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Výročná správa za rok 2021 

 

Nadácia SPP v službách verejnosti 

 

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť Slovenský plynárenský 

priemysel a. s., ktorá vníma nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje 

pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú 

schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu 

pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. 

Víziu Nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, štipendiá, 

zahraničné a dlhodobé inovatívne projekty. Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť 

a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými 

podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné. 

 

Vízia a hodnoty Nadácie SPP 

Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na 

Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom 

organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti. 

 

Hodnoty Nadácie 

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, 

rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú 

udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty: 

 

• Tradícia  

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

 

• Solidarita 

Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú, a vždy, 

keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí. 

 

• Jedinečnosť  

Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. 

Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. 

Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia. 
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Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému 

účelu nadácie. 

Nadácia SPP pôsobí v týchto oblastiach spoločenského života: 

A.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti 

zdravotníctva a sociálnych služieb; 

B.) podpora a rozvoj telesnej kultúry; 

C.) poskytovanie sociálnej pomoci; 

D.) zachovanie kultúrnych hodnôt; 

E.) podpora vzdelávania; 

F.) ochrana ľudských práv; 

G.) ochrana a tvorba životného prostredia; 

H.) veda a výskum; 

I.) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

 

Prijímateľmi podpory sú:  

mimovládne organizácie, jednotlivci, samosprávy, školy, univerzity a ďalšie subjekty. 

 

A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP 

 

V roku 2021 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 760 žiadostí o podporu v celkovej 

hodnote 1 062 334,06 €. 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 2021 tieto programy:  

 

Názov grantového  programu Oblasť podpory Počet podporených v 

programoch 

Výška poskytnutých 

prostriedkov 

Zamestnanecký grantový 

program 

organizovanie 

a sprostredkovanie 

dobrovoľníckej 

činnosti 

40 22 000,00 € 

Grantový program O krok vpred ochrana zdravia 158 120 000,00 € 

Program Municipality – 

podprogram Eustream 

zachovanie kultúrnych 

hodnôt, podpora 

vzdelávania, ochrana a 

tvorba životného 

prostredia, 

organizovanie a 

sprostredkovanie 

dobrovoľníckej 

činnosti, podpora 

a rozvoj telesnej 

kultúry 

53 270 000,00 € 

Grantový program Opora 

 

poskytnutie sociálnej 

pomoci 

127 59 760,00 € 

 



4 
 

Grantový program Športuj aj Ty! podpora a rozvoj 

telesnej kultúry 

131 183 737,29 € 

Grantový program SPPravmeTo podpora vzdelávania 100 110 000,00 € 

Grantový program Podpora 

jednotlivcov v núdzi 

poskytovanie sociálnej 

pomoci/ochrana 

zdravia 

83 177 692,81 € 

Grantový program SPPoločne pre 

komunity 

ochrana a podpora 

zdravia, zachovanie 

kultúrnych hodnôt, 

podpora vzdelávania, 

ochrana a tvorba 

životného prostredia, 

organizovanie a 

sprostredkovanie 

dobrovoľníckej 

činnosti 

65 89 143,96 € 

Pamiatka roka Cena Fénix zachovanie kultúrnych 

hodnôt 

3 30 000,00 € 

SPOLU:  760 1 062 334,06 € 

 

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2021: 

Názov programu Oblasť podpory Počet 

podporených 

v programoch 

Výška 

poskytnutých 

prostriedkov 

Dary Eustream podpora vzdelávania, ochrana o tvorba 

životného prostredia 

3 5 400,00 € 

SPOLU:  3 5 400,00 € 

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

prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 48 300,00 EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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. V roku 2021 bolo poskytnutých celkovo 182 

príspevkov v celkovej sume  1 409 560,30 EUR. 

 

Oblasť podpory 
Počet 

podporených 

Podporená suma v 

EUR 

ochrana a podpora zdravia 21 312 161,30 € 

podpora a rozvoj telesnej kultúry 21                     234 660,00 €  

poskytovanie sociálnej pomoci 16 52 155,00 € 

zachovanie kultúrnych hodnôt 50 471 940,00 € 

podpora vzdelávania 59 256 394,00 € 

ochrana a tvorba životného prostredia 5 31 200,00 € 

veda a výskum 2                      14 000,00 € 

ochrana ľudských práv 4                         21 300,00 € 

organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej 

činnosti 
4                          15 750,00 € 

SPOLU: 182 1 409 560,30 € 
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A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP 

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 

 

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu 

Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený. 

 

Už po 16. krát podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), 

ktorým záleží na dianí vo svojom 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 708 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 15 rokov ZGP môžeme 

naďalej pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.  

 

Komu je program určený 

Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP (do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci 

spoločností SPP - distribúcia, a. s. a eustream, a. s.).  

 

Zamestnanci musia byť: 

▪ v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici), 

▪ s ukončenou skúšobnou lehotou, 

▪ nie vo výpovednej lehote. 

 

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednej projekt. 

 

Výška finančnej podpor 

V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov v rámci ZGP vyčlenených celkovo 

20 000,00 EUR. Maximálna celková výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci 

projekt je 1 000,00 EUR. 

 

Časový harmonogram predkladania žiadostí 

16. februára 2021 Vyhlásenie programu 

11. marca 2021, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov 
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12. marca – 23. marca 2021 
Hodnotenie projektov odbornými 

hodnotiacimi komisiami 

do 29. marca 2021 Zverejnenie podporených projektov 

apríl – november 2021 Realizácia podporených projektov 

do 15. novembra 2021 
Záverečné správy a vyúčtovanie 
podporených projektov 

 

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). 

➢ 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; finančné prostriedky môžu byť použité aj na riešenie aktuálnej 
pandemickej situácie v zariadeniach  pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne 
znevýhodnenými či seniormi). 

➢ 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; 
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• extrémisticky zamerané projekty; 

• 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 formulára na: 

https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou. Termín uzávierky podávania 

projektov je 11. marca 2021 do 24.00 h, projekty zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do 

posudzovania. 

 

Ako predložiť projekt 

Na webovej stránke Nadácie SPP: https://nadaciaspp.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár.  

 

Otázky pokrývajú tieto oblasti:  

1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.  

2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii, príp. jednotlivcovi, 

ktorú/ktorého chcete podporiť.  

https://nadaciaspp.egrant.sk/
https://nadaciaspp.egrant.sk/
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3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.  

4. Informácie o plánovanom projekte:  

• opis Vášho projektu/aktivity, 

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

• kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu, 

• časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 

5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.  

6. Prílohy:  

• potvrdenie o vedení bankového účtu. (nie je potrebná notársky overená kópia, začiernite stav 
Vášho účtu); 

• v prípade podpory jednotlivca zašle predkladateľ projektu spolu so žiadosťou aj ním podpísané 
čestné vyhlásenie podľa zverejneného vzoru, že jednotlivec, ktorému má byť podpora 
poskytnutá sa vplyvom úrazu, choroby, či zdravotného postihnutia ocitol  v ťažkej životnej 
situácii alebo hmotnej núdzi. 

 

Zmluvné podmienky finančného príspevku 

 

V prípade, ak bude Váš projekt podporený, uzavrie s Vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí 
finančného príspevku. Príjemca finančného príspevku je výlučne zamestnancom SPP a je zamestnaný 
v hlavnom pracovnom pomere, má ukončenú skúšobnú lehotu a nie je vo výpovednej lehote. 
Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení 
zamestnanci predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu 
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. Správu predkladajú len elektronicky, 
prostredníctvom on-line formulára na https://nadaciaspp.egrant.sk/. V zmluve sú obsiahnuté všetky 
termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový 
účet obdarovaných. 

 

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí 

Konzultácie a pomoc Vám radi poskytnú: 

Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk 

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

 

O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (za 

Nadáciu SPP) a  Mgr. Lucia Capová (za SPP) (ktoré projekty nepredkladali).  

 

V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 40 projektov v celkovej sume 

22 000,00 EUR. Správna rada Nadácie SPP dodatočne navýšila finančnú podporu v rámci 

Zamestnaneckého grantového programu o 2 000,00 EUR na celkovú sumu podpory 22 000,00 EUR. 

 

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami 

tvorí Prílohu č. 1. 

 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
mailto:bea@nadaciaspp.sk
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GRANTOVÝ PROGRAM O KROK VPRED 

 

Podmienky programu O krok vpred 2021 

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku 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 neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, 

detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna 

svalová  atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. 

V snahe zefektívniť našu pomoc v tomto roku otvárame v spolupráci s Asociáciou pomoci 

postihnutým APPA grantový program O krok vpred. 

 

Ciele projektu: 
 

▪ prispieť k skvalitneniu života detí a dospelých so zdravotným postihnutím; 

▪ umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať špeciálne rehabilitácie podľa ich 

vlastného výberu; 

▪ 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, ktorí majú záujem 

absolvovať špeciálne rehabilitácie:  

• jednotlivec – fyzická osoba 

• jednotlivec – rodič dieťaťa 

Výška finančnej podpory: 
 

Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000,00 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na 

špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 2 000,00 EUR. Príspevok je 

možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným 

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

náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.  

Zmluvné podmienky finančného príspevku: 

 

Nadácia SPP uzatvorí zmluvu o spolupráci s APPA. Vybraným žiadateľom bude liečebný program 

uhradený priamo v APPA. Príjemcom finančného príspevku bude APPA.  
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Vybraní partneri na rehabilitácie v APPA:  

AXIS International Rehabilitation 

Center 
Piešťany 

Centrum Svetielko Bratislava, Trenčín, Prešov 

Centrum Liberta Košice 

Ceremina Šúrovce 

Hendi Centrum Piešťany 

Ja sám Hlohovec 

Physio Canis, o.z. Žilina 

Possibilitas Piešťany 

R1 – centrum intenzívnej terapie Banská Bystrica 

Rehab Klinik Bratislava 

Slovenský Červený kríž Košice 

Adeli Medical Center Piešťany 

 
 
Kritéria hodnotenia projektov: 
 

▪ Skvalitnenie života starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím – pomoc vybraným 
jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením. 

▪ Sociálna situácia v rodine. 
▪ Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok 

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 rehabilitačného pobytu. 

 
Ako prihlásiť projekt: 

 
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: 
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú 
pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu 
verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné 
vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu 
uzávierky t. j. do 11. októbra 2021, do 24.00 h.  
 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:  

1. Základné údaje o predkladateľovi a pre koho je projekt určený. 

2. Detailnejší popis situácie. 

3. Výber konkrétneho rehabilitačného strediska. 

4. Celkový príjem rodiny, počet členov. 

5. Požadovaná suma podpory.        

6. Zhrnutie žiadosti 

Časový harmonogram projektu: 

21. septembra 2021 Vyhlásenie programu, zverejnenie informácií a podmienok 

grantového programu bude na stránke: www.nadaciaspp.sk, 

facebooku Nadácia SPP a na stránke APPA, facebooku APPA 

a instagrame APPA. 

 

11. októbra 2021, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov. 

12. októbra – 28. októbra 2021 Hodnotenie projektov komisiou, hodnotiaca komisia je zložená 

zo zástupcov Nadácie SPP a z odborníkov na oblasť pomoci 

postihnutým. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje správna 

rada Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí 

hodnotiacou komisiou trvá približne 3 týždne.  

 

29. októbra 2021 Zverejnenie podporených žiadateľov. Žiadateľ bude o 

poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný emailom. 

1. novembra 2021  – 30. júna 2022 Realizácia podporených projektov. 

do 31. júla 2022 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov, 

poskytne a vyúčtuje APPA. 

 

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí: 
 
Konzultácie Vám radi poskytneme na:  
 

Ľudovíta Chmelárová, APPA, +421 905 991 901, chmelarova@appa.sk, 

Barbora Blahová, Nadácia SPP, +421 918 548 598, barbora@nadaciaspp.sk. 

 

Hodnotiaca komisia, posudzujúca jednotlivé žiadosti, bola zložená zo štyroch hodnotiteliek: 

 

1. Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP 

2. Beáta Majerníková, programová manažérka Nadácie SPP 

http://www.nadaciaspp.sk/
mailto:chmelarova@appa.sk
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3. Miriam Juhanesovičová, predsedníčka APPA 

4. Ľudovíta Chmelárová, koordinátorka charitatívnych projektov APPA 

Najviac projektov bolo predložených na rehabilitácie v centrách: Adeli Medical Center (Piešťany), 

AXIS International Rehabilitation Center (Piešťany) a Hendi Centrum (Piešťany).  

 

V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 158 žiadostí vybraných jednotlivcov 

v celkovej sume  120 000,00 EUR.  

 

Zoznam podporených žiadateľov v  grantovom programe O krok vpred tvorí Prílohu č. 2. 

 

PROGRAM MUNICIPALITY – PODPROGRAM EUSTREAM 

 

Podmienky predloženia žiadostí v podprograme Eustream 

 

TERMÍNY 

Odovzdanie projektu: 31. máj 2021 do 24:00 hod. 

Realizácia projektu: jún až december 2021 

Záverečné vyúčtovanie:  15. december 2021 

 

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: 
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• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas), 

• realizácia obecnej webovej stránky obce, 

• realizácia systému informačných tabúľ, V tejto oblasti nebudú podporené projekty: 

• výstavba viacúčelových multifunkčných ihrísk, 

• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch, 

• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia a plynofikácia). 

 

• Zachovanie kultúrneho dedičstva 

Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné 

združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov): 

• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce, 

• podpora miestneho súboru a pod. 

 

Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine. 

  

• Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia 

• triedenie odpadov, 

• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, 

• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry, 

• protipovodňové opatrenia, 

• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie. V tejto oblasti budú 

podporené aj projekty regionálneho turizmu: 

• realizácia a/alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás. 

Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine. 

 

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI 

 

• Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje: 

• Základné údaje o obci (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej situácie). 

• 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. 
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• 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 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 pondelka 31. mája 2021 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) 
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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 2021 získalo podporu 50 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000,00 

EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Municipality, v podprograme Eustream tvorí 

Prílohu č. 3. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM OPORA 

 

Podmienky grantového programu Opora 

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

v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych 

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

desiaty 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 k aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2020 poskytla Nadácia SPP v tomto 

programe granty 785 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 870 618,00 EUR. 

Našim 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. 

 

Cieľ grantového programu: 

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. Našim 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. 

 

Výška finančnej podpory: 

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 60 000,00 EUR. Maximálna výška podpory na 

jeden projekt je 1 500,00 EUR. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty. 



17 
 

O podporu sa môžu uchádzať: 

• mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-
prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, 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; 

• 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 a strediská osobnej hygieny. 

Časový harmonogram predkladania žiadostí: 

22. marca 2021 Vyhlásenie programu 

16. apríla 2021, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov 

17. apríla – 10. mája 2021 
Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi 
komisiami 

do 17. mája 2021 Zverejnenie podporených projektov 

máj – november 2021 Realizácia podporených projektov 

do 30. novembra 2021 
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených 
projektov 

 

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; 
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• 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 

(IPRO). IPRO zahŕňa 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 

 

V programe nepodporíme: 

mzdové náklady zamestnancov, prevádzkové náklady organizácie a investičné náklady. 

Proces a kritéria posudzovania projektov: 

Formálne kritériá posudzovania 

• obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy; 

• predloženie všetkých potrebných príloh k projektu. 

Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou. 

Ako prihlásiť projekt: 

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: 
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú 
pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu 
verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné 
vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu 
uzávierky t. j. do 16. apríla 2021, 24.00 h. 

 

Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti: 

1. Základné údaje o predkladateľovi projektu. 
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte, popis osobného profilu klienta. 

• Popis základnej anamnézy klienta (zahŕňa anamnézu zdravotnú, rodinnú a sociálnu). 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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• Popis súčasnej situácie klienta. 

• Výsledok mapovania schopností a zručností klienta. 

• Popis metód mapovania schopností.  

   3. Voľba cieľov projektu a samotného klienta. 

4. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 

5. Zhrnutie žiadosti – krátka anotácia o projekte, max. 1000 znakov. 

6. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára. 

7. Povinné prílohy: 

• neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o 
pridelení IČO, štatút, stanovy resp. zakladacia listina a potvrdenie o vedení bankového účtu. 

8. Nepovinné prílohy 

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. V zmluve budú 
obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných 
prostriedkov na bankový účet obdarovaných.  

Podporené subjekty budú predkladať Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii  
podporeného  projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. 
Záverečnú hodnotiacu správu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu bude 
potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.  

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí:  

Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú: 

programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, 

barbora.blahova@cpf.sk, 

programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, 

bea@nadaciaspp.sk. 

V roku 2021 bolo podporených v grantovom programe Opora 127 projektov v celkovej výške 

59 760,00 EUR.  

 

Zoznam podporených podporených projektov v grantovom programe Opora tvorí Prílohu č. 4. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM ŠPORTUJ AJ TY! 

 

Podmienky grantového programu Športuj aj Ty! 

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné 
schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
mailto:bea@nadaciaspp.sk
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prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo 
všetkých regiónoch Slovenska. 

Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 
6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. 

 Cieľ grantového programu 

▪ podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením; 
▪ sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným 

znevýhodnením; 
▪ podpora domácich športových pretekov a turnajov; 
▪ zlepšenie príležitostí pre mladé talenty. 

Podporíme projekty zamerané na 

▪ rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; 
▪ pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; 
▪ športové podujatia a aktivity; 
▪ športové tábory a sústredenia. 

 Komu je program určený 

  O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty: 

▪ športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou 
športu a športovým rozvojom detí a mládeže); 

▪ telovýchovné jednoty; 
▪ mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, 

neinvestičné fondy); 
▪ dobrovoľné hasičské zbory; 
▪ obce/mestá; 
▪ centrá voľného času. 

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt. 

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské právnické osoby. 

Cieľová skupina programu 

▪ deti a mládež vo veku od 6-18 rokov; 
▪ ľudia so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. 

O podporu sa nemôžu uchádzať 

• materské a základné školy; 

• stredné školy, gymnáziá; 

• rodinné a materské centrá; 

• folklórne súbory; 

• fyzické osoby. 
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 Výška finančnej podpory 

V tomto ročníku sme na  podporu  verejnoprospešných  projektov  a aktivít  vyčlenili  celkovo  

90 000,00 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 

5 000,00 EUR. 

 Časový harmonogram predkladania žiadostí 

9. marca 2021 Vyhlásenie programu 

31. marca 2021, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov 

1. apríla – 15. apríla 2021 
Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami 

do 26. apríla 2021 Zverejnenie podporených projektov 

apríl – november 2021 Realizácia podporených projektov 

do 15. novembra 2021 
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov 

 

V programe podporíme 

▪ materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, nákup športového 
vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok; 

▪ náklady pre dobrovoľníkov; 
▪ materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily; 
▪ honoráre pre odborný personál: rozhodca (musia byť viazané na organizáciu turnaja, 

pretekov a pod.); 
▪ cestovné náklady a ubytovanie v rámci športových turnajov a pretekov; 
▪ občerstvenie a stravu na sústredeniach; 
▪ lekársky dozor, hasičský dozor. 

V programe nepodporíme 

▪ režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie); 
▪ administráciu projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa); 
▪ revitalizáciu a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch; 
▪ vydávanie tlačovín k športovým aktivitám a s tým súvisiace práce a služby; 
▪ rekonštrukcie a modernizácie športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov. 

 Proces a kritéria posudzovania projektov 

  Formálne kritériá posudzovania 

• obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy; 
• predloženie všetkých potrebných príloh k projektu. 

Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou. 
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 Kritéria hodnotenia projektov 

▪ Rozvoj športových zručností – priama podpora športu, podpora zdravého životného štýlu 
detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením, sprístupňovanie športových 
a rekreačných aktivít pre deti, mládež, ľudí so zdravotným znevýhodnením, podpora 
domácich športových pretekov a turnajov, zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.  

▪ Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne 
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri. 

▪ 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 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 formulára 
na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte 
dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné 
informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom 
odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať 
najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 31. marca 2021, 24.00 h. 

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. 

3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať. 
4. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 
5. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára. 
6. 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. 

7. Nepovinné prílohy: 

• Krátke zaujímavé športové video, v trvaní 2-3 min. Video môže zachytávať zaujímavý športový 
moment, výzvu alebo aktivitu, ktorá vystihuje váš projekt. Video môže obsahovať argumenty, 
prečo by ste mali byť podporení. 

8. Zhrnutie žiadosti - stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu 
(max. 1000 slov vrátane medzier). 

 
 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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 Zmluvné podmienky finančného príspevku 

V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí 
finančného príspevku. Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. V zmluve budú 
obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných 
prostriedkov na bankový účet obdarovaných.  

Podporené subjekty budú predkladať Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii  
podporeného  projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. 
Záverečnú hodnotiacu správu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu bude 
potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.  

 Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí 

Bližšie informácie a pomoc vám radi poskytnú:  

programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, 
bea@nadaciaspp.sk, 

programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, 

barbora.blahova@cpf.sk. 

Vzhľadom na enormný počet prihlásených žiadostí do grantového programu Športuj aj Ty!, 

správna rada Nadácie SPP navýšila celkovú sumu určenú na podporu jednotlivých žiadostí o 

100 000,00 EUR, t. j. na celkovú čiastku 190 000,00 EUR. 

