pomocou 

MSCs upravených na expresiu samovražedných génov. Konkrétne boli pripravené MSCs exprimujúce 
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cytozín deaminázu::uracil fosforibosyltransferázu kvasinkového pôvodu (yCD::UPRT ). Tieto bunky sú 

schopné konvertovať netoxický 5-fluorocytozín (5-FC) na účinné cytotoxické liečivo 5-fluorouracil (5-

FU) a 5-fluorouridin monofosfát, ktoré sa zabudujú do RNA a DNA nádorovej bunky, čo spôsobí 

nenávratnu smrť nádorovej bunky. V sérii našich predchádzajúcich prác sme ukázali, že ľudské 

mezenchýmové kmeňové bunky s integrovaným samovražedným génom sú veľmi účinný prostriedok 

na inovatívnu liečbu nádorov. Významným pokrokom vo výskume bolo zistenie, že MSCs 

transdukované yCD::UPRT génom uvoľňujú exozómy, ktoré obsahujú m-RNA samovražedného génu 

vo svojom kargu. Tieto exozómy migrujú k nádorom rovnako ako MSCs a internalizujú sa do 

nádorových buniek, čím zabijú nádorovú bunku vnútrobunkovou konverziou predliečiva 5-

fluorocytozínu na cytotoxické liečivo 5-fluorouracil. Toto zistenie bolo publikované v špičkovom 

onkologickom časopise International Journal of Cancer. Článok vzbudil veľkú pozornosť odborníkov, 

čo sa prejavuje pozvaniami na kongresové prednášky. Významnosť objavu dokumentuje aj návrh 

editora časopisu uverejniť vysvetľujúci obrázok na čelnej stránke časopisu, ktorý prirovnáva liečbu k 

mytologickej legende o Trójskom koňovi. 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT V EUR: 

SÚVAHA 

 2019 2018 

Aktíva 

Obežný majetok 4 077 009,74 1 220 035,75 

Finančný majetok 4 076 409,74 1 220 035,75 

- Bankové účty 4 076 394,43 1 220 020,50 

- Pokladnica 18,31 15,25 

Náklady budúcich období 61,98 61,82 

Krátkodobé pohľadávky - - 

Aktíva celkom 4 077 071,72 1 220 097,57 

 

Vlastné zdroje krytia aktív 298 522,29 298 522,29 

Imanie a peňažné fondy 6 819,87 6 819,87 

- Základné imanie 6 638,78 6 638,78 

- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 181,09 181,09 

Nerozdelený zisk minulých rokov 291 702,42 291 702,42 

Výsledok hospodárenia - - 

Cudzie zdroje krytia aktív 179 170,02 94 950,00 

- Krátkodobé rezervy 1 978,83 826,00 

- Krátkodobé záväzky 177 191,19 94 124,00 

- Ostatné záväzky - - 

Výnosy budúcich období 3 599 379,41 826 625,28 

Pasíva celkom 4 077 071,72 1 220 097,57 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

 2019 2018 

Náklady 

Spotreba materiálu - - 

Náklady na reprezentáciu - - 

Ostatné služby 72 456,96 60 292,43 

Ostatné dane a poplatky - - 

Iné ostatné náklady 91,19 5,00 

Tvorba fondov - - 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 7 411 871,47 3 589 538,59 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 93 751,26 73 396,53 

Náklady celkom 7 578 170,88 3 723 232,55 

Výnosy 

Úroky prijaté - - 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 717 599,41  1 508 744,55 

Dotácie - - 
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Prijaté príspevky od iných organizácií 6 860 571,47 2 214 488,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb - - 

Iné ostatné výnosy - - 

Výnosy celkom 7 578 170,88 3 723 232,55 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - - 

Daň z príjmov - - 

Výsledok hospodárenia po zdanení - - 

 

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU v EUR 

Prijatá asignácia 2 % z dane v roku 2019 1 143 912,27 

Použitie asignácie z predchádzajúceho roka 573 506,23 

Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos budúcich období 999 819,09 

Úroky prijaté - 

Prijaté príspevky od fyzických osôb - 

Iné výnosy - 

Príjmy nadácie celkom 717 599,41 

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 v EUR 

Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:  

    -    Program Opora 49 620,00 EUR 

       -      Zamestnanecký grantový program 27 000,00 EUR 

- Podpora O krok vpred 45 500,00 EUR 

- Program Hlavička 21 251,26 EUR  

- Program Municipality 270 000,00 EUR 

- Grantový program Regióny 45 000,00 EUR 

- Grantový program SPPravmeto 60 000,00 EUR 

- Partnerské projekty iných neziskových subjektov 6 892 671,27 EUR 

Dary Spolupráca so samosprávami 40 980,00 EUR 

Dary Eustream 53 600,00 EUR 

Poskytnuté príspevky celkom 7 505 622,73 EUR 

Výdavky (náklady) na správu nadácie:   

- vedenie účtovníctva, výročná správa a audit nadácie za rok 2018 7 179,18 EUR 

- náklady na propagáciu a medializáciu grantových programov 120,84 EUR 

       -      bankové poplatky a ostatné poplatky 76,94 EUR 

       -      správa nadácie (administrácia)  65 080,00 EUR 

- tvorba webstránky 0,00 EUR 

Výdavky (náklady) nadácie celkom 72 548,15 EUR 

Ostatné výdavky (náklady): 91,19 EUR 

-   daň z príjmov - 
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Auditovaná účtovná závierka za rok 2019, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok 

audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí  Prílohu č. 10. 

 

Ostatné informácie 

V roku 2019 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 36 495 €). Správna rada nadácie neurčila žiadne 

ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe Nadácie SPP uvedené. 

 

Orgány Nadácie SPP 

Orgán Funkcia Meno 

Správna rada 

predseda MUDr. Jozef Dolinský  

člen Ing. Michal Ďurkovič 
JUDr. Marián Valko 
Ing. Štefan Šabík 

Správca nadácie/správkyňa 
nadácie 

 Mgr. Ondrej Šebesta (do 31. 12. 2019, 24:00) 
Ing. Eva Guliková (od 1. 1. 2020, 00:01) 

Dozorná rada 

predseda Ing. Rudolf Slezák 

člen Ing. Milan Hargaš, Ing. Ján Szalay 

 

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. 

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. 
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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, Baštová 5, 811 03 Bratislava  

tel. č.: 0907 987 981 

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk 

mailto:projekty@nadaciaspp.sk
http://www.nadaciaspp.sk/