Hodnotiaca komisia bola zložená zo zástupcov SPP a. s., Centra pre filantropiu, n.o. a 

odborníkov z oblasti športu: 

1. Vladimír Janček, Slovenský zväz ľadového hokeja, riaditeľ oddelenia marketingu  

2. Zuzana Tomčíková, Slovenský olympijský a športový výbor 

3. Mgr. Beáta Sklenárová, psychologička 

4. Juraj Medera, Slovenský paralympijský výbor 

5. Milena Demková, Odbor školstva, kultúry, športu, Žilina 

6. Edita Petrusová, Športové centrum polície  

7. Mgr. Lucia Gregorová, Rodinné centrum Kramárik 

8. Lenka Cupaková, Štátny radca v sekcii odboru športu, agenda športu na školách 

9. Igor Karaba, Štátny radca v sekcii odboru športu, agenda športu na školách 

10. Mária Berdisová, Fond na podporu športu 

11. Barbora Petrechová, referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu, Trenčiansky 

samosprávny kraj 

12. Mário Švec, Vedúci Referátu športu a mládeže, Oddelenie školstva, Košice 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
mailto:bea@nadaciaspp.sk
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
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13. Iveta Kucharovičová, detská psychologička 

14. - 19. Zástupkyne z SPP, a.s. : Mgr. Lucia Capová, Ing. Ľubica Koczianová, Mgr. Adriana 

Tarajová, Ing. Daniela Béberová, Roman Rajninec, Juraj Adamica 

20. Mgr. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu n.o. 

V roku 2021 bolo podporených v grantovom programe Športuj aj Ty! 131 projektov v celkovej 

výške 183 737,29 EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Športuj aj Ty! tvorí Prílohu č. 5. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM SPPRAVMETO 

 

Podmienky grantového programu SPPravmeTo 
 

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje 

Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj 

neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých 

ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť 

vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, 

spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, 

rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka.  

 

Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť mladých ľudí kriticky 

myslieť a komunikovať svoje potreby. Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú 

podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k prostrediu v ktorom žijú a dávať im 

príležitosť podieľať sa na jeho zlepšovaní/riešení problémov. 

Oblasti podpory programu 

a. Osobný a sociálny rozvoj 

b. Prezentačné a argumentačné zručnosti 

c. Kritické myslenie 

d. Kreativita a schopnosť riešiť rôzne situácie  

 

Podporíme projekty zamerané na 

 

Grantový program podporí aktivity realizované počas vyučovacieho procesu i mimo vyučovacieho 

procesu. 

• Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí počas vyučovacieho procesu a 

mimo neho, pri získavaní zručností kriticky myslieť, byť otvorení voči rozmanitosti a 

komunikovať svoje potreby. Podporíme napr. diskusné kluby, zážitkové vzdelávanie, 

používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov realizovaných počas i 

mimo vyučovacieho procesu.   

• Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na 

školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár, 
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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. 

• Rozvíjanie efektívnych spôsobov spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora 

činnosti a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity. 

Žiaci v triede, alebo na školskom parlamente si zadefinujú charitatívne aj filantropická 

aktivity, ktoré sa im páčia a chcú ich realizovať. Cieľom je zvýšiť angažovanosť mladých ľudí 

na aktívne sa zapájanie do diania okolo seba. 

• Podporu základných umeleckých škôl, chceme podporiť množstvo talentovaných a nadaných 

detí, budúcich výtvarníkov, hudobníkov, tanečníkov, hercov v oblasti umenia. 

• Podporu učebných pomôcok, išlo by napr. išlo by napr. o multimediálne CD, vytvorenie 

vlastnej učebnice, vytváranie rôznych platforiem a pod. 

Komu je program určený 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:  

• Školské zariadenia: základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy 

(štátne aj súkromné). 

• Obce a mestá: predkladajú projekty len v prípade, že sú zriaďovateľmi škôl (základné 

a stredné školy) bez právnej subjektivity. 

 

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.  

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby, materské a vysoké školy.  

Výška finančnej podpory 

V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 

150 000,00 EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1 

500,00 EUR. 

Časový harmonogram predkladania žiadostí 

5.10.2021 Vyhlásenie programu 

25.10.2021 o 24.00 h Uzávierka predkladania projektov 

29.10 – 12.11.2021 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami 

15.11.2021 Zverejnenie podporených projektov 

16.11. – 30.11.2021 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi 

1.12. – 15.6.2022 Realizácia podporených projektov 

30.6.2022 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov 
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Aké projekty budú podporené 

▪ Dlhodobé projekty a krátkodobé jednorazové. Očakávame však, že budú obsahovať 

originálne, neodskúšané i overené postupy. 

▪ Projekty spolupráce školských zariadení s mimovládnymi organizáciami. 

▪ Projekt má aktivovať a motivovať deti a mladých ľudí. 

▪ Aktivity, ktoré prebiehajú počas i mimo vyučovacieho procesu.  

▪ Projekt môže podporovať spoluprácu medzi jednotlivými školami, inými inštitúciami 

v komunite. 

▪ Projekty obsahujúce zážitkové a projektové vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností, 

smerujúcich k aktívnemu zapájaniu deti a mládeže do diania v ich okolí/aktívnemu záujmu 

o dianie v ich okolí..., podporujúce dobrovoľníctvo mladých ľudí a filantropické myslenie. 

 

▪ Projekty, ktorých aktivity sú priamo prepojene s dianím v komunite. 

 

▪ Výstupom projektu môže byť aj príručka s realizovanými aktivitami, ktorá môže byť 

inšpiráciou pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

• 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. 

• 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. 10 % zo žiadanej sumy.  

• Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike. 

V programe nepodporíme  

• 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; 
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• 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 realizácii ktorých 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 

 

▪ Rozšírenie aktivít a celkové skvalitnenie vyučovacieho procesu  – 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. Aktivity podporujúce záujem deti a mladých ľudí o život v komunite, rozvíjajúce 

dobrovoľníctvo a filantropické myslenie.  

▪ Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé, 

zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a malých ľudí. 

▪ 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 formulára na: 

https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú 

pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu 

verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu 

uzávierky t. j. do 25.10.2021 do 24.00 h.  

Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:  

1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte. 

2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte: 

• opis vášho projektu/aktivity,  

• napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami 

plánujete stanovené ciele dosiahnuť,  

• kto a aký bude mať prínos z vášho projektu. 

2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.  

3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.                                                                

4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.                  

5. Povinné prílohy: 

• neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení 

IČO, štatút, stanovy resp. zakladacia listina a potvrdenie o vedení bankového účtu. 

6. Zhrnutie žiadosti: 

• stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu. 

 

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 prostriedkov na bankový účet 

obdarovaných. 

Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne: programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Jana 

Zaicová, 0918 479 683, jana@nadaciaspp.sk. 

 

Hodnotiaca komisia, posudzujúca jednotlivé žiadosti, bola zložená zo šiestich hodnotiteľov: 

 

1. Beáta Sklenárová, psychologička 

2. Michal Kuzár, vzdelávacia sekcia, V.I.A.C. - INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ   MLÁDEŽE 

3. Martin Kuruc, vedecký pracovník , Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

4. Ľubica Noščáková, učiteľka, Cirkevná základná škola NARNIA 

5. Katarína Daneková, pedagogička, Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania 

6. Jana Feherpataky – Kuzmová, výkonná riaditeľka, Inštitút pre aktívne občianstvo 

mailto:jana@nadaciaspp.sk
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V roku 2021 bolo podporených v grantovom programe SPPravmeTo 100 projektov v celkovej výške 

110 000,00 EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v grantovom programe SPPravmeTo tvorí Prílohu č. 6. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM PODPORA JEDNOTLIVCOV V NÚDZI 

 

Podmienky interného grantového programu - Podpora jednotlivcov v núdzi   
 
Individuálna pomoc je prioritne smerovaná na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre 
jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 
pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Individuálne žiadosti v rámci grantového programu 
posudzuje správna rada Nadácie SPP s prihliadnutím na odporúčanie (splnenie formálnych 
náležitostí, adekvátnosť položiek, preverenie reálnosti potreby).  

Cieľ grantového programu 
 

▪ Poskytovanie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a 
to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 
živelnou pohromou;  

▪ podpora jednotlivcov s postihnutím;  
▪ pomoc v ťažkej životnej situácii. 

 
Komu je program určený                                                                                         
 
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:  

▪ fyzické osoby  
 

Jeden predkladateľ môže predložiť maximálne 1 projekt. 
 
Žiadateľ môže byť podporený max. jedenkrát za 12 mesiacov, v prípade ak dodá kompletné 
vyúčtovanie predchádzajúceho podporeného projektu spolu so záverečnou správou 
a fotodokumentáciou podporeného projektu. 
 
O podporu sa nemôžu uchádzať 

 
▪ podnikateľské právnické osoby 

 
Výška finančnej podpory 
 
V tomto programe Nadácia SPP vyčlenila na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili 
celkovo  150 000,00 EUR.  
 
Oprávnené položky 
 

▪ zdravotnícke pomôcky,  
▪ hygienické potreby, 
▪ lieky, vitamíny, výživové doplnky, 
▪ potraviny, ošatenie, 



30 
 

▪ liečba, terapie okrem rehabilitačných centier uvedených v neoprávnených položkách,  
▪ iné (zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb pre znevýhodnenú osobu).  

 
Neoprávnené položky 
 

▪ nájomné, 
▪ úhrada energií, 
▪ rehabilitačné pobyty vo vybraných rehablitačných centrách spolupracujúcich s APPA (AXIS 

International Rehabilitation Center, Centrum Svetielko, Centrum LibertaCeremina, Hendi 
Centrum, Ja sám, Physio Canis, o.z., Possibilitas, R1 – centrum intenzívnej terapie, Rehab 
Klinik, Slovenský Červený kríž a Adeli Medical Center). 
 

Položky z rozpočtu zakúpené pred podpisom zmluvy nie je možné spätne preplatiť! 
 
Časový harmonogram predkladania žiadostí 
 
Žiadosti sú prijímané priebežne počas celého roka. Žiadosti sa predkladajú vždy na najbližšie 
zasadnutie správnej rady Nadácie SPP.  
 
Proces a kritéria posudzovania projektov 
 
Formálne kritériá posudzovania 

▪ Obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy; 
▪ k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy. 

 
Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou. 
 
Kritéria hodnotenia projektov 
 

▪ Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok 
predkladateľmi projektu úspešne realizovateľné. 

▪ Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity 
projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky 
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu 
 

Ako prihlásiť projekt 
 
1. Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom formulára, ktorý zasielame 
emailom.  
2. Povinnou prílohou k projektu je čestné prehlásenie o sociálnom alebo zdravotnom znevýhodnení 
žiadateľa. Toto potvrdenie musí byť podpísané starostom/primátorom obce/mesta, prípadne 
príslušným úradom v danej obci, meste, kde žiadateľ žije a v prípade čestného prehlásenia 
o zdravotnom znevýhodnení musí byť tlačivo podpísané ošetrujúcim lekárom. Lekárske správy sa 
k projektu neprikladajú.  
3. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite poštou spolu s povinnými prílohami a zároveň i elektronicky 
vo formáte word na email: jana@nadaciaspp.sk.  
 
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 

mailto:jana@nadaciaspp.sk
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s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre 
dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet 
obdarovaných. 

 
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí 
 
Programová koordinátorka Nadácie SPP: Mgr. Jana Zaicová, +421 918 479 683, jana@nadaciaspp.sk.  
 
O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané priebežne 

počas celého kalendárneho roka. 

V roku 2021 bolo podporených v grantovom programe Športuj aj Ty! 83 projektov v celkovej výške 

177 692,81 EUR.  

 

Zoznam podporených jednotlivcov grantovom programe Podpora jednotlivcov v núdzi tvorí Prílohu č. 

7. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM SPPOLOČNE PRE KOMUNITY 

 

Podmienky grantového programu SPPoločne pre komunity 
 
Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, 
ktoré sa oň starajú. Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápady, ako ich vyriešiť? Chcete 
zrealizovať nápady, ktoré nachádzajú riešenia na miestne či celospoločenské problémy? Chcete 
prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite?  
Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu 
a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými 
využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunity. 
 

Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality 

života ľudí na Slovensku. Grantový program je regionálne zameraný verejnoprospešný program, 

prostredníctvom, ktorého chce Nadácia SPP pomáhať konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a 

komunít zo všetkých kútov Slovenska. Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia 

kvalitu života na Slovensku. Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako 

funguje svet okolo nich. Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť 

kvalitu života vo svojej komunite. Grantový program SPPoločne pre komunity je výnimočný najmä 

tým, že je adresný – podporuje ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak 

najlepšie jeho potreby. 

Podporíme projekty zamerané na 
 

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

• 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 

mailto:jana@nadaciaspp.sk
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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; 

• Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr. spojením 
mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením; 

• Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych 
a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré podporujú miestne 
zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, inšpiratívne 
komunitné stretnutia; 

• Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a 
prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. 
Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života; 

• Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie zelených 
miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod. 

• Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú 
k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných materiálov, 
burzy detského oblečenia a potrieb; 

• Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium pre 
ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická 
lavička. 
 

Komu je program určený 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:  

• Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, 
neinvestičné fondy 

• Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, 
vzdelávacie a výchovné zariadenia) 

• Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.) 

• Samosprávy, obce a mestá. 
 

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.  

O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby. 

Výška finančnej podpory 

V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 90 000,00 

EUR. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 3 000,00 EUR. 

Časový harmonogram predkladania žiadostí 

7. júna 2021 Vyhlásenie programu 

27. júna 2021, 24.00 h Uzávierka predkladania projektov 

28. júna – 11. júla 2021 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami 
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19. júla 2021 Zverejnenie podporených projektov 

19. júla – 23. júla 2021 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi 

23. júla – 15. novembra 2021 Realizácia podporených projektov 

Do 30. novembra 2021 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov 

 

V programe nepodporíme  

• rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk; 

• rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok; 

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

• aktivity realizované v zahraničí; 

• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných 
verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít; 

• projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; 

• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným 
a korektným správaním; 

• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch 
fyzických osôb; 

• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného 
charakteru; 

• 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 a. s.  
 
A) Predpoklady subjektu realizovať projekt: 

• jasne zmapovaná východisková situácia v komunite; 
• predkladateľ má jasnú víziu, zameranú na skvalitnenie života v mieste svojho bydliska, 

komunity, spolku a pod.; 

• predkladateľ je v rámci projektu otvorený spolupráci s ďalšími partnermi; 

• skúsenosti predkladateľa resp. organizácie s realizovaním projektov. 
 
B) Hodnotenie projektu: 

• zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť projektu; 

• jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie; 

• zámer projektu je inovatívny; 

• jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme; 
• popis očakávaných výsledkov a metód ich hodnotenia. 

 
C) Finančná stránka projektu: 
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• rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom; 

• primeranosť administratívnych/mzdových nákladov k celkovým nákladom projektu; 

• efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám. 
 

Kritéria hodnotenia projektov 
 

▪ Zmysluplnosť aktivity – aktivita prispeje k zlepšeniu kvality života v komunite, zmysluplná 
aktivita prispieva k rozvoju regiónu. Plánované aktivity v projekte sú dostatočne inovatívne. 

▪ Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé, 
zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a malých ľudí. 

▪ 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 formulára na: 
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú 
pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu 
verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné 
vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu 
uzávierky t. j. do 27. júna 2021, 24.00 h.  
Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:  

1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte. 

2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte: 

• opis vášho projektu/aktivity,  

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

• kto a aký bude mať prínos z vášho projektu. 
2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.  

3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.                                 

4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.          

5. Povinné prílohy: 

• neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení 
IČO, štatút, stanovy resp. zakladacia listina (obce a mestá tento dokument neprikladajú) 
a potvrdenie o vedení bankového účtu. 

6. Zhrnutie žiadosti: 

https://nadaciaspp.egrant.sk/
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• stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 800 znakov 
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. 

 

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí 

Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne:  

programová asistentka Nadácie SPP: Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk  

programová asistentka Nadácie SPP. Mgr. Jana Zaicová, 0918 479 683, zaicova@cpf.sk. 

 
Hodnotiaca komisia, posudzujúca jednotlivé žiadosti, bola zložená zo štrnástich hodnotiteľov, 

pozostávajúcich zo zástupcov z externého prostredia, zástupcov SPP, a.s. a CpF n.o.: 

 

Tomáš Török, Karpatská nadácia, pracuje Deutsche Yelekom IT Solutions Slovakia, 

Radka Babuliaková, Klub Kaspián, nízkprahové centrum, 

Mgr. Lucia Gregorová, Rodinné centrum Kramárik, 

Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava, 

Ida Adolfová,  Komunitná nadácia Zdravé mesto, 

Beáta Sklenárová, psychologička, 

Janka Šolcová, katedra sociálnej práce PF UMB, 

Eva Vargová, Nitrianska komunitná nadácia, 

Zástupkyne a zástupcovia z SPP : Ľubica Oreská, Miroslav Milán, Juraj Adamica, Roman Rajninec, 

Ľubica Koczianová; 

Mgr. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu n.o. 

 

V roku 2021 bolo podporených v grantovom programe SPPoločne pre komunity 65 projektov 

v celkovej výške 89 143,96 EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v grantovom programe SPPoločne pre komunity tvorí Prílohu č. 8. 

 

PAMIATKA ROKA CENA FÉNIX 

 

Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka 
č. MK-5391/2020-241/16803 z 28. októbra 2020 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry") vydáva tento štatút: 
 

mailto:barbora.blahova@cpf.sk
mailto:barbora.blahova@cpf.sk
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Článok I Organizácia súťaže 
 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka (ďalej len „súťaž“) je 
ministerstvo kultúry.   Ministerstvo   kultúry   pri   organizovaní   súťaže   spolupracuje s vedeckými   a    
odbornými    inštitúciami    z    oblasti    ochrany    pamiatkového    fondu a s partnermi súťaže. 
2. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister / ministerka kultúry Slovenskej republiky (ďalej 
len „minister kultúry") na základe návrhov odbornej poroty. 
3. Partnermi súťaže sú Nadácia SPP, SPP a RTVS (ďalej len „partneri súťaže). 
 

Článok II Poslanie a cieľ súťaže 
 
1. Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych 
pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka") k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a 
motivovať verejnosť  k záujmu o tieto kultúrne pamiatky. 
2. Cieľom súťaže je oceniť prístup vlastníkov kultúrnych pamiatok a prínos iných 
zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a v spolupráci s RTVS, ako mediálnym 
partnerom prezentovať tieto kultúrne pamiatky širokej verejnosti. 
 

Článok III Súťažné kategórie 
 
1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka bude prebiehať v troch súťažných kategóriách: 
A. Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky (exteriér, interiér, reštaurovanie, 
vybavenie,...); 
B. Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky - objektu (menšie objekty - súsošie, socha, oltár, 
freska); 
C. Špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. 
2. Cenu Kultúrna pamiatka roka môže získať iba vlastník národnej kultúrnej pamiatky. 
3. Odborná porota má právo udeliť Čestné uznanie v nasledovných oblastiach: 
A. "Znovuzrodenie Fénixa" - sledovanie procesu obnovy vytipovanej národnej kultúrnej 
pamiatky od "popola" až po úspešne ukončenú obnovu; 
B. Čestné uznanie za mimoriadny prínos k ochrane a obnove národnej kultúrnej pamiatky 
(ocenené bude napr. osobná angažovanosť vlastníka na záchrane národnej kultúrnej pamiatky, prínos 
obnovy národnej kultúrnej pamiatky pre spoločnosť v regióne, prínos v metodike obnovy a pod.). 
4. Čestné uznanie môže získať akýkoľvek subjekt, ktorý zásadným spôsobom vstúpil do procesu 
obnovy národnej kultúrnej pamiatky. 
5. Každoročne sa udeľuje aj divácka cena “Najkrajšia obnovená pamiatka“. O víťazovi rozhodne 
hlasovanie širokej verejnosti na facebookovej stránke partnera súťaže, SPP. Ocenenie – sošku Like 
odovzdáva výhercovi predseda predstavenstva SPP. 
 

Článok IV Podmienky súťaže 
 
1. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy/reštaurovania 
hnuteľnej/nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Do súťaže možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne pamiatky, 
ktorých obnova/reštaurovanie boli ukončené   v predchádzajúcom roku, ako je vyhlásená súťaž. 
2. Prihlášku do súťaže podáva vlastník   kultúrnej pamiatky. Ak je kultúrna pamiatka vo 
vlastníctve viacerých osôb, prihlášku do súťaže podávajú spoluvlastníci spoločne. 
3. Prihláška do súťaže musí obsahovať kompletnú dokumentáciu, podľa ktorej boli práce 
realizované a ktorá musí obsahovať: 
a) žiadosť o zaradenie kultúrnej pamiatky do súťaže Kultúrna pamiatka roka, podpísanú 
vlastníkom/spoluvlastníkmi kultúrnej pamiatky. 
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b) doklad o vlastníctve kultúrnej pamiatky (v prípade nehnuteľnej kultúrnej pamiatky aktuálny 
list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy; v prípade hnuteľnej kultúrnej pamiatky čestné vyhlásenie 
o vlastníctve hnuteľnej kultúrnej pamiatky), 
c) dokumentáciu technického stavu kultúrnej pamiatky pred začiatkom prác, navrhované a 
aplikované metódy a technológie prác (napr. prípravná dokumentácia, dokumentácia 
z pamiatkového výskumu, návrh na reštaurovanie, dokumentácia z vykonaných reštaurátorských 
prác, projektová dokumentácia a pod.), 
d) rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo odborné vyjadrenie príslušného krajského 
pamiatkového úradu, ktorým boli práce na kultúrnej pamiatke alebo pamiatkovom území schválené, 
e) fotografickú dokumentáciu celku a detailov pred a po ukončení obnovy/reštaurovania 
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia s popisom, najmenej 6 záberov. 
4. Podmienkou prihlásenia do súťaže je sprístupnenie kultúrnej pamiatky pre účel obhliadky 
členmi odbornej poroty. 
5. Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou podľa čl. 3 je potrebné podať 
elektronicky na email: skd@culture.gov.sk a zároveň aj do podateľne ministerstva kultúry alebo 
zaslať poštou na adresu: 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva 
„Kultúrna pamiatka roka“ Námestie SNP 33 
813 31 Bratislava 
 

Článok V 
Časový harmonogram súťaže 

 
Súťaž   vyhlasuje    ministerstvo    kultúry    počas   udeľovania   ocenení   (prenos   RTVS) a na svojej 
webovej stránke v druhej polovici marca príslušného kalendárneho roka. 
Termín uzávierky predkladania prihlášok - prihlášky do súťaže možno podať do 30. novembra 
príslušného kalendárneho roka. 
Odborná porota posúdi prihlásené projekty do 3 mesiacov od termínu uzávierky predkladania 
prihlášok. 
Výsledky súťaže  budú vyhlásené v druhej  polovici marca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po 
roku vyhlásenia súťaže. 
 

Článok VI Odborná porota 
 
1. Odborná porota je zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, partnerov súťaže, 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, odborných a stavovských inštitúcií, ktoré sa zaoberajú 
ochranou pamiatkového fondu. 
2. Členov odbornej poroty vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh generálneho 
riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry a štatutárnych zástupcov partnerských 
organizácií. 
3. Projekty prihlásené do súťaže hodnotí a ďalej nominuje odborná porota. Po ukončení 
procesu hodnotenia projektov, navrhuje ministrovi kultúry nominantov na udelenie titulu Kultúrna 
pamiatka roka. 
4. Odborná porota na svojom prvom rokovaní posúdi prihlásené projekty a vyberie z nich 12 
projektov, ako nominácie pre udelenie ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka. Odborná porota 
zrealizuje v rámci nominovaných projektov obhliadky in situ. Z nominovaných projektov následne 
odborná porota navrhne ministrovi kultúry udelenie jednotlivých ocenení. 
5. Kritériá na hodnotenie projektov sú kvalita, účelnosť a vhodnosť procesu prípravy a realizácie 
obnovy/reštaurovania kultúrnej pamiatky na princípe   vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos 
pre ochranu pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky. 
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6. Odborná porota v hodnotení projektov uvedie skutočnosti, pre ktoré kultúrnu pamiatku 
nominuje na udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka. 
7. Podrobnosti o zložení, rokovaní odbornej poroty a hodnotení prác upravuje organizačný a 
rokovací poriadok, vydaný ministerstvom kultúry (po prerokovaní s partnermi ocenení). 
 

Článok VII Udeľovanie cien súťaže 
 

1. Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna 
pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac tri tituly Kultúrna 
pamiatka roka. 
2. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa priznáva vlastníkom 
kultúrnych pamiatok, ktorým minister kultúry udelil titul Kultúrna pamiatka roka. 
3. S udelením titulu Kultúrna pamiatka roka je spojený finančný dar. Finančný dar sa udeľuje 
vlastníkom kultúrnych pamiatok. 
4. Celková suma určená na finančné dary je 30.000 € (slovom: tridsaťtisíc eur). Výška jednotlivej   
finančnej   odmeny   pre   vlastníka,/spoluvlastníkov   kultúrnej   pamiatky za udelenie titulu Kultúrna 
pamiatka roka je 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur). 
5. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka, symbol súťaže a finančnú odmenu 
odovzdáva minister kultúry, spoločne s partnermi súťaže, počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 
súťaže. 
6. Odborná porota má právo navrhnúť neudeliť titul Kultúrna pamiatka roka. Titul Kultúrna 
pamiatka roka môže byť udelený maximálne trom vlastníkom hnuteľných alebo nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok. 
 

Článok VIII Symbol súťaže 
 
Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix, ktorého originál je trvale uložený na 
ministerstve kultúry, na sekcii kultúrneho dedičstva. 
Článok IX 
Úhrada nákladov súťaže a úloha RTVS 
 
1. Finančné náklady spojené s usporiadaním súťaže znáša ministerstvo kultúry a partneri súťaže 
podľa vzájomnej dohody. 
2. Finančné prostriedky na finančné odmeny podľa čl. VII, ods. 3 a 4, poskytuje Nadácia SPP ako 
jeden z partnerov súťaže, na základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry na jednej 
strane a Nadáciou SPP na druhej strane. 
3. Partner súťaže má právo na zverejnenie informácie o sponzorskom zabezpečení súťaže. 
4.  RTVS, ako   mediálny   partner   súťaže   zrealizuje   vysielanie   v priamom   prenose 
zo slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávanie ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka. 

 
Článok X Prechodné ustanovenia 

 
1. Termín vyhlásenia súťaže v roku 2020 je 15. decembra 2020. 
2. Termín podania prihlášky súťaže vyhlásenej v roku 2020 je do 31. januára 2021. 
3. Do súťaže vyhlásenej v roku 2020 možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne pamiatky a 
pamiatkové územia, na ktorých bola obnova/reštaurovanie ukončené v roku 2019 a 2018. 
 

Článok XI 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Tento štatút nadobúda účinnosť 15. decembra 2020. 
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2. Zrušuje sa Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka č. MK-4086/2009-10/10164 z 12. augusta 
2009, ktorý nadobudol účinnosť 15. augusta 2009 
 
 
Natália Milanová ministerka kultúry 

 

Odborná komisia, posudzujúca jednotlivé žiadosti, bola zložená z hodnotiteľov: 

 

Mgr. Peter Gomboš, akad. maliar rest., člen predstavenstva Komory reštaurátorov SR 

Mgr. Vladimír Majtán, pamiatkár – metodik Krajského pamiatkového úradu v Žiline 

akad. sochár Tomáš Lupták, reštaurátor 

Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD., riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR 

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta 

architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Ing. arch. Imrich Pleidel, podpredseda Slovenskej komory architektov 

Mgr. Ladislav Snopko, archeológ, politik, člen správnej rady Nadácie SPP  

Mgr. Ondrej Šebesta, riaditeľ odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou, SPP 

Ing. arch. Igor Teplan, prezident Spolku architektov Slovenska – predseda odbornej poroty 

Ing. Eva Majchráková, tajomníčka súťaže 

 

V roku 2021 boli ocenené 3 projekty v celkovej výške podpory 30 000,00 EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v programe Pamiatka roka Cena Fénix tvorí Prílohu č. 9. 

 

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. 

V roku 2021 získali podporu 3 projekty, ktorým bola prerozdelená celková suma 5 400,00 EUR.  

 

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci 

vyplatenia darov tvorí Prílohu č. 10. 
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B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP  

 

OBLASTI PODPORY 

Ochrana a podpora zdravia 

 

Partnerské projekty iných subjektov: 

Nadácia SPP sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na podporu aktivít, ktoré vedú k ochrane zdravia 
slovenskej spoločnosti, k prevencii, ale aj k riešeniam rôznych problémov spojených s touto 
problematikou. V téme ochrany zdravia bolo podporených 21 projektov v sume 312 161,30 €. 
 

1. MAKO SK 

Názov projektu: WORKSHOPY - aké sú potreby detí vs. možnosti škôl a štátnej správy 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť sériu workshopov, na ktorých sa všetky zúčastnené strany - deti, 

rodičia, pedagógovia a zamestnanci ÚPSVaR mohli spolu prepájať a navzájom si ukázali svoj pohľad a 

možnosti. Cieľom bolo individuálne pomôcť 20 znevýhodneným deťom, ale podarilo sa ho prekročiť v 

100%. Vďaka online workshopom sa pomohlo 250-300 rodinám so zdravotne znevýhodneným 

dieťaťom. Finančné prostriedky boli použité na náklady na komunikáciu a výrobu TV spotov, vizuálov 

pre sociálne siete, lektorné – odmena lektorom (špeciálni pedagógovia, psychológovia, 

fyzioterapeuti, lekári – špecialisti) a technické zabezpečenie (demo produkty - kompenzačné 

pomôcky, prezentačná technika, video technika na online prenosy). 

 

2. NO LIMITS for NATY 

Názov projektu: NO LIMITS FOR NATY 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo financovanie operačného zákroku Natálky Križanovej. Po úspešnom operačnom 

zákroku bolo zámerom výsledky prezentovať rodinám, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Pomoc by 

mala byť v podobe koordinácie, usmernenia a finančnej podpory. Finančné prostriedky boli použité 

na operáciu. 

 

3. Združenie pre Seniorov Bohunka 

Názov projektu: Masáž pre zdravie 

Projekt bol podporený sumou: 2 161,30 € 

 

Cieľom projektu bolo  predchádzanie rizík u klientov apatie, depresie, úzkosti spôsobených sociálnou 

izoláciou od rodiny a príbuzných, ktorá priamo vplýva na ich psychický a fyzický stav. Projekt mal 

veľmi pozitívny ohlas nielen u prijímateľov sociálnej služby, ale aj u zamestnancov ZpS Bohunka. Ciele 

projektu boli naplnené. Masážne kreslo pomáha zlepšeniu svalovej činnosti, uvoľňuje stuhnuté kĺby, 

dochádza k uvoľneniu svalov a k celkovému pocitu uvoľnenia a pohody. Masážne kreslo prispieva k 

skvalitneniu služieb ZpS. Poskytuje program a rozptýlenie prijímateľom sociálnej služby, čo je veľmi 

dôležité v období pandémie COVID- 19, kvôli ktorej dochádza k sociálnej izolácii od rodiny a 

príbuzných. Je prínosom pre  zamestnancov tým, že im pomáha uvoľniť telo po fyzickej záťaži a 
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prispieva  k navodeniu psychickej pohody, čím predchádza syndrómu vyhorenia. Finančné 

prostriedky boli použité na nákup špeciálneho zdravotníckeho masážneho kresla. 

 

4. Centrum pre liečbu drogových závislostí 

Názov projektu: Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami. 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave je najväčšou, centrálnou, 

špecializovanou zdravotníckou inštitúciou na Slovenku, ktorá je určená na prevenciu, diagnostiku, 

liečbu a následnú starostlivosť poskytovanú občanom v súvislosti s problémami vznikajúcimi pri 

užívaní psychoaktívnych látok. V čase pandémie COVID-19 bola mimoriadnym prínosom pre 

pacientov CPLDZ Bratislava, ktorým poskytovala možnosť telefonickej konzultácie, či psychologickej 

intervencie po telefóne. Tým poskytovala pre pacientov službu v domácom prostredí, redukovala 

nutnosť osobnej návštevy, a tým aj riziká spojené s prenosom vírusu. V priebehu roka 2021 sa linka 

stala nosnou aktivitou činnosti centra, čo odrážalo jej úspech. Linka je anonymná, dostupná všetkým 

záujemcom. V období február až december 2021 bola vysoko vyťažená a uskutočnilo sa 5 240 

hovorov v trvaní od 5 do 30 min, výnimočne aj dlhšie. Na základe vyťaženosti sa stala dôležitou 

pomocou na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody zamestancov, výpočtovú 

techniku, telekomunikačné služby, prevádzkový a všeobecný materiál. 

 

5. "Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb" 

Názov projektu: Cielená podpora pre detských pacientov NÚDCH: UVC STERIPRO robot 

Projekt bol podporený sumou: 71 700 € 

 

Cieľom bolo zakúpenie špeciálneho medicínskeho prístroja. UVC STERIPRO robot poskytuje UVC 

dezinfekciu povrchov a vzduchu v nemocničných miestnostiach. Po manuálnom čistení a chemickej 

dezinfekcii je podľa štúdií adekvátne vyčistených menej než 50% povrchov. Robot funguje na princípe 

ultrafialového svetla s germicídnou vlnovou dĺžkou, ktoré ničí mikroorganizmy. Prístroj tak poskytuje 

veľmi rýchlu dezinfekciu, nakoľko senzory systému automaticky vypočítajú veľkosť miestnosti a 

navrhujú potrebnú dĺžku dezinfekčného cyklu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie UVC 

Steripro. 

 

6. RAFAEL dom n.o. 

Názov projektu: Elektricky polohovateľné nemocničné lôžka pre pacientov v hospici 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu  bolo zakúpenie 12 ks nemocničných elektricky polohovateľných postelí, z toho 2 

lôžka aj s možnosťou bočného naklonenia ložnej plochy s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť na 

lôžkovom hospicovom oddelení Domu RAFAEL. Z dôvodu nezískania celej plánovanej výšky 

finančného príspevku bolo nakúpených 10 kusov nemocničných postelí. Elektricky polohovateľné 

postele zlepšia nevyliečiteľne chorým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia kvalitu ich 

zostávajúceho života. Ľahko ovládateľné lôžko s antidekubitným matracom výrazne zvyšuje pacientov 

komfort a súčasne uľahčuje prácu ošetrovateľského personálu. Finančný dar bol použitý na nákup 10 

ks nemocničných elektricky polohovateľných postelí. 
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7. ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne  

Názov projektu: Starostlivosť o hygienu a zdravie detí na ZŠ 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Hlavnou myšlienkou projektu bolo skvalitniť sociálne služby žiakov základnej školy so zameraním na 

prevenciu. Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení na 

prvom poschodí v budove základnej školy. Rekonštrukčné práce zahŕňali výmenu a opravu 

vodovodných a kanalizačných vedení, murovanie nových WC kabínok s dverami, výmenu umývadiel, 

toaliet, pisoárov, obkladov, dlažby a vymaľovanie stien. Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie žiakov 

v oblasti prevencie, dodržiavanie osobnej hygieny, formovanie ich zdravotného uvedomovania a 

vzťah k ochrane zdravia. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych 

zariadení. 

 

8. Národný onkologický ústav 

Názov projektu: Zavedenie personalizovanej medicíny s cieľom stratifikácie pacientov s ťažko 

liečiteľnými nádormi na efektívnu liečbu 

Projekt bol podporený sumou: 100 000 € 

 

Projekt Národného onkologického ústavu je rozdelený na dve etapy. Cieľom  projektu  je vysoko  

sofistikovaná diagnostika nádorových ochorení formou  personalizovanej medicíny so zameraním na 

ťažko liečiteľné agresívne hypoxické nádory. Úlohou je zamerať sa na tie typy nádorov, v ktorých je 

detegovaná expresia hypoxických markerov, a rozšíriť paletu diagnostík realizovaných v Národnom 

onkologickom ústave o veľmi špecifické markery zlej prognózy, napr. karbonickú anhydrázu IX, ktorá 

v súčasnosti patrí k najlepším markerom zlej prognózy, predovšetkým vďaka svojej expresii výlučne v 

nádorových tkanivách, pričom nikdy  neexprimuje v zdravých korešpondujúcich tkanivách. Základným 

cieľom projektu je navrhnúť metódu, ktorá pomôže pri stanovení efektívnej liečby ťažko liečiteľných 

nádorov. 

 

9. Občianske združenie Liptovskej nemocnice 

Názov projektu: Moderné hemodialyzačné stredisko 

Projekt bol podporený sumou: 13 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zmodernizovať hemodialyzačné stredisko Liptovskej nemocnice s pomocou 

informačno-komunikačných technológií. Spoločnosť M. Braun Medical zrealizovala opravu 

elektroniky a zabezpečila prepojenie monitorov a PC novou kabelážou. Následne firma ProDos 

zrealizovala inštaláciu IS NEFRIS v plnom rozsahu. Po niekoľkotýždňovom používaní IS NEFRIS sú 

ohlasy od zdravotníkov pozitívne. Hemodialyzačná ambulancia sa prepojila s oddelením a lekári tak 

majú informácie o pacientovi online. Cieľ projektu bol naplnený. Lekári majú k dispozícii kompletný 

zdravotný záznam pacienta, dialyzačné prístupy, informácie o podávanej liečbe a predpisovaných 

liekoch. Projektom sa tak zvýšil komfort či už pre zdravotníkov alebo pacientov. Zlepšili sa zároveň 

pracovné podmienky a procesy na hemodialyzačnom stredisku. Finančný dar bol použitý na 

zakúpenie informačného software IS NEFRIS. 
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10. Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ) - Rodičovské združenie pri Materskej škole 

Lachova 31 

Názov projektu: „Aby sme dobre dopadli...“ 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne 

prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových 

pohybových schopností a zručností. Deti si osvojili lokomočné schopnosti a zručnosti na rôznom 

náradí, vo vyvýšenej rovine, bez pocitu strachu a ohrozenia vlastného zdravia. Dopadové plochy sú 

dôležitou súčasťou každého detského ihriska. Sú určené k umiestneniu pod herné prvky, zvyšujú 

bezpečnosť detí pri dopade na zem a zabraňujú úrazom. Dopadové plochy umožnia deťom bezpečné 

osvojovanie si rôznych elementárnych lokomočných pohybov a zručností ako je rúčkovanie, chôdza 

po zvýšenej rovine, lozenie po lanových preliezačkách, nácvik správneho koordinovaného pohybu, 

akrobatické prvky. Finančný dar bol použitý na drevený herný prvok "loď veľká so zostavou 

pyramída" vrátane montáže a dopravy. 

 

11. Liga za duševné zdravie SR, o.z. 

Názov projektu: Linka dôvery Nezábudka 

Projekt bol podporený sumou: 30 000 € 

 

Liga za duševné zdravie prevádzkuje od júla 2019 Linku dôvery Nezábudka (LDN) – nonstop, 

anonymnú, bezplatnú telefonickú a emailovú službu dištančného psychologicko- sociálneho 

poradenstva. Len v roku 2020 absolvovala viac ako 13 600 pomáhajúcich kontaktov. Činnosť linky 

bola obnovená po  13 ročnej prestávke spôsobenej absenciou akýchkoľvek systémových zdrojov na 

jej prevádzku.  V súčasnosti je jej prevádzka znova ohrozená. Podpora financovania od štátu stále 

neexistuje,  napriek preukázateľnej dôležitosti a vyťaženosti tejto služby psychologickej prvej pomoci 

pre ľudí práve v čase pandémie a jej dôsledkoch v podobe ekonomickej krízy. V čase, keď je potrebné 

rozširovať  kapacity, aby bolo možnéi pomôcť väčšiemu počtu prichádzajúcich žiadostí, linka bojuje 

doslova o prežitie. Cieľom Ligy je preto napriek nezáujmu štátu a neľahkej situácii udržať existenciu 

LD Nezábudka pre ľudí. 

 

12. Šanca pre deti so spastickou diparézou 

Názov projektu: Čarovné obleky pre lepší život 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo pomôcť deťom s neurologicko-pohybovými ochoreniami. Je málo centier pre 

zdravotne znevýhodnené deti, kde by boli pod jednou strechou poskytované služby, ktoré by im 

pomáhali prekonávať životné prekážky. Život týchto detí od samého začiatku nie je bezstarostný. To, 

čo je pre mnohých automatické, je pre nich veľká výzva. Namiesto toho, aby sa šantili so svojimi 

kamarátmi, sú častokrát odkázané na celoživotné rehabilitácie a rôzne terapie. Vďaka podpore sa 

zakúpili ďalšie veľkosti Therasuit oblekov, čím by bolo umožnené využívať rehabilitačnú metódu pre 

väčšie množstvo detí. TheraSuit koncept predstavuje rehabilitačnú metódu, ktorá je uznávaná a 

prináša výborné výsledky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie špeciálnych oblekov na 

vykonávanie rehabilitácie TheraSuit. 
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13. PLAMIENOK n.o. 

Názov projektu: Zabezpečenie možnosti konzultácií pre rodičov nevyliečiteľne chorých detí s lekármi 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť rodinám, ktoré majú doma ťažko choré alebo nevyliečiteľne choré 

dieťa, možnosť zavolať do Plamienka a prostredníctvom online konzultácie sa nezáväzne porozprávať 

s miestnymi lekármi. Stačí aby vyplnili krátky dotazník na stránke www.plamienok.sk. Po jeho 

vyplnení sa im lekári a špecialisti z Plamienka v krátkej dobe ozvú, dohodnú si spolu online hovor, 

porozprávajú sa a poskytnú im potrebné rady a informácie. Finančné prostriedky boli použité na 

nákup počítača. 

 

14. Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto 

Názov projektu: Každá sekunda sa počíta - Verejné AED defibrilátory v srdci Bratislavy – v Starom 

Meste 

Projekt bol podporený sumou: 12 000 € 

 

Cieľom projektu je rozmiestnenie 10-12 ks verejných AED defibrilátorov na dostupné ľahko 

identifikovateľné a verejnosťou navštevované priestranstvá v Bratislave - Starom Meste za účelom 

skrátenia reakčnej doby na včasné poskytnutie prednemocničnej prvej pomoci. Poskytnutie včasnej 

prvej pomoci prostredníctvom AED defibrilátora pred príchodom posádky ZZS môže výrazne zvýšiť 

prežívanie postihnutej osoby, vo vybraných prípadoch priamo zachrániť život a výrazne znížiť 

zdravotné následky oneskorené poskytnutej pomoci. Súčinne s integráciou AED sa spustí mediálna 

kampaň, integrácia lokácií AED do GIS mapy Starého Mesta a mobilnej aplikácie Starého Mesta 

vytvorením osobitnej prehľadnej mapky, vrátane integrácie defibrilátorov do schémy Integrovaného 

záchranného systému SR. 

 

15. Občianske združenie URPÍN 

Názov projektu: Benefičný koncert Angelus Fest 

Projekt bol podporený sumou: 500 € 

 

Cieľom projektu bol koncert, ktorý bol organizovaný v spolupráci s OZ Onkológia BB a jeho prioritou 

bolo zozbierať finančné prostriedky na nákup lôžok pre ležiacich pacientov. Celková vyzbieraná suma 

presiahla 4 000 €. Finančný dar bol použitý na stavbu pódia, ozvučenie, osvetlenie a cestovné pre 

hudobné kapely. 

 

16. SPOLUCÍTENIE 

Názov projektu: Germicídne žiariče 

Projekt bol podporený sumou: 1 300 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré účinne a nezávadne dezinfikujú vzduch 

od všetkých škodlivých mikroorganizmov. Pôvodne sa plánovalo zakúpiť 9 germicídnych žiaričov, 

nakoniec sa za získané finančné prostriedky nakúpilo celkom 5 kusov germicídnych žiaričov, ktoré boli 

následne inštalované v priestoroch, kde je ich využitie kľúčové. V prvom rade spoločné chodbové 

priestory a tiež priestory jedálne, kde sa pri spoločnom servírovaní jedla stretávajú klienti z rôznych 

oddelení centra. Žiariče boli tiež umiestnené v práčovni, kde sa v odkladacej časti počas pracovných 
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dní i počas víkendov sústreďuje veľké množstvo špinavého oblečenia aj obliečky, ktoré sú následne 

premiestnené do hlavnej časti práčovne. Germicídne žiariče sme umiestnili i do ambulancie 

ošetrovateliek, kde sa vykonávajú rôzne zdravotné úkony a taktiež testovanie klientov a 

zamestnancov ATG aj PCR testami. Finančný dar bol použitý na nákup 5 kusov germicídnych žiaričov. 

 

17. HIPOEDU 

Názov projektu: S koníkom bez bariér 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Hipoterapia patrí svojimi nákladmi na prevádzku medzi terapiami medzi najdrahšie terapie na svete. 

Je potrebné zabezpečiť priestory na chov koní a na terapie, správnu výživu a ošetrenia koňom, 

zabezpečiť pomôcky na chov, čistenie, tréning koní, pracovníkov, aj špeciálne pomôcky na terapie, 

ktoré sú špecifické a menia sa podľa individuálnych potrieb cvičenca. Cieľom projektu je teda zaistiť 

prevádzku OZ HIPOEDU v týchto ťažkých časoch. Nakúpiť potrebné pomôcky, výživu a veterinárnu 

starostlivosť koňom, pomôcky pre kone a aj pre deti na terapie. Pretože len spokojné kone môžu 

podať kvalitný pracovný výkon a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. 

 

18. Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o. 

Názov projektu: Blízko k seniorom 

Projekt bol podporený sumou: 1 900 € 

 

Projekt Blízko k seniorom je určený na nákup výpočtovej techniky v zariadení pre seniorov, ktorá 

bude určená na zabezpečenie spojenia so svojimi blízkymi a rodinnými príslušníkmi formou SKYPU, 

počas pandemických opatrení ale aj mimo pandémie. Techniku využijeme aj v rámci vzdelávacích 

aktivít na podporu  digitálnych zručností, informatizáciu seniorov,zapájanie sa do internetových 

diskusii a následné zmiernenie digitálnej priepasti medzi seniormi a ich blízkymi. Zároveň chceme 

zabezpečiť našim seniorom vytvorenie digitálnej komunity,ktorá by zmierňovala ich pocit osamelosti. 

V rámci voľnočasových aktivít nám poslúži ako jedna z možností riešenia ich samoty,bude slúžiť aj na 

nácvik jemnej motoriky pri práci s technikou.Tento projekt nám má pomôcť zlepšiť psychický a 

emocionálny stav seniorov. Zabezpečenie potreby kontaktu s rodinou navodí pocit spokojnosti 

klienta a zleší jeho celkový stav. 

 

19. Centrum sociálnych služieb pod Karpatami 

Názov projektu: Aktívne aj vonku 

Projekt bol podporený sumou: 2 100 € 

 

Projekt sa realizovať nasledovne vybudovaním spevnenej plochy, prostredníctvom ktorej sa aj osoby 

na invalidných vozíkoch, alebo so sťaženou mobilitou dostanú k lavičkám, kde si môžu kedykoľvek 

posedieť. Cieľom projektu je budovanie lavičkovej aleje s malými stolíkmi, kde si môžu položiť pitie, 

kávu, detské ihrisko, preliezková zostava a jednoduchá workoutová zostava. 

 

20. PRAMEŇ NÁDEJE 

Názov projektu: Nadýchnime sa ! 

Projekt bol podporený sumou: 3 500 € 
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Projekt bude zameraný na ochranu zdravia klientov v zariadení sociálnych služieb, použitím 

kyslíkového prístroja ako pomoci po covidovských stavoch ako aj germicídneho žiariča. Kyslíkový 

koncetrátor zabezpečí pre klientov trvalý a plynulý prístup kyslíka pri terapiách. Jednotlivci, ktorých 

koncentrácia kyslíka v krvi je nižšia ako normálna, často vyžadujú na nahradenie tohto kyslíka 

koncentrátor kyslíka. Po prekonaní covid ochorenia mnohým klientom ostali zdravotné problémy, 

hlavne čo sa týka dýchania a hodnoty oxygénu v krvi. Vďaka kyslíkovým prístrojom by sme uľahčili 

každodenný život klientov, pomohli by sme im pri úprave hladiny kyslíka v krvi a vďaka germicídnemu 

žiariču by sme im prinavrátili pokojné a bezpečné trávenie času v zariadení sociálnych služieb, a 

používaním vitamínových prípravkov by sme prispeli k zvyšovaniu imunity klientov. 

 

21. Hospic Milosrdných sestier 

Názov projektu: #viaczivotadodni 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu je napĺňať hospicovú starostlivosť, ktorej ideálom a poslaním je, aby ľudia umierali 

bez bolesti, fyzickej, psychickej, sociálnej i duchovnej, a s vďačnosťou za život, ktorý im bol daný. 

Cieľom je umožniť pacientom žiť naplno, ako im len ich ochorenia dovolí.  Prítomnosť rodiny, blízkeho 

človeka alebo niekoho, kto sa o človeka stará s láskou a nehou, je v posledných dňoch to 

najdôležitejšie. Príbuzní môžu chorého navštevovať bez obmedzenia, podľa jeho priania a potrieb, 

môžu ho sprevádzať vo dne v noci. Hospic je až do poslednej chvíle o živote a ten môže byť krajší 

a dlhší. V hospici zostáva človek osobnosťou, ktorá má svoje priania a svoje potreby a zaslúži si úctu. 

 

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 21 projektov 

v sume 234 660,00 €. 

 

1. Slovenský zväz biatlonu 

Názov projektu: Organizovanie medzinárodných pretekov IBU Cup 3, IBU Cup 4 Brezno- Osrblie 

Projekt bol podporený sumou: 46 800 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem o biatlon ako zdravý šport vhodný pre všetky vekové kategórie. V 

pláne bolo zvýšiť počet prenosov z podujatia a tiež viac spropagovať biatlon prostredníctvom 

sociálnych sietí a médií. Organizáciou podujatia tiež bolo cieľom spropagovať región ako oblasť, kde 

je možné zrealizovať preteky medzinárodného rozmeru. Zvýšiť cestovný ruch v regióne - zapojiť 

subdodávateľské firmy z oblasti Horehronia, ktoré sa podielali na organizácii pretekov a tým sa 

zabezpečila aj propagácia Slovenska smerom k zahraničiu. Zámerom bolo motivovať mládež a širokú 

verejnosť k športu. Taktiež zviditeľniť Národné biatlonové centrum v Osrblí ako centrum, kde sú 

vytvárané podmienky na športovú činnosť pre ľudí všetkých vekových kategórií počas celého roka. 

Všetky stanovené ciele boli splnené. Finančný dar bol použitý na zasnežovanie, technicko-materiálne 

vybavenie, horskú a záchrannú službu, prenájom mobilných toaliet, SBS a akreditáciu. 
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2. Benitim 

Názov projektu: kurz myTEEN - šanca pre teenagerky na zdravšie dospievanie 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bola implementácia a propagácia nového celoročného kurzu pre teenagerky s 

názvom myTEEN realizovaného na základných školách. Prostredníctvom kurzu bolo cieľom zlepšiť 

životný štýl dievčat na Slovensku, prispieť k prevencii psychických a zdravotných problémov. Dievčatá 

potrebujú akútnu pomoc, pretože podľa prieskumov vykazujú najnižšiu hladinu spokojnosti so v 

Európe, následkom toho sú zlé vzťahy v rodine, v škole, dievčatá nešportujú, nevhodne sa stravujú, 

zhoršuje sa ich zdravotný stav, trpia psychickými poruchami, poruchami správania, závislosťami, 

šikanou, rannou promiskuitou. Školských psychológov je málo, dievčatá sa nemajú na koho obrátiť s 

dôverou pri problémoch. Dievčatá hľadajú vlastné riešenia a pomoc na sociálnych sieťach, ktoré 

častokrát nie sú správne. Benitim vytvorili celoročný športovo psychologický kurz myTEEN, ktorý 

bude pravidelne prebiehať 2x v týždni celý školský rok na školách. Finančné prostriedky boli použité 

na tovrbu obsahu Instagramu, odmeny  redaktorom a Instagram špecialistovi, tlač plagátov a letákov, 

náborové akcie pre dievčatá na 20 škôlách (odmeny pre trénerov, psychológov a koordinátorov, 

prenájom telocviční, účasť na rodičovských združeniach na 20 školách, organizácia diskusných 

stretnutí s rodičmi na 20 školách, podpora projektu myTEEN v médiách a na sociálnych sieťach, nákup 

športových pomôcok. 

 

3. Brezov pre všetkých, o.z 

Názov projektu: Brezovský beh zdravia 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projekt vznikol pri myšlienke, ako pritiahnuť širokú verejnosť k športu, zdravšiemu životnému štýlu, k 

spoznaniu nových ľudí, k vytvoreniu nových a upevneniu starých priateľstiev a k spoznávaniu a 

propagácie obce Brezov i jej krásneho okolia. Cieľmi projektu boli pohybové zapojenie detí a 

„mladých“ ľudí, rozvoj športových schopností v každom štádiu života, oboznámenie sa so športom a 

motivácia k pravidelnost, ale aj boj proti obezite a iným chorobám, spájanie ľudí cez športovú 

aktivitu. Tieto ciele sa dosiahli kvalitným usporiadaním bežeckej súťaže Brezovský beh zdravia, kde sa 

prišli účastníci znova a znova namotivovať, dokázať si svoje schopnosti, podporiť sa navzájom, 

stanoviť nové ciele, posunúť svoje skúsenosti menej skúseným a vytvoriť spoločenstvo ľudí so srdcom 

otvoreným pre šport. Beh zdravia sa konal 21. 8. 2021 a mal iba poziívne ohlasy. Finančný dar bol 

použitý na prenájom časomiery a ceny pre účastníkov. 

 

4. FC Ružinov Bratislava 

Názov projektu: Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Hlavnou myšlienkou 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. Klub sa snažil 

zverencom zabezpečiť aj kvalitnú futbalovú výstroj. Zároveň chcel klub podporiť aj 20-tich 

marginalizovaných rómskych futbalistov, ktorí sú veľmi nadaní, ale žijú vo veľmi ťažkom prostredí 

a nemajú možnosť si zakúpiť základné futbalové potreby. Finančný dar bol použitý na tréningové 
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vybavenie a pomôcky (dresy, štulpne, teplákové súpravy, futbalové súpravy, profesionálne futbalové 

lopty). 

 

5. FC Slovan Modra 

Názov projektu: Pohybom k zdraviu 

Projekt bol podporený sumou: 4 600 € 

 

Cieľom projektu bolo vrátiť deťom návyky, a to hlavne sociálne – stretávať sa s kamarátmi, trénermi, 

fyzické – udržiavať sa v telesnej kondícii čo je zároveň najlepšia prevencia pred mnohými chorobami, 

ale aj pedagogické návyky – teda vzdelávať sa a plniť nejaké úlohy. Cieľom tréningov bolo, aby deti 

počas lockdownu nestratili kontakt s kamarátmi, a to formou športu, hoci len online. To všetko sa 

podarilo, keďže záujem o tréningy bol veľký, a práve kvôli veľkému záujmu sa organizátori dohodli na 

spolupráci s rôznymi športovcami, ktorí ako online hostia rozprávali svoje príbehy, dávali rady a 

motivovali mládež, aby nezanevreli na šport. S postupným uvoľňovaním opatrení sa zaviedli aj 

skupinové tréningy. Cieľ projektu sa naplnil, nakoľko deti na šport nezanevreli a chceli ďalej s 

futbalom pokračovať. Finančný dar bol použitý na dobrovoľníkov, reklamu, tréningové vybavenie a 

režijné náklady online tréningov. 

 

6. Jazdecký klub Zelená míľa Jaslovské Bohunice 

Názov projektu: Jazdecký klub – činnosť a prevádzka 

Projekt bol podporený sumou: 12 000 € 

 

Cieľom projektu je zabezpečiť riadne fungovanie novozaloženého občianskeho združenia Jazdecký 

klub Zelená míľa Jaslovské Bohunice (JKZM) ako nástupníka predchádzajúceho občianskeho združenia 

Jazdecký klub AXA Jaslovské Bohunice, ktoré fungovalo od roku 2000. Hlavným a aktuálnym cieľom je 

presťahovanie JKZM do nových priestorov a vybudovanie celkového zázemia. V súčasnej situácii má 

nový klub prisľúbené a zabezpečené finančné prostriedky v takom istom objeme podľa pôvodne 

plánovaného rozpočtu pre predchádzajúci klub, vznikli tu však problémy pre zrušenie nájomných 

zmlúv a tieto prostriedky bude musieť  klub v prvom rade investovať do nových priestorov ako sú 

vybudovanie maštalí, sociálneho zázemia, novej jazdiarne a výbehov pre kone, nakoľko tieto boli 

zrušené a na tieto potreby budú musieť získať podstatne viac finančných prostriedkov ako bolo 

plánované. 

 

7. Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava 

Názov projektu: Bezpečne na ceste 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bolo získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie 

sa v rôznych dopravných situáciách. Keďže dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a 

vzdelávania pomocou projektu bude deťom umožnené aj praktické vzdelávanie. V rámci projektu 

pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Realizácia 

učebnej činnosti sa bude uskutočňovať len v objekte školy a tým budú zabezpečené bezpečné 

priestory v areáli školy. Ciele dopravnej výchovy sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti dieťaťa 

na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Z hľadiska bezpečnosti bude úlohou deťom 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote a zvládnuť 
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techniku chôdze a jazdy na bicykli. Finančný dar bol použitý na vybudovanie a materiálové 

zabezpečenie dopravného ihriska. 

 

8. CLUB IPPICO – DUNAJ 

Názov projektu: Jazdecký šport pre všetkých 

Projekt bol podporený sumou: 19 800 € 

 

Cieľom projektu bolo ponúknuť možnosť venovať sa jazdeckému športu čo najširšiemu okruhu detí aj 

z ekonomicky slabších rodín a sprístupniť ho tak širšej verejnosti. Na základe finančnej podpory bolo 

možné združeniu zvýšiť úroveň tréningového procesu, poskytnúť nákladné jazdecké vybavenie pre 

členov klubu a podporiť tým talentovanú mládež. Finančný dar bol použitý na kúpu traktora s 

príslušenstvom a jazdecké vybavenie. 

 

9. Chlpáči pre radosť 

Názov projektu: Aby mohli kone liečiť 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo dostať deti od počítača späť k pohybu a to pomocou zvierat a najmä koní. Kone 

a poníky pomáhajú deťom riešiť pohybové, ale aj psychické problémy. Deti mohli chodiť trénovať 

jazdiť a tým trénovali svoje zdatnosti, prekonávali problémy a najmä boli vonku v prírode. Zámerom 

bolo im poskytnúť takúto možnosť len cez leto, pretože na jeseň a zimu je areál veľmi blatový a pre 

deti nevhodný a nebezpečný. Jazdiareň na tréning je len hlinová plocha, na ktorej sa za mokra nedá 

trénovať. Pomocou tohto projektu bolo cieľom jazdiareň odvodniť a vysypať, vysypať taktiež 

príjazdové cesty a chodníky aby mohli byť použiteľné celoročne. Finančné prostriedky boli použité na 

odvodnenie a vysypanie jazdiarne (bagrovacie práce, makadam, štrk, poterový štrk), úpravu a 

vysypanie, úpravu chodníkov, pomôcky pre deti a zvieratá v areáli a prostriedky na cestovanie po 

škôlkach.   

 

10. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP) 

Názov projektu: Podpora zdravotne znevýhodnených lyžiarov 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

V rámci projektu bolo cieľom zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie 

zdravotne postihnutých so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na 

športových podujatiach. Tréningový pobyt sa uskutočnil na Štrbskom plese v dňoch 26.12. - 30.12. 

2021. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a športové materiálne vybavenie. 

 

11. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča (ŠK TPŠ) 

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

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť tréningovú prípravu telesne postihnutým športovcom zo združenia 

Kinex Bytča. V roku 2021 bol organizovaný 26. ročník Európskeho pohára v cyklistike zdravotne 

postihnutých na Slovensku a 4. ročník v Púchove v termíne 17.-18.7.2021. Tieto preteky sú pre 

všetkých zúčastnených vhodnou prípravou na ďalšie podujatia v sezóne aj z hľadiska nominácie na 
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majstrovstvá sveta prípadne iné vrcholné podujatia – letné paralympijské hry. Pre Kinex cyklistov 

bola príprava zameraná na možnosť kvalifikovať sa na Majstrovstvá sveta po kvalifikačných pretekoch 

EP a SP a letné paralympijské hry v Tokiu. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a 

technické zabezpečenie pretekov. 

 

12. Stredná priemyselná škola dopravná 

Názov projektu: Vonkajšie športoviská 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť vyučovací proces výstavbou nových športovísk vo vonkajších 

priestoroch v areáli školy. V rámci projektu bolo vybudované nové workout ihrisko a pieskové 

doskočisko. Workout ihrisko slúži na zvyšovanie fyzických a motorických zručností pomocou vlastnej 

váhy. Vybudovaním nových športovísk sa vyučovanie stane zaujímavejším a kvalitnejším. Pohyb na 

čerstvom vzduchu prospeje rovnako telu i duši a zároveň stabilizuje obranyschopnosť organizmu. 

Finančné prostriedky boli použité na montáž a kompletizáciu zostavy URBAN L2, na zemné práce a 

gumovú dlažbu. 

 

13. Žilinský športový klub 

Názov projektu: Podpora snowboradingu 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov s možnosťou ich postupného 

štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára. Tréningová príprava mladých 

športovcov sa konala na Štrbskom plese v dňoch 15. - 22. októbra 2021. Finančné prostriedky boli 

použité na tréningovú prípravu a nákup športového materiálu. 

 

14. Klub priateľov futbalu Kengura 

Názov projektu: Podpora po zničení našej futbalovej infraštruktúry. 

Projekt bol podporený sumou: 5 500 € 

 

Cieľom projektu bolo obnoviť vhodné podmienky na trénovanie mladých futbalistov FK Rača. Celkovo 

140 detí vo veku 4 - 11 rokov. Pri požiari prišli o unimobunku, ktorá im slúžila ako šatňa, kde mali 

uskladnené potrebné vybavenie, tréningové pomôcky a tréningové brány. Prostredníctvom projektu 

sa mohli zakúpiť 2 nové unimobunky, ktoré im budú slúžiť ako šatňa a sklad tréningový pomôcok. 

Prioritou bolo doplniť chýbajúce vybavenie (lavice, vešiaky, regály, lopty, brány, dresy, siete na brány 

a iné), aby sa mohli venovať príprave a športovým aktivitám, ktoré boli doteraz z dôvodu 

pandemickej situácie zrušené. Finančné prostriedky boli použité na unimobunku a lavice. 

 

15. ST Relax 

Názov projektu: Stolný tenis pre deti a mládež do 23 rokov 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zapojiť čo najširšiu verejnosť do pravidelného športovania a napomôcť mládeži 

v boji proti drogám, motivovať mládež a zároveň využiť obdobie školských prázdnin. Medzinárodný 

mládežnícky turnaj Satellite Tour, ktorý sa organizuje už 28 rokov, sa uskutočnil v Senci 8.-9.8.2021. 
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Turnaja sa zúčastnili hráči takmer z desiatich krajín v počte vyše 300 účastníkov. Hlavným dôvodom 

organizovania týchto medzinárodných turnajov je, aby mali slovenskí hráči možnosť zmerať si sily so 

zahraničnou konkurenciou. Z pohľadu športovej prípravy je takisto dôležitý, nakoľko sa hrá v období 

medzi hlavnými súťažnými sezónami. V aktuálnom období pandémie je to jedna z mála možností ako 

preveriť športovú výkonnosť talentovanej mládeže. Na podujatie bol voľný vstup pre širokú 

verejnosť, čo umožnilo taktiež propagáciu tohto športu. Jednotlivé súťaže boli streamované na 

internetových stránkach národných športových zväzov. Finančné prostriedky boli použité na 

prenájom športovej haly a technického zariadenia, ubytovanie a stravovanie účastníkov, materiálovo 

technické zabezpečenie, ocenenia pre športovcov vo forme pohárov, medailí a vecných cien, dopravu 

materiálu. 

 

16. Ekofond SPP, n.o. 

Názov projektu: Realizácia grantového programu Regióny 2021 

Projekt bol podporený sumou: 50 000 € 

 

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP. Účelom 

grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok 

miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Ekofond SPP na základe spolupráce s 

Nadáciou SPP vyhradí finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných 

projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách. Podporené budú zaujímavé 

verejnoprospešné a realizovateľné projekty v max. až 2000 eur. 

 

17. NADASD Občianske združenie 

Názov projektu: Športom naprieč Covidu 

Projekt bol podporený sumou: 500 € 

 

Cieľom projektu bolo znížiť postcovidové príznaky športom. Ľuďom sa už žiadali spoločenské 

kontakty, športovanie na čerstvom vzduchu bez obmedzení. Plánom bolo začať nočný beh – večer od 

19.00 hodiny, záujemci mali možnosť jógy pri západe slnka v prírode a meridiánové cvičenie pre 

seniorov. Týmto projektom sa prispelo k lepšej fyzickej a psychickej pohode ľudí. Realizácia projektu 

sa uskutočnila v spolupráci s miestnym dobrovoľným hasičským zborom, lekárom, miestnou 

organizáciou Klubosok a miestnym športovým klubom. Nočný beh bol súťažný a víťazi obdržali 

diplomy, mediale a skromné ocenenia. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, stav a materiálové 

zabezpečenie. 

 

18. SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA 

Názov projektu: Grand Prix Challenge 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Podujatie Grand Prix Challenge - majstrovstvá sveta boli výstupom 11 ročnej práce a snaženia sa SC 

Žarnovica. Je to veľká možnosť pre zviditeľnenie plochej dráhy (bude v priamom tv prenose na RTVS), 

mesta Žarnovica, Banskobystrického kraja a Slovenska (priamy tv prenos poľskej televízie Eleven a 

veľký záujem športových novinárov najmä z Poľska). Zároveň bolo športovým a kultúrnym 

(sprievodné kultúrne akcie začnú už v predvečer podujatia) vyžitím pre fanúšikov z blízkeho, ale aj 

širšieho okolia. Tiež podujatie poslúžilo ako motivácia pre mladých plochodrážnikov do ďalšej práce 
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na svojich výkonoch a priláka ďalších adeptov k športovaniu. Finančný dar bol použitý na organizáciu 

a propagáciu podujatia, vyplatenie poplatkov podľa predpisov FIM, technické zabezpečenie 

podujatia. 

 

19. ŠK 26 Karlovka 

Názov projektu: Hokejisti na EXPO Dubaj 

Projekt bol podporený sumou: 21 460 € 

 

Projekt je zameraný na propagáciu Slovenska a najmä úspešných športovcov na svetovej výstave 

EXPO Dubaj v Spojených arabských emirátoch. V rámci toho sa nám naskytla príležitosť zúčastniť sa aj 

prestížneho hokejového turnaja v meste Abu Dhabí. Na tomto turnaji by sa malo predstaviť 8 

mužstiev z celého sveta. Slovensko by mali reprezentovať pod vedením trénera Františka Hossu 

mnohí hráči našej "zlatej generácie". Spomenieme mená napr. Miroslav Šatan, Rastislav Pavlikovský, 

Ladislav Nagy, Richard Zedník, Marcel Hossa. Turnaj je potrebné aj finančne zabezpečiť. Mali by sme 

pokryť cestovné náklady (letenky + nadrozmerná batožina), hotel, strava (obed a večera), štartovné, 

dresy a štulpne. Materiálnym výstrojom (hokejky, prilby, pásky) nám pomôže Slovenský zväz 

ľadového hokeja. 

 

20. Slávia Gymnastické centrum Bratislava 

Názov projektu: Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike pre rok 2021 prebehli kvôli pandemickej situácie 

online formou. Zúčastnili sa ich okolo 50 pretekárov zo Slovenska. Chalani ukázali svoju bojovnosť, že 

aj napriek slabým tréningových možnostiach sú schopní na sebe pracovať a posúvať sa na vyššiu 

úroveň. Najkrajšie výkony predviedol Majster Slovenska Matej Nemčovič, zverenec trénera Martina 

Zvala z klubu Slávia Gymnastické centrum Bratislava. Veľmi pekné výkony a veľké očakávania do 

budúcnosti má Slovenská gymnastická federácie aj od jeho oddielového kolegu Olivera Kasalu. Vďaka 

Nadácii SPP bolo možné zabezpečiť hudobnú techniku na vysokej úrovni. Technika bude využívaná aj 

počas ďalších rokov. Chlapci získali hodnotné ceny a finančné odmeny. Fotodokumentácia nielen 

najúspešnejších pretekárov a zabezpečenie billboardov na propagáciu športu umožnia motivovať 

ďalšie deti k tomuto krásnemu a užitočnému športu. Gymnastika je šport pre všetky športy! Finančný 

dar bol použitý na ozvučovaciu technicku a zabezpečenie fotodokumentácie. 

 

21. NAŠA ATLETIKA 

Názov projektu: 28. Banskobystrická latka 

Projekt bol podporený sumou: 9 000 € 

 

Na organizácii Banskobystrickej latky sa každoročne podieľa viacero subjektov, na slovenské pomery 

je najťažšie zabezpečiť potrebné finančné krytie, kedže štát prostredníctvom Ministerstva školstva 

každoročne usporadúvané športové podujatia na medzinárodnej úrovni už priamo nepodporuje. V 

roku 2021 organizátori zaznamenali finančné straty, bez divákov chýbal príjem z predaja vstupeniek a 

vznikla potreba hradenia testov (najma PCR) pre organizátorov, pretekárov a ich trénerov. 

Organizácia špičkového svetového podujatia si vyžaduje zapojenie viacerých subjektov, jednak 
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organizátorských ku ktorým patrí Naša Atletika, ale aj mesto Banská Bystrica či Vojenský klub Dukla 

Banská Bystrica, ktorý prenajíma halu na Štiavničkách, kde sa podujatie koná. 

 

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 16 projektov v sume 52 155,00 €. 

 

1. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 

Názov projektu: Bezpečie pre ľudí bez domova 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečie ľudí bez domova v čase koronavírusu. Ľudia bez domova sú 

jednou z najohrozenejších skupín, keďže žijú na ulici a nemajú možnosť izolácie, stratili akékoľvek 

finančné príjmy a mnohí majú krehké, podlomené zdravie. Zima bola beztak pre ľudí bez domova 

najťažším obdobím v roku a v spojení s koronavírusom bude ešte ťažšia. V najhoršom stave pandémie 

bolo zariadenie v červenej zóne a počas 24 hodín bolo nutné vybudovať v zariadení starostlivosť o 

pozitívnych klientov. Finančné prostriedky boli použité na ochranné prostriedky, overaly  a lieky a 

vitamíny. 

 

2. Slovak.Theater 

Názov projektu: Sova 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Projekt bezplatne prináša seniorom, sociálne znevýhodneným a na pomoc odkázaným ľuďom 

inscenáciu Sova v produkcii SND. Tá v ich domácom prostredí komunikuje témy medzigeneračnej 

solidarity, rodinných vzťahov, osamelosti, spolužitia, staroby, ai. Po divadelnom predstavení 

nasleduje diskusia so psychológom. Cieľom je priniesť umenie, pozornosť a záujem osamelým. 

 

3. Detičky lastovičky 

Názov projektu: Výnimočné deti v inklúzii. 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bola inklúzia detí s hendikepom a zdravých detí realizovaná za pomoci spoločne 

strávených chvíľ, spoločnej hry a spoločných aktivít v senzorickej miestnosti. Zdravotne 

znevýhodnené deti sú často odsúvané a dostáva sa im mnoho urážok od zdravých detí. Je dôležité 

učiť deti už od ranného detstva tolerancii, ochote pomáhať a byť takým malým filantropom. 

Zámeorm projektu bolo ukázať zdravým detičkám, aký krásny môže byť svet  aj s chorým kamarátom. 

Zároveň naučiť detičky, že konanie dobra v prospech kamaráta, ktorý je inak obdarený je niečo 

výnimočné. Takáto myšlienka môže byť realizovaná najlepšie formou spoločných aktivít. Cieľom bolo 

vytvoriť multisenzorickú – harmonickú miestnosť, kde sa budú stretávať obe skupiny detí. Miestnosť, 

kde budú prebiehať aktivity zamerané na vytváranie priateľstva a utužovanie krehkých vzťahov. 
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Multizenzorická miestnosť pozitívne vplýva na psychiku dieťaťa či už zdravého alebo 

hendikepovaného. Navodzuje pocit istoty, bezpečia, prináležitosti a lásky. Finančné prostriedky boli 

použité na zdravotnícke a relaxačné pomôcky na vytvorenie Snoezellen miestnosti. 

 

4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Názov projektu: Silné puto rodín a detí 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť tábor pre deti a rodičov, ktoré neprežívajú bežný život ako ostatné 

zdravé detičky. Na tábore sa vytvorila svojpomocná skupina rodičov, ktorí si v tomto pre nich úplne 

intímnom prostredí našli priestor aby sa rozprávali o svojich pocitovh, prežívaniach, strachoch, ale aj 

radostiach. Z dlhoročných skúseností je zrejmé, že rodiny pobyt na tomto tábore oceňujú, čo 

znamená, že má pre nich jednoznačne pozitívny účinok.Finančné prostriedky boli použité na 

ubytovanie a stravu účastníkov. 

 

5. Baobab o.z. 

Názov projektu: Ja sám! 

Projekt bol podporený sumou: 3 500 € 

 

V Dennom centre Baobab je aktuálne 11 detí s viacnásobným postihnutím, ktoré sú plne odkázané na 

opateru iného človeka. Cieľom projektu bolo prispieť k aktivizácii týchto detí. Vrámci realizácie 

projektu bolo v pláne zakúpiť špeciálne chodítko KidWalk. Chodítko je možné individuálne nastaviť a 

ponúknuť tak možnosť aktívne ale zároveň bezpečne tráviť čas. Je množstvo aktivít, ktoré by mohli 

robiť v stoji, istené chodítkom KidWalk. Finančné prostriedky boli použité na chodítko KIDWALK 2. 

 

6. Dobrý dom, n.o. 

Názov projektu: Revitalizácia budovy 

Projekt bol podporený sumou:  10 000 € 

 

Cieľom projektu bola revitalizácia budovy na Karpatskej ulici. Budova je od roku 2015 neobývaná, za 

ten čas došlo k znečisteniu vnútorných priestorov a kontaminácii interiérového vybavenia – nábytku, 

sociálnych zariadení, elektronických spotrebičov a pod. od holubov a iných živočíchov. Celé priestory 

boli hygienicky závadné a nebolo ich možné využívať. Aby bolo možné budovu opäť využívať bolo 

nutné jej vyčistenie, dekontaminácia a dezinfekcia. Finančný dar bol použitý na dekontamináciu, 

dezinfekciu a ďalšie čistenie priestorov. 

 

7. DSS Socia 

Názov projektu: Pracovisko bazálnej stimulácie 

Projekt bol podporený sumou:  1 500 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu poskytovanej služby v zariadení zavádzaním inovatívnych metód 

práce s prijímateľom sociálnej služby. Keďže najpočetnejšia skupina  klientov sú veľmi ťažko 

postihnuté deti – imobilné, nekomunikujúce verbálne, niektoré plus nevidiace alebo veľmi zle vidiace, 

prioritou projektu je zaviesť v zariadení prístup metódou bazálnej stimulácie zo strany všetkých 

zamestnancov. Pre takéto osoby je to veľmi príjemný spôsob taktilnej komunikácie s okolím ako aj 
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účinný spôsob relaxácie, upokojenia emočného napätia. Finančný dar bol použitý na 2-dňový kurz pre 

zamestnancov. 

 

8. LÁSKAVÉ RUKY 

Názov projektu: Darujme nový pohľad 

Projekt bol podporený sumou: 2 700 € 

 

Cieľom projektu bol rozvoj sociálnych služieb, najmä zvýšená starostlivosť o ľudí so súčasným 

postihom zdravia a zlepšovanie kvality ich života prostredníctvom využívania prístroja pre zlepšenie 

komunikácie medzi klientom a personálom, medzi klientmi navzájom, s dobrovoľníkmi, rodinou a 

vonkajším svetom mimo zariadenia. Prvotným prijímateľom projektu bola klientka Domova 

sociálnych služieb, ktorá po náhlej cievnej príhode vo veku 38 rokov ostala paralyzovaná a má 

poruchu reči, dva roky bola v domácej  starostlivosti a v zariadení je už 11 rokov. Pretože nemôže 

používať ani ruky ani nohy a nedokáže rozprávať, je úplne vo všetkých smeroch odkázaná na pomoc 

iných a veľmi ťažko dokáže vyjadriť svoje potreby. Nadobudnutie základnej samostatnosti, rozvoj 

kognitívnych schopností a hlavne komunikácie napomohol prístroj očnej navigácie, ktorý umožnil 

pomocou zreničiek očí cez obrazovku počítača komunikovať aj hovoriť. Klientka bola veľmi 

povzbudená do komunikácie a prístroj budú môcť využívať všetci klienti s podobným problémom v 

budúcnosti. Finančný dar bol použitý na očnú navigáciu Tobii PCEye + GazeViewer špec. program a 

notebook. 

 

9. Obec Palota 

Názov projektu: Hygiena nadovšetko 

Projekt bol podporený sumou: 1 200 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie latrín pre rómsku osadu Palota. Zámerom projektu bolo zlepšenie 

hygienických návykov rodičov a detí v osade, taktiež chrániť životné prostredie. Projekt, v ktorom sa 

žiadala finančná výpomoc na latríny, bola možno pre niekoho ,,banalita“ no pre osadu ,,veľká vec“. 

V osade sa nenachádzalo sociálne zariadenie a pitná voda. Skvalitnil sa život a hygiena osadníkov. 

Finančný dar bol použitý na nákup 4 kusov latrín. 

 

10. POD ŠIBENOU ROMA 

Názov projektu: POD ŠIBENOU ROMA - staráme sa o ihrisko, kde sme ako doma 

Projekt bol podporený sumou: 2 800 € 

 

Projekt je zameraný na zlepšenie technického vybavenia futbalového klubu Pod Šibenou Roma 

Hanušovce. Vďaka futbalu učíme rómov zodpovednosti, bojovnosti, húževnatosti. Naberajú základné 

zručnosti do bežného života ako pranie dresov, upratovanie šatní, kosenie ihriska, vybavovanie e-

mailov, čo určite využijú v ďalšom pracovnom a osobnom živote. Získané financie použijeme na 

nákup technického vybavenie, chceme pracovať ale musíme mať s čím pracovať. 

 

11. AUTIS 

Názov projektu: Roršírenie služieb OZ AUTIS aplikáciou inovatívnych metód a postupov s cieľom 

zaradenia detí s poruchou autistického spektra do bežného života 

Projekt bol podporený sumou: 2 255 € 
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Cieľom projektu bolo rozšírenie služieb občianskeho združenia Autis. Jedna z uvedených služieb je 

diagnostika autizmu. Na jej realizáciu boli použité finančné prostriedky, konkrétne na školenie 

diagnostiky autizmu testom ADOS - 2 špeciálnym pedagogičkám - Mgr. Mária Prokopová a Mgr. 

Helena Vlnková. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania, sa podarilo zrealizovať aj prvú diagnostiku 

autizmu u 3-ročného chlapca. Ďalším rozšírením služieb je realizácia školenia a workshopu, kde budú 

využívané zakúpené notebooky z projektu v hodnote 1300€ a dataprojektor v hodnote 237€. 

Spomínané pomôcky boli taktiež vyúžité pri realizácii terapeutickej skupiny určenej pre rodičov detí s 

autizmom. Finančný dar bol použitý na školenie, dataprojektor a notebooky. 

 

12. Bellus Labor o. z. 

Názov projektu: Práca aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu je vytvorenie vhodného prostredia a zakúpenie základného vybavenia pre sociálny 

podnik. V sociálnom podniku budú zamestnanci so zdravotným znevýhodnením, aj s diagnózou 

autizmus, preto je potrebné okrem základného vybavenia na výrobu, vytvoriť aj špecifické podmienky 

na oddych a uvoľnenie. Prostredníctvom absolvovania špecifických kurzov budeme zvyšovať 

kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov, napr. kurzom keramiky, kreatívne kurzy, výroba sviečok, 

mydiel, batikovania, výrobkov z rôznych materiálov a pod. Čím sociálny podnik rozšíri svoju ponuku a 

bude mať viac odberateľov pre svoje výrobky. 

 

13. Archa, n.o. 

Názov projektu: Spoznávať zmyslami 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu je sociálna pomoc, dobrovoľníctvo a práca s klientom so zdravotným znevýhodnením 

a uchopenie 4 oblastí – ZMYSLY, POHYB, ZRUČNOSTI, POZNANIE. Projekt sa snaží u klientov 

aktivizovať ich vnútorné schopnosti na prekonanie osobnostných, sociálnych, psychických, 

spoločenských a emocionálnych dôsledkov ich postihnutia. Keďže klienti potrebujú stimulovať zmysly 

- zrak, sluch, hmat, projekt sa zameria na prvky terapií, činnosti a aktivít, ktoré ich podporujú, 

zlepšujú a môžu priniesť dobré výsledky. Projekt je zameraný aj na intenzívnejšie aj na pravidelné 

cvičenia s pomôckami pre ľudí s rôznou úrovňou motoriky. V projekte budú pomáhať aj dobrovoľníci. 

 

14. LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik 

Názov projektu: Prácou k samostatnosti 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Cieľom projektu je rozšírenie prevádzky chránených dielní, ktoré poskytujú zamestnanie šité na mieru 

ľuďom znevýhodneným na trhu práce, tým sa vytvoria nové pracovné miesta a prispieva to k ochrane 

ich práv. V regióne, ktorý pokrýva cca 20 obcí je to jediná príležitosť zamestnania pre 

znevýhodnených ľudí. Projekt preto prispeje aj k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu. V prevádzkach 

organizácie majú okrem zamestnancov možnosť predávať svoje výrobky aj znevýhodnení ľudia 

(seniori, rodičia na materskej dovolenke, nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení...) z celého 

Slovenska. Finančné prostriedky budú použité na úpravu nových priestorov, kde sa presťahuje 

prevádzka chránenej dielne, aby mohla zvýšiť počet pracovných miest pre znevýhodnených ľudí. 
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15. Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla 

Názov projektu: Art Brut - Dúha v nás 

Projekt bol podporený sumou: 1 700 € 

 

Cieľom projektu - konferencie - je prezentácia a ocenenie umenia psychiatrických pacientov 

patriaceho do "Art brut". Primárnym cieľom je vzájomná výmena odborných vedomostí i osobných 

skúseností vedúca k zlepšeniu starostlivosti o ľudí s psychickými poruchami a taktiež destigmatizácia 

pacientov a zlepšenie podmienok opätovného zaradenia do spoločenského života. Projekt má tieto 

časti: 1/ Odborná konferencia, 2/ Výstava výtvarných diel pacientov s vernisážou uvedenou 

kurátorom výstavy, 3/ Výtvarné workshopy vedené akademickými maliarmi, 4/ Spoločenský večer 

pre zúčastnených. 

 

16. OZ Downov syndróm 

Názov projektu: Komunitné zimné stretnutie - sánkovačka 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Zámerom projektu je zorganizovať pobytové komunitné stretnutie rodín s downovým syndrómom. 

Cieľom stretnutia okrem socializácie je aj pomoc a hľadanie riešení v problémoch, ktorými rodiny 

práve prechádzajú. Či už je to psychologické, legislatívne, vzdelávacie a výživové poradenstvo a 

sprevádzanie rodiny cestou inkluzívneho rodičovstva. Deti bez ohľadu na vek, budú spoločne za 

pomoci animátorov upevňovať zdravie a fyzickú kondíciu športovými aktivitami, rozvíjať motorické 

zručnosti tvorivými dielňami a rozvíjať myslenie pri spoločných aktivitách. Rodičia si doprajú trochu 

oddychu. Celý projekt bude príjemným zážitkom a príležitosťou nadviazať nové priateľstvá, prípadne 

upevňovať tie existujúce. Finančný dar bude použitý na ubytovanie, prenájom spoločných priestorov, 

odmeny a pomôcky. 

 

Zachovanie kultúrnych hodnôt 

 

Partnerské projekty iných subjektov: 

Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt. 

Nadácia SPP sa za pomoci projektov snaží zachovávať kultúrne hodnoty na Slovensku. V rámci témy 

zachovanie kultúrnych hodnôt bolo podporených 50 projektov v celkovej sume 471 940,00 €. 

 

1. Bazilika minor sv. Benedikta 

Názov projektu: Výskum, reštaurovanie a prezentácia bojovej zástavy protitureckého bojovníka 

Štefana I. Koháryho z roku 1664 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bol výskum, reštaurovanie a samotná prezentácia unikátneho artefaktu, akým je 

historická zástava jedného z najväčších protitureckých bojovníkov Štefana I. Koháryho, ktorá 

pochádza z roku 1664. Ide o unikátny doklad renesančnej textílie profánneho charakteru na území 

Slovenska, ktorá bola súčasťou výzbroje Štefana I. Koháryho. Pre ojedinelosť a vzácnosť tejto 

národnej kultúrnej pamiatky reštaurátorský výskum a reštaurátorské práce môže vykonávať iba 

fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou v súlade so zákonom č. 200/1994 Z.z. o Komore 
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reštaurátorov. Reštaurátorský výskum bol zameraný na identifikáciu typu tkanín, ich kvality, spôsobu 

výroby, pôvodu a datovania. Podobne aj jej výzdobný aparát, akým je kombinácia materiálov, 

aplikovaných prvkov, použitého farbiva a povrchovej úpravy – apretúry. Finančné prostriedky boli 

použité na chemicko-technologický výskum vlákien. 

 

2. Rodný dom Deža Hoffmanna 

Názov projektu: ĎALŠIA ETAPA REKONŠTRUKCIE RODNÉHO DOMU DEŽA HOFFMANNA A DOPLNENIE 

EXPOZÍCIE 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zachrániť dom Deža Hoffmanna, ktorý si to naozaj zaslúži a nedopustiť jeho 

ďalšie poškodzovanie a to najmä vodou - poškodená strecha, neoddrenážovaný svah. Tento dom 

chátral posledných viac než štyridsať rokov a utrpel veľké poškodenia. Je to nesmierna škoda, 

nakoľko ide o vzácnu národnú kultúrnu pamiatku. Taktiež bolo v pláne doplniť unikátnu expozíciu 

venovanú Dežovi Hoffmannovi. Finančné prostriedky boli použité na rekoštrukciu a opravy, 

fotografie, bustu a kamerový systém. 

 

3. OZ MENACHEM 

Názov projektu: Rabínska dynastia 

Projekt vol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvorenie dokumentárneo filmu o židovskej tematike. Vrámci projektu bolo 

zrealizovaných niekoľko rozhovorou za účelom vytvorenie dokumentárneho filmu o časoch veľkej 

židovskej katastrofy. Téma je viac ako aktuálna aj dnes, vzhľadom na postupné strácanie a 

oslabovanie historickej pamäte v súvislosti s problematikou holokaustu a nárastu prejavov 

antisemitizmu, xenofóbie a rasizmu. Film bude môcť byť odvysielaný na základe dohody o 

koprodukcii v prvej čs. židovskej internetovej televízii Tachles TV. Projekt bol z hľadiska dôležitosti 

zachytenia danej témy a zachytenia rozhovoru dcéry posledného bratislavského rabína veľmi 

prínosný. Finančné prostriedky boli použité na produkciu a posprodukciu filmu, ubytovanie, služby 

súvisiace s realizáciou projektu a na technicko-materiálne zabezpečenie. 

 

4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto 

Názov projektu: STARÉ LÝCEUM: Obnova fasády ako súčasť komplexnej rekonštrukcie kultúrnej 

pamiatky 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu je obnoviť vonkajšiu fasádu budovy Starého lýcea v Bratislave – inštitúcie a budovy, 

ktorá sa spája s mnohými významnými osobnosťami a udalosťami našich dejín (Matej Bel, Štúrovci, 

Milan Rastislav Štefánik...). Projekt obnovy fasády zahŕňa rekonštrukciu omietkových vrstiev, sokel 

budovy, plastické a dekoratívne prvky fasády a kamenné články fasád – kamenný vstupný portál, 

okenné šambrány. Projekt je súčasťou širšieho zámeru komplexnej obnovy budovy, ktorá sa bude 

realizovať v priebehu roka 2021, a ktorej cieľom je vybudovať v Starom lýceu nové kultúrno-

komunitné centrum pre túto lokalitu Bratislavy. V budove Starého lýcea sa tiež nachádza vzácna 

Lyceálna knižnica, ktorá obsahuje viac než 80 000 zväzkov kníh a ďalšie dokumenty a rukopisy, a 
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ktorej priestory tiež prejdú rekonštrukciou s cieľom ochrany fondu, ako aj širšiemu sprístupneniu 

odbornej verejnosti. 

 

5. Cult Creative 

Názov projektu: Herecká online škola 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Hlavným zámerom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom online vzdelávacích 

video lekcií z oblasti divadelného umenia a herectva. Rozvoj kreativity je pre študentov a mladú 

generáciu veľmi potrebný, obzvlášť v čase pandémie, kedy sa náš životný priestor zúžil na náš domov 

a našich najbližších. Cieľom projektu bolo natočenie 20 online video lekcií na vybrané témy z 

divadelného umenia, vytvorenie pracovného zošita a príprava študijných materiálov. Cieľ sa podarilo 

naplniť v plnej miere, vzdelávacia platforma so všetkými doplnkami je dostupná na 

www.divadelnaskolaonline.sk. Finančný dar bol použitý na produkciu, postprodukciu, grafické práce a 

PR. 

 

6. Divadelné združenie GUnaGU 

Názov projektu: GUnaGU 2021 – HUPS a RIADITEĽKY ZEMEGULE 

Projekt bol podporený sumou: 12 000 € 

 

Hlavným výstupom projektu bola premiéra a prvé reprízy hry Viliama Kimáčka HUPS! (budúcnosť už 

nie je, čo bývala). HUPS! je treťou hrou z "Digitálnej trilógie“ o nových technológiách – Youtuberi, 

Online a Hups! Po Youtuberoch z prostredia Youtube a sociálnych sietí a hre Online o závislosti na 

počítačových hrách a kyberšikane, prichádza projekt o vedcami predpovedanej technologickej 

budúcnosti, ktorá sa nikdy nestala. Zámerom projektu je poukázať na nenaplnené utópie ľudstva od 

technologických až po sociálne a politické, ako aj predpovedaný vedecko-technický pokrok, ktorý sa 

(možno aj našťastie) nenaplnil. Ľudstvo si donedávna pripadalo bezpečné, až kým ho neohrozila 

pandémia. Predstavenie vo forme vizuálno-činoherných klipov spája hudbu, tanec, činohru. Zámerom 

bolo osloviť viac generačné publikum a vtiahnuť ho do príbehu o zneužití technológií. Zámerom 

projektu bolo taktiež napísať a uviesť hru RIADITEĽKY ZEMEGULE, ktorá je tragikomédiou o 

neúspešných ľuďoch, ktorí by najradšej riadili svet, no našťastie nemajú možnosť. Je písaný pre tri 

herečky troch generácií. Príbeh žien z nižších sociálnych vrstiev, ktoré pracujú ako upratovačky na 

ministerstve zahraničných vecí a neskoro večer, keď je ministerstvo prázdne, hrajú svoje naivné 

psychodrámy, v ktorých každá má na chvíľu fiktívnu moc riadiť krajinu, byť krásnou, úspešnou a 

milovanou – ale iba vo svojich predstavách. Finannčý dar bol použitý na marketing a produkciu, 

herecké naštudovanie, scenár,  scénu a kostýmu, techniku, réžiu, grafiku a tlač. 

 

7. Divadlo pod kostolom 

Názov projektu: Opera pred operou 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zorganizovať na otvorenom priestranstve festival vážnej hudby, aký tu na 

Slovensku v tejto podobe absentuje a spojiť nadšencov v tomto žánre na jednom mieste, prinavrátiť 

ho pred široké publikum. Ďalej bolo cieľom prezentovať žáner opery na špičkovej úrovni a 

sprostredkovať jedinečný vizuálny a umelecký zážitok. Festival sa konal 3.-12.9.2021, počas týchto 
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dní boli realizované koncerty, predstavenia a sprievodné podujatia. V rámci festivalu sa podarilo 

podporiť mladé talenty a vytvoriť unikátny festival na otvorenom priestranstve. Festival taktiež 

priniesol klasickú hudbu v interpretácii pre širokú masu a tým vzdelával nielen Bratislavčanov v 

rôznych žánroch. Finančný dar bol použitý na autorské a umelecké honoráre a technické 

zabezpečenie. 

 

8. Nezisková organizácia NEO 

Názov projektu: Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2021 - 40. ročník 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bol kvalitný a umelecky hodnotný medzinárodný program so vzdelávacím presahom 

s názvom Kremnické gagy. Festival prehlbuje vzťah ľudí k nekomerčnej zábave a kultúre, zvyšuje 

kvalitu ich života hodnotným, najmä živým kontaktným umením a upozorňuje na dôležitosť smiechu 

ako zdraviu prospešného fenoménu. Programová štruktúra berie ohľad aj na detského diváka a jeho 

rodinu s cieľom pestovania vkusu, empatie, pokory a tolerancie. Projekt vytváral priaznivé podmienky 

aj pre sociálne slabšie komunity stredoslovenského regiónu a ich prístup ku kultúrnym hodnotám a 

zážitkom. Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy bolo celoštátne multižánrové kultúrne 

podujatie s dlhoročnou tradíciou. Projekt sa realizoval na 12 festivalových scénach. 40. ročník sa 

uskutočnil posledný augustový víkend v geografickom strede Európy. Počas 4 dní sa sústredil na 

jedno miesto netradičné, zábavné, pozoruhodné, nové aj overené inšpiratívne predstavenia s 

tematickým zameraním na kvalitný humor a kultivovanú zábavu. Finančný dar bol použitý na 

prenájom a inštaláciu šapitó, prenájom oplotenia a toaliet a polygrafické služby. 

 

9. Radostná práca  

Názov projektu: Kopanice zblízka  

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu Kopanice zblízka bolo naviesť návštevníkov regiónu na zaujímavé a často dosiaľ 

neobjavené miesta. Základom bola mapa s vyznačením zaujímavých prírodných pamiatok, výhľadov, 

či chodníkov pre peších i cyklistov. Ďalším rozmerom mapy boli lokality, kde môžu stretnúť miestnych 

obyvateľov a dozvedieť sa viacej o tradičných činnostiach pre daný región. Zámerom projektu bol 

rozvoj miestnej komunity, zachovanie tradícií a kultúry, vytvorenie nového zdroja príjmov pre 

miestnych ľudí a zlepšenie povedomia návštevníkov o miestnej prírode a kultúre. V rámci projektu 

boli zozbierané informácie do mapy okolia Veľkej Javoriny. Veľa cenných informácií k náučnému 

chodníku poskytla slovenská regionálna historička, Oľga Hrabovská. Na mape sú zaznačené všetky 

zaujímavé, historické, edukačné, interaktívne a zábavné miesta pre celú rodinu. Finančný dar bol 

použitý na vytvorenie mapy a s tým spojené náklady. 

 

10. Do pohody 

Názov projektu: Pohoda festival 2021 – streaming vybraného obsahu (diskusie, koncerty, 

predstavenia, atď.) 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 

 

Cieľom projektu bolo v roku 2021 preniesť časť festivalového obsahu do online prostredia – 

nevšedné umelecké vystúpenia, diskusie na témy, ktoré najviac rezonujú v spoločnosti, napr. 
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duševné zdravie, vzdelávanie, veda či reakcia na spoločenské udalosti z histórie i z uplynulých 

mesiacov; originálne divadelné a literárne predstavenia. V reakcii na bezprecedentné udalosti 

posledného roka bola zámerom podujatia tiež snaha o zachovanie festivalu a umožnenie jeho 

fungovania aj do budúcnosti. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kvalitného online prenosu. 

 

11. Slnko records o. z. 

Názov projektu: Podpora tvorby novej hudby v období transformácie hudobnej scény 

Projekt bol podporený sumou: 6 500 € 

 

Cieľom projektu je podporiť kontinuitu hudobnej tvorby vydavateľstva Slnko records v náročnom 

období roku 2021, ktorý svojimi obmedzeniami voči živej hudobnej kultúre spôsobil kritický výpadok 

príjmov umelcov a preto máslednú nemožnosť samostatného financovania novej tvorby. Vďaka 

partnerovi priamo vzniknú tri nové tituly, ktoré svojou aktuálnosťou prispievajú ku pozitívnemu 

vnímaniu hudobnej verejnosti k súčasnému dianiu a reflektujú tvorivosť v náročnom období 

vybraných kvalitných umelcov/mladých tvorcov. Partnerská podpora nebude slúžiť na pokrytie 

honorárov umelca, ale využitá výlučne na pokrytie nákladov spojených s nahrávaním a vydaním 

albumu (prenájom štúdia, výkony profesionálov, mix/mastering, PR/digitálna distribúcia).   

 

12. CHARISMA 

Názov projektu: FÉNIX – kultúrna pamiatka roka (2018-2019) 

Projekt bol podporený sumou: 60 000 € 

 

Cieľom projektu bolo pútavou a príťažlivou formou pripraviť do TV vysielania slávnsotný galaprogram 

odovzdávania výročných cien Kultúrna pamiatka roka - Fénix v duchu základných premís tohto 

ocenenia, ktorými je nielen podpora zopdovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych 

pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva, ale zároveň podpora vzťahu každého občana SR k nim. 

Odborná báza pamiatok bola doplnená o jednotlivé známe osobnosti. Túto úlohu veľmi dobre naplnili 

Anna Šišková, Soňa Norisová, Katarína Knechtová, Ivan Štrpka, ľubomír Bajník, Peter Mikuláš, 

Alexander Slafkovský a Pavol Demeš. Jednotlivé pamiatky boli predstavené počas krátkych filmových 

dokrútok. Premeny jednotlivých diel boli obohatené o vystúpenia speváčok: Sima Martausová, 

Adriena Kučerová, Iva Bittová s hudobným doprovodom Moyzesovo kvarteto s klaviristom 

Vladislavom šarišským. Sviežosť diváckej exkurzie vniesol aj moderátor Miacahel Szatmáry. Takto 

pripravený pogram dokázal zaujať 6,9% populácie televíznych divákov (101 000 ľudí) a zaradil sa 

medzi veľmi úspešné programy. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich, kreatívneho 

producenta, hudobného dramtaurga, výkonného producenta, scenár, prenos, architekta, pomocnú 

réžiu, stavebnú službu, rekvizity, svetlá, ozvučenie, prenájom priestorov, asistenta strihu, zvukovú 

psotprodukciu, strih, grafickú postprodukciu, garding, pomocné a zdvižné konštrukcie a na 

administartívne práce. 

 

13. Apponiana 

Názov projektu: Obnova renesančného paláca 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bola obnova nárožia renesančného paláca. Od roku 2014 sa podarilo tento múr 

obnoviť do výšky približne 8 metrov a čiastočne tak previazaním nárožia stabilizovať vyklonenú časť. 
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Na začiatku obnovy bol múr deštruovaný až na úroveň terénu a slúžil ako vstup do objektu. V súlade 

so zámerom obnovy, ktorý odsúhlasil aj Krajský pamiatkový úrad v Nitre, bolo cieľom domurovať túto 

časť paláca do takmer pôvodnej výšky spolu s tromi pôvodnými oknami. Vznikol tým kompaktný 

jednoliaty celok, ktorý napomôže stabilizácii celého objektu a zabráni tak jeho zrúteniu. Hrad 

Oponice sa stal za posledné obdobie veľmi známou a obľúbenou turistickou atrakciou v širšom okolí 

čoho dokladom je jeho vysoká návštevnosť, zahrnutie Oponického hradu do projektov „Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva“ a projektu „Po stopách Apponyiovcov“. Za posledných 5 rokov 

vyšli o Oponickom hrade 2 monografie, množstvo článkov a činnosť občianskeho druženia Apponiana 

bola prezentovaná na konferenciách doma aj v zahraničí. Vďaka projektu sa osadil na múre aj rodový 

erb Apponiovcov. Finančné prostriedky boli použité na vápno, lomový kameň a drevo. 

 

14. Modrá Nota o.z. 

Názov projektu: OpenJazzFest 2021 – openair jazzový festival  

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom a zámerom projektu bola prezentácia a popularizácia jazzovej hudby a podpora existencie 

festivalu, ktorý bol v roku 2021 usporiadaný po 11. krát. Vďaka jeho úspešnosti postupne získava na 

popularite doma, ale aj v zahraničí. Aj vďaka podpore bolo možné v roku 2021 pokračovať v 

nastúpenom trende a zrealizovať projekt určený viacerým cieľovým ksupinám: obyvateľom miest z 

regiónu, návštevníkom rekreačnej oblasti Zelená voda, ale aj čoraz väčšiemu počtu fanúčikov jazzu z 

celého Slovenska a zahraničia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov a techniky, 

propagáciu a polygrafické náklady, personálne náklady a služby, materiálne náklady, cestovné 

náklady. 

 

15. Festival AZYL 2021 

Názov projektu: Festival AZYL 2021 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Festival AZYL sa v roku 2022 po prvýkrát uskutočnil nielen v online priestore, ale aj ako fyzické 3-

dňové podujatie. Festival sa zamieriaval na krátkometrážnu tvorbu a vytváral priestor pre prezentáciu 

autorov krátkych filmov a videoklipov. Hlavným cieľom bola nielen kvalitná príprava samotnej súťaže, 

ale ambícia vytvoriť platformu, ktorá zabezpečí propagáciu tvorcov pred širokou i odbornou 

verejnosťou. Festival ponúkol tri súťažné a jendu nesúťažnú sekciu. Štvorčlenná porota zložená z 

filmových profesionálov krajín V4 rozhodla o víťazoch vo všetkých kategóriách. Ako sprievodné 

podujatie sa konal workshop pre stredoškolákov. Počas 5 dní vytvorili 9 minútových filmov za pomoci 

odborníkov. Na festivale bolo spolu 16 filmových projekcií, ktorých sa zúčatsnilo fyzicky 172 ľudí a 

online projekciu galavečera sledovalo 567 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na prenájmy a 

služby. 

 

16. Take naše 

Názov projektu: Objavte Poloniny 2021 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo pokračovanie pilotného ročníka a rozšírenie tohto konceptu do ďalšej časti NP 

Poloniny - Ubľanskej doliny. Hlavným zámerom bolo prepojiť návštevníkov regiónu s lokálnou 
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ponukou rôznych typov aktivít. Zámerom bolo zapojiť ďalších poskytovateľov a doplniť sprievodný 

program, ktorý predstaví zaujímavé témy z tohto regiónu. V tomto ročníku bolo v ponuke 25 

lokálnych zážitkov vrátane noviniek oproti minulému roku ako Kurz trojhlasného spevu, Tkanie a 

plstenie, Hrdina svetovej vojny alebo Po stopách prevádzačov. Zážitky boli rozmiestnené v 5 obciach - 

Stakčín, Topoľa, runina, Ulič, Nová Sedlica. Tento ročník je hodnotený ako úspešný a miestni si už 

zvykli na Objavte Poloniny ako každoročné podujatie. Finančné prostriedky boli použité na web 

stránku a rezervačný systém, marketing a propagáciu a technické zabezpečenie.   

 

17. Slovenská jazzová spoločnosť 

Názov projektu: Letná umelecká škola - workshopy  

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zorganizovať Letnú školu zameranú na získavanie vedomostí, zdieľanie 

skúseností zo strany odborníkov a profesionálov pôsobiacich v kultúrnom priemysle. V čase 

koronakrízy, Slovenská Jazzová Spoločnosť neostala bokom a je  súčasťou rôznych procesov, ktoré 

súvisia aj s riešením krízy spôsobenej COVID-19. Uvedomuje si intenzívnu potrebu rozšíriť svoje 

vzdelávacie aktivity a odovzdať mladým umelcom reálne skúsenosti, ktoré nadobudli profesionálni 

umelci v čase krízy, ale aj ďaľšie vedomosti a skúsenosti v oblasti interpretácií umenia. 5-7 dňová 

letná škola bola zameraná na aktuálne témy: hudobný manažment (aj  v čase krízy) vs. selfpromotion, 

uplatňovanie autorských práv, finančná gramotnosť umelcov, nové dimenzie v online priestore, 

hudobné podcasty, djing a tvorba spotov a pod., podpora autorskej tvorby a interpretačné zručnosti 

v oblasti hudby, divadla a tanca. Workshopy boli rozdelené do tematických blokov a na záver boli 

odprezentované jednotlivé výstupy. Finančné prostriedky boli použité na produkciu a pomocné 

profesie, prenájom priestorov, nástrojov a techniky, propagačné materiály. 

 

18. Žitnoostrovské múzeum  Dunajská Streda 

Názov projektu: Žitnoostrovské múzeum, ako umelecké a kultúrne centrum  

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie krojov a krojových súčastí pre 2 celovečerné tanečné programy 

súboru: pre Detský tanečný súbor s názvom Szerdehelyi sétatéren a tanečný program TS Csallóközi s 

názvom 6. Žitnoostrovská Gala. Zámerom projektu bolo šírenie hodnoty ľudových tradícií Karpatskej 

kotliny a posilnenie kultúrno-komunitného potenciálu prostredníctvom umeleckotvorivej aktivity 

Tanečného súboru Csallóközi. Projektové aktivity zahŕňali: 1. pravidelné tanečné nácviky 2. tvorbu 

nových choreografií a spoločného tanečného programu 3. zaobstarávanie krojov a techniky potrebnú 

pre súborové aktivity. Cieľovú skupinu tanečného predstavenia tvorili a tvoria deti, mladí ľudia a 

dospelí, zástupcovia odbornej i širšej laickej verejnosti. Verejnoprospešnosť projektu spočíva v 

posilnení  v tradičnom umení oblasť neformálneho vzdelávania ako pridanú hodnotu pre jednotlivca 

ako aj pre komunitu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie krojov. 

 

19. Žitnoostrovské... kultúrne občianske združenie – Csallóközi... Kulturális Polgári Társulás 

Názov projektu: Tancuj s nami! Zabezpečenie tanečno-pedagogickej, umelecko-tvorivej práce 

Tanečného súboru Csallóközi 

Projekt bol podporený sumou: 30 400 € 

 



64 
 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie krojov a krojových súčastí pre 2 celovečerné tanečné programy 

súboru: pre Detský tanečný súbor s názvom Szerdehelyi sétatéren a tanečný program TS Csallóközi s 

názvom 6. Žitnoostrovská Gala. Zámerom projektu bolo šírenie hodnoty ľudových tradícií Karpatskej 

kotliny a posilnenie kultúrno-komunitného potenciálu prostredníctvom umeleckotvorivej aktivity 

Tanečného súboru Csallóközi. Projektové aktivity zahŕňali: 1. pravidelné tanečné nácviky 2. tvorbu 

nových choreografií a spoločného tanečného programu 3. zaobstarávanie krojov a techniky potrebnú 

pre súborové aktivity. Cieľovú skupinu tanečného predstavenia tvorili a tvoria deti, mladí ľudia a 

dospelí, zástupcovia odbornej i širšej laickej verejnosti. Verejnoprospešnosť projektu spočíva v 

posilnení  v tradičnom umení oblasť neformálneho vzdelávania ako pridanú hodnotu pre jednotlivca 

ako aj pre komunitu. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie krojov. 

 

20. Music Gallery Society 

Názov projektu: “ONE DAY JAZZ FESTIVAL LETO A-LIVE 2021” 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Projekt ONE DAY JAZZ FESTIVAL LETO A-LIVE 2021 sa zameriaval a vytváral príležitosti pre kreatívnu 

obec hudobníkov a umelcov sa ďalej realizovať a tvoriť v izolácii, ktorá je nariadená ako 

celospoločenský konsenzus a ako hlavný nástroj na boj s pandémiou a tým pádom, zobrala prácu a 

každodenné príjmy veľkej časti ľudí aj v oblasti kultúry. Zameriaval sa na pomoc predovšetkým tejto 

skupine umelcov. Aktivita mala za úlohu zachovávať špirálu vývoja kultúrneho dialógu a interaktívnu 

komunikáciu, kde sa mohli jednotlivé osobnosti a umelci v živom dialógu spojiť s verejnosťou. Práve 

to sú najdôležitejšie metódy zachovania psychohygieny celej krajiny a jej spoločnosti v danej situácii a 

posilňovanie celospoločenskej imunity počas obdobia sociálnej izolácie v boji s koronavírusom. 

Festival priniesol koncerty viac ako 50 hudobníkov a 12 kapiel po celom Slovensku. Živých koncertov 

sa zúčastnilo viac ako 1 500 divákov a cez online viac ako 3 300. Finančné prostriedky boli použité na 

prenájom pódia, zvukovej techniky a propagáciu. 

 

21 Asociácia divadelná Nitra  

Názov projektu: 30. jubilejný ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (presahy) – BONUS 30 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Projekt sa uskutočnil ako súčasť 30. ročníka MF Divadelná Nitra, najväčšieho medzinárodného 

divadelného festivalu na Slovensku. Pritom prinášal realizáciu programovej línie „BONUS 30”, ktorá 

pripomína výročie jedného z  najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Jeho cieľom bolo 

pripomenúť hodnotu podujatia ako dôležitej súčasti kultúrneho života na Slovensku, obzrieť sa za 

jeho minulosťou, pripomenúť dôležité udalosti, osoby, tvorcov, partnerov, ktorí sú s nim spojení. Na 

druhej strane nastaviť víziu do ďalších rokov, zachovať prestíž a zvýšiť mediálnu odozvu. Podujatie sa 

konalo od 1. do 6. 10. 2021 s podtitulom PRESAHY. V línii BONUS 30 sa otáčalo za tridsiatimi rokmi 

podujatia prostredníctvom rôznych hybridných aktivít (časť aktivít sa konala naživo, časť online). V 

rámci hlavného programu sa predstavili tri divadlá, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas tridsiatich 

rokoch existencie podujatia. Jedným z nich bolo Štátne divadlo Košice s inscenáciou Borodáč alebo Tri 

sestry, ktoré patrí k headlinerom ročníka. Inscenácia bola zvolená zámerne aj ako odkaz na 

minuloročnú storočnicu slovenského divadla. Ďalej bolo v programe prezentovaných 4 – 6 záznamov 

inscenácií z archívov Divadelnej Nitry formou videoprojekcií. Finančné prostriedky boli použité na 

autorské honoráre pre divadlá, prenájom technického vybavenia (svetlá, zvuk, video) na prezentáciu 
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3 divadiel uvedených v rámci hlavného programu, materiálové náklady na prípravu diela - kostýmy a 

rekvizity a služby spojené s realizáciou projektu.  

 

22. Zachráňme Petržalské bunkre o.z. 

Názov projektu: Rozvíjanie povedomia o vojenskej histórii 

Projekt bol podporený sumou: 10 500 € 

 

Cieľom projektu bolo opraviť nefunkčnú hydroizoláciu bunkra - historickej pamiatky. Vďaka projektu 

sa nakúpila nová elektrocentrála, čerpadlo, doplnilo sa náradie a pod. Združenie bude naďalej 

propagovať vojenskú históriu ako súčasť kultúrneho dedičstva návštevníkom v rámci širokej 

verejnosti a zároveň prakticky v tejto oblasti vzdelávať školskú mládež. Finančné prostriedky boli 

použité na fasádu, hydroizoláciu, skladový kontajner, náradie a vybavenie. 

 

23. Mestské kultúrne stredisko Tlmače 

Názov projektu: 28. ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu je zorganizovať{ podujatie, ktoré md no Slovensku už svoje meno a postavenie. MsKS 

Tlmače organizuje prehliadku neprofesionálneho činoherného divadla už 27, rokov. V roku 2021 je to 

v rámci koncepcie po 9. krát  nesúťažná prehliadka v celoslovenskom rozsahu, prioritne zamerané na 

vzdelávacie aktivity, ktorými sú dielne, ktoré budú pracovať pod vedením odborníkov z oblasti 

divadla. Rok 2014 šírili organizátorovi ako čas možný na prehodnotenie organizácie, cieľov a zámerov 

a vytvoril priestor pre dostatočnú prípravu obohatit'a zefektívnit'poslanie samotnej prehliadky. 

Umožniť zúčastneným kolektívom, ale i jednotlivcom prezentovať svoju ďalšiu tvorbu. Ďalším 

aspektom je vzbudzovanie záujmu o dramatickú tvorbu v čo najširších vrstvách verejnosti. 

 

24. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves 

Názov projektu: Výskum a reštaurovanie krstiteľnice v Kostole sv. Uršule vo Výbornej  

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu je vykonanie reštaurátorského výskumu a následne reštaurovania renesančnej 

krstiteľnice v kostole sv. Uršule vo Výbornej. Krstiteľnica predstavuje jednoduchú, avšak historický 

cennú renesančnú kamenársku prácu s datovaním do roku 1585. Barokový vrchnák je mladším 

doplnkom krstiteľnice pochádzajúci z 18. storočia, ktorý je ukážkou štandardnej umelecko-

remeselnej práce s rustikálnou sochárskou a maliarskou výzdobou. Krstiteľnica je momentálne v zlom 

stave a hrozí jej zničenie. Praskliny spôsobené časom spôsobili, že sa kamenná časť môže čo nevidieť 

rozpadnúť. Preto pod dohľadom KPÚ Prešov (rozhodnutie č. KPUPO-2020/20081-3/83224/Pl) 

chceme spoločne zachrániť túto cennú pamiatku a prinavrátiť jej pôvodnú umelecko-remeselnú, 

výtvarnú a estetickú hodnotu. Prínosom je nielen zachovanie kultúrnych hmotných hodnôt, ale aj 

prináša turizmus do slabých regiónov a obcí, ktoré sa v tomto kraji nachádzajú.    

 

25. Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Názov projektu: 100 rokov JAMES  

Projekt bol podporený sumou: 11 000 € 
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Cieľom projektu bolo vytvoriť viacero platforiem, ktorými sa osloví široká verejnosť nielen v tomto 

konkrétnom jubilejnom roku, ale prostredníctvom filmu a knihy bude zachovaný generáciám odkaz aj 

takouto formou. Prvou platformou bola samotná oslava výročia 100 rokov JAMES. V dňoch 9.-15. 

augusta 2021 sa podarilo tyvtoriť atmosféru formou eventu s rôznymi formami osláv. Napríklad 

sochárskym sympóziom, ktoré bolo pripravené v spolupráci s „vysokohorským“ sochárom Štefanom 

Papčom, hendikepovaným sochárom Andrej Haršánym a synom jedného zo zakladateľov spolku 

JAMES Alexom Mlynárčikom. Štefan Papčo je zároveň aj autorom poštovej známky, ktorá bola k 

jubileu vydaná Slovenskou poštou a priamo na evente známku osobne pokrstil. Stalo sa to v 

spoločnosti legendy svetového horolezectva Reinholda Messnera, ktorý bol na podujatie pozvaný. 

Druhým dôležitým bodom programu boli koncerty na vysokohorských chatách a za zaujímavosť tiež 

stojí spomenúť liturgickú slávnosť, ktorá prebehla na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese. V 

priebehu týždňa osláv sa každý večer prezentovali prednášky uznávaných lezeckých mien a v 

priebehu sa prevádzala lezecká činnosť v rámci územia Vysokých Tatier. Čo sa týka druhej platformy, 

tak tou sa stal film s názvom 100 rokov JAMES, ktorý režíruje znávaný horský dokumentarista 

Rastislav Hatiar a na ktorom spoluparticipovala RTVS (poskytnutím archívnych snímkov). Finančné 

prostriedky boli použité na produkciu a postprodukciu filmu, prenájom, ubytovanie a putovnú 

výstavu fotografií.  

 

26. ART FILM FEST, n.o. 

Názov projektu: ART FILM FEST 2021 

Projekt bol podporený sumou: 42 000 € 

 

ART FILM FEST bol etablovaný medzinárodný súťažný filmový festival, ktorý ponúka rozmanitý 

priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ako aj rozsiahlu prehliadku snímok 

slovenského audiovizuálneho prostredia. Cieľom projektu bolo pozvať divákov opäť do kín, predstaviť 

filmy, ktoré rezonujú vo svete, priniesť na Slovensko snímky ovenčené cenami z prestížnych 

filmových festivalov, ponúknuť priestor pre aktivity filmového vzdelávania. Ďalším z primárnych 

záujmov organizátorov bola taktiež výrazná prezentácia a propagácia slovenského audiovizuálneho 

umenia. Trvalou výzvou pre organizátorov ART FILM FEST je rozširovať a nadchýnať slovenských 

divákov pre filmové umenie, vzdelávať a vychovávať novú generáciu filmových obdivovateľov a 

zanietencov. Art Film Fest sa konal 23. - 27. júna v Košiciach už 28. krát. Napriek pandémii 

koronavírusu naplnil svoje ciele a zviditeľnil slovenskú kinematografiu. Finančný dar bol použitý na 

preklady filmov, jazykovú korektúru, ozvučenie, prenájmy, ubytovanie, grafické práce, 

administratívne práce a služby spojené s produkciou podujatia.  

 

27. Ambrelo, občianske združenie  

Názov projektu: Náruč plná piesní 2021  

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo šíriť osvetu ohľadom problematiky nevidiacich medzi zdravou 

verejnosťou. Pridanou hodnotou projektu Náruč plná piesní bola 100% účasť handicapovaných 

umelcov, z ktorých mnohí žijú v ústraní a nemajú možnosť predstaviť svoje umenie verejnosti. Vďaka 

projektu mnohí prekonávajú rôzne prekážky na ceste hľadania samých seba a nájdu odvahu aj 

napriek handicapu pracovať’ na sebe a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným. Finančný dar bol 
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použitý na grafický návrh plagátu, pozvánok, info na webe a sociálnych sieťach, streamovanie a réžiu 

a organizačnú prípravu koncertu.  

 

28. Divadlo SELAVI Ružinov, o. z., 

Názov projektu: SPP pomáha seniorom (seniorským divadelníkom) 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu je zabezpečiť pre seniorov prístupné kultúrne vyžitie v rámci amatérskej divadelnej 

scény a zároveň im umožniť realizovať sa v amatérskom divadle už ako herci alebo ako technickí či 

organizační pracovníci v tomto divadle. Zámerom je tiež rozširovanie repertoáru Divadla SELAVI 

realizáciou minimálne dvoch premiér divadelných hier v kalendárnom roku 2021, dobudovaniue 

javiska (priestorové zväčšenie scény) pre hry s viacerými obrazmi a s vyšším počtom hercov, 

rozširovanie kultúrneho obzoru najmä u divákov seniorského veku s dôrazom na znevýhodnené 

seniorské skupiny formou „kočovného“ divadla, napríklad v jednotlivých domovoch seniorov. 

 

29. Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie 

Názov projektu: KONVERGENCIE – Medzinárodný festival komornej hudby  

Projekt bol podporený sumou:  5 000 € 

 

Cieľom projektu je prezentovanie hodnôt klasickej hudby, ale aj iných hudobných štýlov a 

medzižánrových presahov širokému publiku. Konaním festivalu v rôznych priestoroch Bratislavy 

prispievajú Konvergencie ku geniu loci mesta ako dôležitej stredoeurópskej kultúrnej metropoly. 

Konvergencie už vyše dve dekády spájajú najlepších slovenských interpretov s osobnosťami zo 

svetovej interpretačnej scény. Program Konvergencií 2021 je rozdelený do dvoch častí: jarnej (apríl – 

jún, termín je kvôli pandémii presunutý zo zimy) a hlavnej (september). V rámci sprievodných 

podujatí nebudú chýbať čítanie o hudbe, predkoncertné rozhovory, diskusie a i. Originálne a 

progresívne dramaturgie predstavujú osobitý prínos Konvergencií: festival primárne nepreberá 

hotové programy súborov či umelcov, ale vytvára ich, resp. iniciuje a podporuje ich vznik. 

 

30. Kult.1629 

Názov projektu: Multižánrový divadelný festival Slanický ostrov divadla 2021 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Slanický ostrov divadla je prvý a jediný multižánrový divadelný festival na Orave. Zmyslom festivalu je 

vždy v druhý septembrový týždeň prinášať do regiónu hodnotné divadelné inscenácie a sprievodný 

program komunikujúci dôležité kultúrno-spoločenské a etické témy. Väčšia časť programu festivalu 

bola bezplatná, čo zvýšilo počet oslovených návštevníkov. Festival v roku 2021 priniesol dve 

bezplatné filmové projekcie v amfeteiátri, koncert klasickej hudby, dve výstavy, štyri divadelné 

predstavenia a iný sprievodný program. Finančný dar bol použitý na divadelnú inscenáciu. 

 

31. Kysucké kultúrne stredisko 

Názov projektu: 53. ročník Palárikova Raková 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 
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Cieľom projektu bolo zrealizovať národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s 

inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby s dlhoročnou tradíciou s názvom Palárikova 

Raková. Cieľom bolo prezentovať ochotnícke súbory a podporiť ich tvorbu. Na festival sa mohli 

prihlásiť len ochotnícke divadelné súbory, ktoré mali naštudovaný slovenský titul. Počas trvania 

prehliadky si mohla odborná i široká verejnosť, deti materských škôl, žiaci základných a stredných 

škôl pozrieť množstvo zaujímavých divadelných predstavení, zúčastniť sa na viacerých sprievodných 

podujatiach a vzhliadnuť viacero sprievodných výstav. Finančný dar bol použitý na propagačné 

materiály, stravu a občerstvenie, ubytovanie poroty a súborov a profesionálne divadlo. 

 

32. Obec Diakovce 

Názov projektu: Folklór bez hraníc 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bola rekonštrukcia prírodného javiska. Javisko bolo postavené v roku 2002. 

Technický stav objektu bol nevyhovujúci a nebezpečný. Obec Diakovce už od roku 2007 pravidelne 

usporadúva medzinárodné podujatie „Folklór bez hraníc“ a poukazuje na výnimočne dôležitú úlohu 

prezentácie troch národov prostredníctvom svojich zvykov, kultúr a tradícii. V rámci podujatia vďaka 

svojim zástupcom umeleckých súborov predstavia zvyklosti svojich regiónov z oblasti inojazyčnej 

majority. Deti spoznajú kultúru svojich rodičov i predkov. Znamená to zachovanie tradícií pre ďalšie 

generácie a zachovanie kultúrnych hodnôt. Rekonštrukcia prírodného javiska bude pozitívnym 

a dlhodobým prínosom pre celý región. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a stavebný 

materiál. 

 

33. Obec Fintice 

Názov projektu: Reštaurovanie rokokovej brány a renesančného okna v spojovacej uličke v kaštieli vo 

Finticiach 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo reštaurovanie a záchrana veľmi zničenej štukovej výzdoby rokokového portálu. 

Portál je súčasťou NKP Kaštieľ s areálom. Tvorí prechod medzi hlavným dvorom a severným 

hospodárskym traktom, ktorý po úspešnej rekonštrukcii v roku 2016 je často navštevovaným 

miestom. Štuková výzdoba portálu bola viac než na 50 % zničená a z hľadiska jej záchrany bolo nutné 

ju reštaurovať spolu s omietkami a zastrešením, ktoré sa nachádza na dochovaných vrškoch 

prechodu. V rámci celkovej rekonštrukcie sa začalo s reštaurátorským výskumm a návrhom na 

reštaurovanie. Týmto sa podarilo zistiť stav poškodenia portálu a možnosti prezentácie. Všetky práce 

spojené s rekonštruckiou zabezpečoval, na základe verejného obstarávania, akademický sochár 

Martin Kutný. Obec Fintice vo vlastnej réžii zabezpečila rekonštruckiu pokrytia portálu s novou 

krytinou a rekonštruckiu omietok na iných častiach tohto objektu. Výsledkom týchto prác bola 

záchrana unikátneho rokokového portálu z poslednej tretiny 18. storočia a jeho odprezentovanie 

verejnosti. Finančný dar bol použitý na reštaurátorský výskum a reštaurovanie 

 

34. OZ Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši  

Názov projektu: Príprava projektu obnovy rodného domu a následné zriadenie Múzea A. H. 

Škultétyho vo Veľkom Krtíši 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 
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Cieľom projektu bola realizácia prieskumových aktivít k rekonštrukcii okolo miestnej pamätihodnosti 

- rodného domu A. H. Škultétyho, ktoré čo najvernejšie zachovávajú pôvodnú vonkajšiu aj vnútornú 

podobu domčeka. Interiér bude po rekonštrukcii slúžiť ako múzeum s expozíciou dobových fotografií, 

rukopisov, básní, rozprávok, kníh a predmetov, ktoré budú zachytávať životné osudy, dielo a odkaz A. 

H. Škultétyho. Budúce múzeum má veľmi dobrú komunikačnú polohu popri ceste, ktorá smeruje zo 

Zvolena do Maďarska. Priestory múzea sa budú využívať aj na edukáciu žiakov a študentov v 

regionálnej literatúre. Múzeum bude slúžiť na workshopy, besedy, prednášky nielen pre žiakov a 

študentov, ale napríklad aj pre seniorov a iné komunity obyvateľstva. V meste Veľký Krtíš nie je 

žiadne múzeum, a preto je snahou obnoviť rodný a zriadiť v ňom Múzeum A. H. Škultétyho, aby sa 

pre budúce generácie zachovalo dedičstvo otcov. Finančný dar bol použitý na vypracovanie 

podrobného historického prieskumu s doplnením súčasných poznatkov, stavebno technického 

prieskumu konštrukcií a materiálov, komplexného projektú na základe podrobného prieskumu stavu 

konštrukcií a na vypracovanie projektu interného zariadenie Múzea. 

 

35. PRAKTIKÁBEL  

Názov projektu: 1. Päťročnica PRAKTIKÁBLU  

Projekt bol podporený sumou: 1 300 € 

 

Cieľom projektu bol dvojdňový prúdový program plný aktivít občianskeho združenia Praktikábel, 

ktorý ponúkol plnohodnotný umelecký zážitok s dôrazom na kvalitu produkcií a zároveň strategicky 

budoval publikum umeleckého zoskupenia. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch divadla Ticho a 

spol. a Kulturák Klubu v d§och 13.-15. septembra 2021. Dôležitým aspektom podujatia boli aj dve 

divadelné premiéry, ktoré boli uvedené počas dvojdňového programu.Projekt bol určený aj pre ľudí, 

ktorí majú záujem o súčasné nezávislé divadelné umenie. Súčasťou programu boli aj predstavenia pre 

deti, taktiež z dielne PRAKTIKÁBLU. Finančný dar bol použitý na polygrafické náklady a personálne 

zabezpečenie. 

 

36. SCENE občianske združenie 

Názov projektu: POCTA SLOBODE - TRIBUTE TO FREEDOM 2021 

Projekt bol podporený sumou: 9 000 € 

 

Cieľom projektu bola organizácia slávnostného koncertu k 53. výročiu okupácie Československa 

vojskami Varšavskej zmluvy, 77. výročiu SNP a 32. výročiu pádu Železnej opony, ktorý sa uskutočnil 

20. augusta 2021 na hrade Devín. Koncert má dlhodobú tradíciu, účinkujúcimi na tohtoročnom 11. 

ročníku festivalového koncertu, budú významní umelci českej a slovenskej hudobnej scény.  

Zámerom bolo pre verejnosť príťažlivým spôsobom pripomenúť významné medzníky našich 

novovekých dejín a zahraničným účastníkom medzinárodný dosah pádu železnej opony. Generačne 

je program orientovaný najmä na mladú generáciu. Finančný dar bol použitý na technické 

zabezpečenie, propagáciu, tlač bilboardov a produkciu. 

 

37. Spoločnosť Theodora Lotza 

Názov projektu: Bratislava Mozart Festival 2021 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 
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Cieľom projektu je zachovávať lokálne kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať hudobnú kultúru na 

Slovensku prostredníctvom medzinárodného podujatia – Bratislava Mozart Festival. Festival je 

hudobným podujatím, ktoré sa na slovenskej hudobnej scéne vyníma akcentom na Mozartovu 

inštrumentálnu hudbu a zároveň prináša diela domácich, najmä bratislavských autorov. Špeciálnu 

príležitosť na získanie jedinečného umeleckého know-how zabezpečia mladým domácim umelcom 

masterclassy („majstrovské triedy“) hosťujúcich umelcov, ktoré sa uskutočnia ako sprievodné 

podujatia festivalu a zvyšujú jeho pridanú hodnotu. 

 

38. SLÁVIK SLOVENSKA 

Názov projektu: Eugen Suchoň, Komorné dielo (1923-1977) Vydanie 3CD albumu s kompletnou 

komornou tvorbou zakladateľa slovenskej národnej hudby 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu Eugena Suchoň, Komorné dielo (1923-1977) bolo po prvýkrát v slovenskej 

hudobnej produkcii komplexne predstaviť dielo zakladateľa slovenskej hudobnej moderny. Po 

nedávno vydaných skladateľových CD kompletoch - Raná tvorba, Piesňové cykly, Klavírne dielo, Varila 

myšička kašičku je album 4CD s komornou skladateľovou tvorbou piatym kompletom, ktorý tvorí 

súčasť kompletizácie hudobného diela Eugena Suchoňa. Nahrávanie komorných diel prebiehalo v 

štúdiách Slovenského rozhlasu postupne od februára 2020, s prestávkami, ktoré zavinila pandemická 

situácia. Tvorcom a producentom projektu bol Dr. Peter Štilicha, zať prof. Eugena Suchoňa, ktorý s 

tímom spolupracovníkov a interpretov vytvoril tvorivú, efektívnu atmosféru nahrávacieho procesu. 

Finančný dar bol použitý na výrobu nosiča, na úhradu honoráru za tvorbu kompletného bookletu 

nosiča a preklady textov do anglického jazyka. 

 

39. Horský film Poprad, n.f. 

Názov projektu: XXIX.Medzinárodný festival horských filmov Poprad 13.-17.10.2021 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo pripraviť a zorganizovať 29. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov, 

ktorý sa aj napriek komplikovanej pandemickej situácii konal v termíne od 13. do 17. 10. 2021 v troch 

mestách a zúčastnilo sa ho 6250 divákov. V piatich kinosálach bolo odpremietaných 54 

dvojhodinových filmových blokov, zorganizované 3 besedy s hosťami festivalu a 1 tlačová 

konferencia. Online bolo odvysielaných 9 dvojhodinových blokov a 4 hodinové bloky pre žiakov. Do 

súťaže postúpilo 44 filmov zo 17 krajín a trojčlenná medzinárodná porota udelila dovedna šesť cien a 

päť čestných uznaní. Okrem filmov a besied boli nainštalované aj dve výstavy fotografií s horskou 

tematikou. Festivalový program a rovnako tak aj všetky sprievodné programy prebehli bez 

akýchkoľvek problémov, v súlade festivalovým programom. Finančný dar bol použitý na nákup 

mediálneho priestoru v TA3 (40 reklamných spotov), tlač festivalového katalógu, výroba cien 29. 

ročníka MFHF a nákup počítača. 

 

40. Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou 

Názov projektu: Dokončenie tréningovej sály pre folklórny súbor 

Projekt bol podporený sumou: 2 400 € 
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Cieľom projektu bolo dokončenie tréningovej sály pre folklórny súbor. Táto tréningová sála bude 

slúžiť na nácviky pre 150 mladých ľudí. Títo mladí ľudia sa budú podieľať na tvorbe programu. Tento 

projekt dokončenie tréningovej sály pre folklórny súbor sa uskutočnil vďaka finančnej podpore 

Nadácie SPP. Finančný dar bol použitý na nákup baletizolu do tanečnej sály. 

 

41. HUDBA JE ZDRAVIE  

Názov projektu: DOLNÁ ZEM MOJA  

Projekt bol podporený sumou: 7 000 € 

 

Projekt DOLNÁ ZEM MOJA je plánovaný ako dokumentárny hudobný road-movie dvoch slovenských 

úspešných hudobníkov Štefana Šteca a Petra Biča, ktorých spojila spoločná pieseň Báči Jašov. Práve 

pri objavení tejto skladby začína príbeh cesty, počas ktorej sa hudobníci vyberú na Dolnú zem hľadať 

ďalšie skladby, ktoré buď vznikli počas vyše 300 ročného pôsobenia Slovákov v Srbsku alebo boli 

prinesené z pôvodného rodiska tejto národnostnej menšiny, alebo sú fúziou týchto dvoch svetov a 

časov. Okrem zábavnej časti projektu, vznik tohto filmu vytvára priestor pre atraktívny dokument 

reprezentujúci kultúru národnostnej menšiny, ale najmä našich tradícií v zahraničí, ktoré sú Slovákmi 

žijúcimi v Srbsku uchovávané s pretrvávajúcou hlbokou úctou k histórii krajiny a národu, ku ktorému 

sa hlásia. Dokument má zároveň prostredníctvom ústredného motívu - piesne - prerozprávať cyklus 

života, prírody a kultúry tak, ako ho vnímajú a uchovávajú Slováci žijúci mimo územia našej krajiny. 

 

42. " R E N E S A N Č N Ý  K A Š T I E Ľ  P N V" 

Názov projektu: Záchrana Renesančného kaštieľa v Pečovskej Novej Vsi - I.etapa 

Projekt bol podporený sumou: 4 500 € 

 

Projekt záchrany Renesančného kaštieľa má za cieľ realizáciu prípravnej fázy na 

záchranu/rekonštrukciu vzácneho kaštieľa, ktorý sa v strednej Európe nenachádza. Jeho význam 

spočíva v tom, že v takmer 500 ročnej histórií budovy nevyhorel, neprešiel zásadnou rekonštrukciou 

vďaka čomu si zachoval takmer všetky pôvodné prvky a vzácne rannorenesančné detaily. Je 

mimoriadne dôležité uchovávať kultúrne dedičstvo priamo v regiónoch, nakoľko práve to môže 

naštartovať lokálnu ekonomiku, pozdvihnúť služby a vytvárať pracovné miesta. Všetko čo 

potrebujeme k napredovaniu našich miest a obcí už máme, len sme to ešte neobjavili. Práve preto 

chceme príspevok použiť na architektonicko-historický výskum kaštieľa, ktorý bude podkladom k 

projektovej dokumentácií a na tvorbu maľovanej mapy nie len kaštieľa ale celej obce v ktorej sa 

nachádza celkovo 5 kaštieľov a kúrií, v minulosti ich bolo 13-15 a to všetko bude zakreslené v 

maľovanej mape, ktorá zaujímavou formou ukáže, čo všetko sa dá vidieť a objaviť. 

 

43. J.M.R. Zbierka, o.z. 

Názov projektu: Chceme vidieť šaty 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Projekt v rámci Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP a OZ J.M.R. Zbierka s názvom "Chceme 

vidieť šaty" je zameraný na vytvorenie rozsiahleho súboru profesionálnych fotografií 

dokumentujúcich historické svadobné odevy a doplnky 20. storočia resp. z čias bývalého 

Československa. Súbor fotografií bude jedným zo sposobov zverejňovania zbierky laickej aj odbornej 

verejnosti. Využitý bude tiež pri tvorbe virtuálneho múzea a odbornej práce zameranej na kultúru 
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svadobného odievania. Očakávame, že súbor fotografií aspoň čiastočne uspokojí dopyt verejnosti po 

zverejnení zbierkových predmetov. Finančné prostriedky budú použité: 1. prenájom priestorov, 2. 

prenájom techniky (statívy + plátno, 2 zábleskové svetlá, odrazky, v-flaty (+doprava)), 3. kúpa 

predmetov potrebných pre technicko-organizačné zabezpečenie(figuríny, externý hard disk, ručný 

naparovač odevov), 4. odmena fotografa (art direction + príprava  + fotenie + postprodukcia) 

5.zabezpečenie odborného garanta a školiteľa 

 

44. Obec Košariská 

Názov projektu: Prístavba múzea M.R.Štefánika  

Projekt bol podporený sumou: 63 720 € 

 

Projekt je dostavbou vzdelávacieho centra. Jedná sa o ukončenie prác spojených s vybudovaním  

prístavby(polyfunkčného objektu) rodného domu M. R. Štefánika, ktorá je v súčasnosti v štádiu 

výstavby  a vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov boli  stavebné práce prerušené. Prístavba  

bude súčasťou areálu rodného domu  - Múzea M. R. Štefánika, ktorý je národnou kultúrnou 

pamiatkou s inštalovanou memoriálnou expozíciou venovanou gen. M. R. Štefánikovi. 

Novovybudovaný objekt bude prioritne určený pre potreby návštevníkov múzea, kde bude vytvorené 

vzdelávacie centrum  s bezbariérovým vstupom. Vo Vzdelávacom centre sa budú realizovať rôzne 

kultúrne podujatia a edukačné aktivity pre deti, školskú mládež a širokú verejnosť. Všetky 

pripravované aktivity budú tematicky viazané na osobnosť M. R. Štefánika a históriu obce. Okrem 

toho bude objekt poskytovať plnohodnotné pracovné zázemie pre pracovníkov múzea, v prípade 

potreby aj pre spoluorganizátorov podujatí ako technické zázemie múzea. 

 

45. Mestské divadlo 

Názov projektu: Almanach - Príbeh jedného divadla  

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Hlavným zámerom projektu je realizácia Almanachu Mestského divadla Žilina pri príležitosti 30. 

výročia založenia divadla. Pôjde o fúziu knihy a magazínu, fúziu či skôr kolíziu tradičného chápania 

knihy ako lineárneho záznamu s prúdom kontextuálnych informačných a obrazových blokov 

pripomínajúcich viac formu magazínu. Vznikne tak živý záznam obrazu divadla súčasnej dramaturgie, 

ktoré síce pôsobí mimo centra, ale úspešne sa zbavuje nálepky oblastného divadla. 

 

46. Pre súčasnú operu 

Názov projektu: Divadlo SkRAT vo fotografii Ctibora Bachratého 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 

 

Zámerom projektu je zachytenie a zdokumentovanie vyše dvadsaťročného tvorivého dialógu 

kolektívu divadla a významného divadelného fotografa Ctibora Bachratého, priblíženie divadelnej 

fotografie ako samostatného umeleckého druhu a zvýšenie povedomia o ňom. Cieľom projektu je 

vytvorenie publikácie, odborné spracovanie činnosti fotografa vo vzťahu k divadlu SkRAT a jeho 

výskum doterajšej odbornej reflexie, vytvorenie prehľadovej teatrologickej štúdie, výskum tvorby a 

špecifického postavenia C. Bachratého v oblasti súčasnej slovenskej divadelnej fotografii od R. 

Štorkovej Maliti, hĺbkový rozhovor s fotografom, vytvorenie textu o fenoméne divadelnej fotografii 

od A. Gruskovej. 
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47. PPIAC, Slovensko 

Názov projektu: Kopanice bez hranice 2022 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Zámerom projektu je priblíženie súčasného vizuálneho umenia širokej verejnosti rurálnej oblasti 

Slovenska a to prostredníctvom spolupráce profesionálnych umelcov a miestnych umelcov 

odkazujúcich sa k ľudovej tradícii, s cieľom ich kreatívneho prepájania. Pozvaní profesionálni umelci 

zo Slovenska a Českej Republiky (v prípade priaznivej epidemologickej situácie aj z iných krajín) sa 

zoznámia s rázom kopaničiarskeho kraja a jeho folklórom počas 10-dňového sympózia stretnú sa so 

žijúcimi legendami miestneho folklóru a tematizujú vo svojej reflexii autentické prostredie kopaníc. 

Na záverečnom podujatí prezentujú umelci diela vytvorené počas sympózia a vytvoria pre verejnosť 

umelecký workshop, kde sa návštevníci budú môcť priučiť rôznym výtvarným technikám a 

participovať na spoločnej umeleckej inštalácii čím získajú nový pohľad na vnímanie súčasného 

umenia. Záverečné podujatie budú sprevádzať hudobné vystúpenia, ktoré prilákajú verejnosť zo 

širokého okolia. 

 

48. ART GALLERY 

Názov projektu: Ruleta 

Projekt bol podporený sumou: 5 500 € 

 

Cieľom projektu je vytovriť pôvodnú slovenskú komédiu s témou vychádzajúcou z reality našich 

životov a domácností. Predstavenie plné humoru poukazujúce na celospoločenský problém 

devalvácie a degradácie hodnôt a priorít, morálnu krízu. Príbeh ženy v strednom veku, ktorá 

paralelne udržuje vzťahy s tromí mužmi a nedokáže sa rozhodnúť pre jedného z nich v sebe zahŕňa aj 

silnú kritiku spoločnosti založenej na kariérnej a materiálnej selekcii. Príbeh v sebe spája citovú aj 

spoločenskú rozorvanoť súčasných žien, ktoré sú síce oslobodené od nátlakových tradícií a predstáv o 

rodine a spolunažívaní, ale zároveň sa nedokážu vysporiadať so slobodnou voľbou a vnútornou 

frustráciou. Aj pre zdanlivo ťažšie témy je tragikomický tón predstavenia Ruleta, s dávkou 

nadhľadového humoru pre diváka dobre stráviteľný a atraktívny. 

 

49. Divadielko Concordia  

Názov projektu: Leto s rozprávkami - GAŠPARfest 2022 

Projekt bol podporený sumou: 620 € 

 

Zámerom projektu je prezentácia a podpora tvorby nezávislej bábkovej scény a divadiel z rôznych 

kútov Slovenska a ich uvedenie inscenácií pred banskoštiavnickým publikom. Počas diskusií s 

tvorcami resp. protagonistami po predstavení bude môcť divák nahliadnuť do tvorivej kuchyne 

bábkarov a prostredníctvom expozície bábok spoznať zaujímavosti o bábkovom divadle všeobecne. 

Taktiež si mladý divák vyskúša v tvorivých dielňach ako sa vyrába bábka a naučí sa aj základy vodenia. 

Hlavný cieľom projektu je organizácia podujatia Leto s rozprávkami a rozšírenie programu o 

GAŠPARfest - divadelný festivalu nezávislých bábkových divadiel, ktoré sa počas 2 mesiacov 

predstavia domácemu publiku ako aj návštevníkom UNESCO mesta Banská Štiavnica. Projekt 

zatraktívni divadelný program pre všetkých milovníkov divadla, prispeje ku rozvoju kultúrnej 

gramotnosti detí, budúcich návštevníkov divadla a taktiež prostredníctvom umenia a diskusií prispeje 

k spoločnému dialógu medzi divákmi a účinkujúcimi. 
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50. Nairam 

Názov projektu: Slovenské Alternatívne Leto 2022 

Projekt bol podporený sumou: 13 000 € 

 

Cieľom projektu je organizácia festivalu Slovenské Alternatívne Leto 2022. Cieľom je smerovanie a 

výchova k občianskej spoločnosti a demokratickým hodnotám, k tolerancii a humanizmu. Prepájamé 

niekoľko generácií prostredníctvom hudby svetovej, bezhraničnej a multikultúrneho nazerania na 

svet okolo nás. Zároveň je dôležité poukázať na rovnocennosť mužov a žien vo svete hudobného 

biznisu v rámci organizovania festivalu. Podujatie má aj vzdelávací presah, kde v rámci 

prednáškového stanu už druhým rokom poukazuje na dôležitosť ľudskoprávnych spoločneských tém, 

ktoré sa objavujú počas diskusií v rámci nášho festivalu (spolupráca s Fridys for Future Slovensko, 

Nadácia Zastavme korupciu a Komunita Zastavme korupciu, Migračný úrad MVSR, Human fórum, 

ANTENA – sieť pre nezávislú kultúru). Zakladatelia klubu Bombura v Brezne už počas totalitného 

režimu organizovali rôzne alternatívne kultúrne akcie. Prirodzene vznikla potreba zorganizovať 

festival, ktorý sa v súčasnosti organizuje každoročne. 

 

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 59 projektov v sume 256 394,00 €.  

 

1. Manageria 

Názov projektu: Teach for Slovakia 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom programu bolo systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä pre deti, ktoré dosahujú 

najslabšie výsledky zo sociálne znevýhodneného prostredia. A to pritiahnutím a rozvojom tých 

najlepších slovenských absolventov z univerzít na Slovensku a v zahraničí, aby išli na 2 roky svojho 

života učiť do škôl v oblastiach sociálne znevýhodnených komunít a venovať sa vzdelávaniu detí a 

mládeže v role učiteľa. V rámci projektu sa podarilo do programu pritiahnuť 21 mladých ľudí, ktorí 

začali pôsobiť na školách. V rámci odbornej prípravy prebehli online diksusie, prezentácie leadership 

challenges a študentských vízií pre externých stakeholderov.  Združenie zároveň spolupracovalo na 

rôznych projektoch s Ministerstvom školstva, s partnermi na úrovni zriaďovateľov škôl (Klub 

riaditeľov pre školu, rozvoj partnerstva so školami). Finančné prostriedky boli použité na úhradu 

regionálnych nákladov na školách, na financovanie školiaceho tréningového programu, 

ambasádorského programu, manažment tím, basecamp, projektovú prípravu a realizáciu, 

prevádzkové, režijné náklady a na program pritiahnutia talentovaných mladých ľudí do školstva. 

 

2. Mladý podnikavec 

Názov projektu: Herný box VzdelajTy-MA 

Projekt bol podporený sumou: 1 850 € 
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Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj kvalitného a plnohodnotného vzdelávania s využitím 

inovatívnych metód a techník pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Naučiť detí 

rozmýšľanie v kontexte, tímovej spolupráce, odbúranie predsudkov a pochopenia významu 

dôležitosti finančnej gramotnosti aj v tejto mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje neustále 

vzdelávanie v tejto oblasti. Kvalitnou a hravou formou oboznámiť deti s dôležitými témami z oblasti 

finančnej a čitateľskej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti a digitálnej bezpečnosti. Finančné 

prostriedky boli použité na zabezpečenie tlače herného boxu, materiálne zabezpečenie, lektorské 

honoráre, grafickú úpravu a odmeny pre deti. 

 

3. ŠKOLA KERAMIKY 

Názov projektu: Podpora komunitného života – keramického centra 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo združiť kreatívnych ľudí formou workshopov, tvorivých stretnutí. Určite netreba 

zabudnúť na arteterapiu, podporu zdravia; prevenciu, resocializáciu. Keramické centrum slúžilo a 

bude slúžiť ľudom, ktorí to potrebujú na sebarealizáciu, oddych, alebo ako podporu rodiny. Je známe, 

že práca s hlinou pôsobí priaznivo na ľudskú psychiku, a preto je vhodnou prevenciou vzniku 

patologických javov. Keramické centrum a práca v ňom musí bola v´daka projektu dostupná aj pre 

sociálne znevýhodnené skupiny (rodiny). Finančné prostriedky boli použité na materiál a náradie, 

prenájom priestorov, energie, internet, regále, skrinky, tapety, obkla, stoly, stoličky, keramickú pec, 

hrnčiarsky kruh, knižnicu, odbornú literatúru, kreslá kanvicu, kávu, čaj, svietidlá, kvety, hygienické a 

čistiace prostriedky. 

 

4. SLAVKINE, o. z. 

Názov projektu: Kreatívny online kurz pletenia a háčkovania pre znevýhodnené ženy 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo dať príležitosť znevýhodneným slovenským ženám, ktoré prepadávajú cez 

sociálny systém, ako si privyrobiť, ako sa necítiť nepotrebnými. Absolvovaním online kurzu získajú 

zručnosť v pletení a háčkovaní, ktorú mnohé z týchto žien nemali, pretože im to nemal kto ukázať. 

Pletenie a háčkovanie sa aj psychológmi považuje za výbornú psychohygienu, obzvlášť odborníci 

apelujú na toto pandemické obdobie, ktoré ľudí núti ostať doma a vyhľadávať si aktivity doma. 

Navyše pre ženy s malými deťmi je toto výborná aktivita, ktorú vedia skĺbiť s výchovou a 

starostlivosťou o maličké deti. Seniorky tak môžu v sebe objaviť novú zručnosť, ktorá vyplní ich čas a 

udrží ich v psychickej pohode. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu inštruktážnych videí. 

 

5. Základná škola 

Názov projektu: ŽMultimediálna učebňa – miesto pre lepšiu budúcnosť 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Stanovené ciele projektu boli vplyvom pandémie naplnené čiastočne. Zámerom projektu bolo zapojiť 

deti rôzneho veku zo sociálne znevýhodneného prostredia do bádania, skúmania a učenia hrou či 

vytvoriť pre deti atraktívne a moderné prostredie s cieľom, aby v škole strávili čas efektívne a 

užitočne. Reprezentatívne prostredie umožnilo škole na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi usporiadať 

rôzne besedy a rozšíriť vedomosti týchto detí, ale aj ich rodinných príslušníkov. Bohatá krúžková 



76 
 

činnosť zameraná napr. na programovanie hrou v SCRATCHI, programovanie micro:bitov, vytváranie 

projektov, vyhľadávanie informácii, tvorba videa boli vysoko atraktívne témy. Výsledky a pokusy 

nemajú vidieť len formou videa, grafu, z učebníc. Majú ho zažiť a na základe svojho učenia - hrou 

dospieť k výsledkom. Finančné prostriedky boli použité na nákup 10 kusov PC a monitorov. 

 

6. ŠEDÝ MEDVEĎ 

Názov projektu: Osvetový projekt pre deti a mládež s názvom „PREČO?“ 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom súťaže bolo motivovať mládež k tomu, aby začala využívať moderné informačno-komunikačné 

technológie a platformy na zdieľanie vedomostí a informácií, ktoré pomôžu ich mladším kamarátom 

na ceste za poznaním a objavovaním sveta navôkol a zároveň motivovať žiakov druhého stupňa 

základných škôl, aby sa v roli mentorov podujali hľadať odpovede na zvedavé otázky svojich 

kamarátov. Úlohou súťažného tímu bolo priniesť v pozícii mentorov originálne, kreatívne a vtipné 

odpovede na súťažné otázky, ktorým deti aj porozumejú. Odborná porota ohodnotila tri 

najzaujímavejšie práce hodnotnými cenami. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cien 

pre víťazov. 

 

7. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Názov projektu: HRAVÉ VYUČOVANIE 

Projekt bol podporený sumou: 570 € 

 

Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovy a vzdelávania v centre prostredníctvom zakúpenia nových 

didaktických pomôcok a edukačného materiálu. Narastá počet žiakov, ktorí majú najmä vyučovacie 

ťažkosti, vývinové poruchy učenia, problémy s komunikáciou. Narastá počet detí, ktorí majú už v 

predškolskom veku výrazné oslabenia v jemnej, hrubej motorike, vykazujú časté poruchy reči, 

poruchy v emočnej sfére a pod. Preto bolo potrebné neustále dopĺňať didaktický materiál, odborné 

vedomosti, aktualizovať staré informácie za nové, skvalitňovať vzdelávanie aj v školských 

zariadeniach. Vybrané didaktické pomôcky budú slúžiť klientom, ktorí vykazujú nejaké oslabenie, 

poruchu, postihnutie alebo ich kombináciu. Všetky pomôcky slúžia k rozvíjaniu určitej schopnosti či 

zručnosti, čo je nesmierne dôležité pre dané deti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 

edukačných didaktických pomôcok, hračiek a materiálov. 

 

8. Občianske združenie EUROARCH 

Názov projektu: DETI A ARCHITEKTÚRA 2021: Budovy pre kultúru 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Cieľom projektu bolo šíriť osvetu medzi žiakmi ZŠ, ZUŠ a 8-ročných gymnázií o architektúre. V roku 

2021 sa konal už 8. ročník projektu. V roku 2021 bol projekt zameraný na tému „Budovy pre kultúru“. 

Každý rok je projekt realizovaný formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu, ktorý 

končí vždy kvízom, v ktorom si žiaci preveria získané vedomosti. Tento rok bol zámerom v e-kurze 

žiakom predstaviť významné budovy pre kultúru na Slovensku a v Európe. V e-kurze boli predstavené 

napr. historická a nová budova SND, budova Reduty, budova SNG a SNM v Bratislave, ale aj napr. 

Kultur park v Košiciach, budova Domu umenia v Piešťanoch, atď. Súčasťou e-kurzu bolo aj 

predstavenie najvýznamnejších budov pre kultúru aj z Európy a to tak historických, ako aj súčasné 
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ikonické budovy. E-kurz bude obsahovať okrem zaujímavej grafiky, fotiek konkrétnych budov aj 

animácie. Novinkou 8. ročníka e-kurzu bolo, že bol pripravený v dvoch jazykoch - slovenskom a 

anglickom. Finančné prostriedky boli použité na hotovenie e-kurzu, vr. Grafiky, animácii, 

softwérového riešenia. 

 

9. „Nie sme sami“ 

Názov projektu: 5.letná tvorivá dielňa 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bolo organizovať každoročne letnú tvorivú dielňu so zameraním na rôzne kreatívne 

činnosti, a tak pokračovať v tradícii letných tvorivých dielní. Ďalším cieľom projektu bolo zbúranie 

existujúcich mentálnych bariér aj medzi jednotlivými etnickými skupinami. Tvorivé dielne sú určené 

pre každého, zámerom bolo prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva, poskytnúť vhodnú 

alternatívu na strávenie voľného času, nenásilným spôsobom šíriť myšlienku tolerancie. Projekt bol 

určený pre deti do 15 rokov, mladých ľudí nad 15 rokov s poruchou autistického spektra a deti a 

mladých ľudí s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, s telesným a 

viacnásobným postihnutím, z marginalizovaných rómskych komunít, z detských domov. Letná tvorivá 

dielňa prebiehala v mesiacoch júl a august v pracovné dni. Aktivity projektu prebiehali v tvorivých 

dielňach podľa zamerania a podľa záujmu detí. Finančný dar bol použitý na materiál na keramickú a 

arteterapeutickú tvorbu. 

 

10. Fit Aut 

Názov projektu: E-knižnica učebných pomôcok pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo umožniť vzdelávanie aj deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktoré 

nezvládajú online vyučovanie, ale aj odľahčiť ich rodičov od výroby úloh dieťaťu na mieru a plytvania 

finančných prostriedkov na kupovanie rôznych učebných pomôcok a didaktických hier nielen v čase 

pandémie, ale aj po jej skončení. Nie všetky deti a žiaci dokážu zvládnuť online vyučovanie s takým 

efektom, aby si z neho naozaj niečo odniesli. Sú to najmä deti, ktoré majú pridružené aj mentálne 

postihnutie stredné alebo ťažké. Preto sa občianske združenie rozhodlo vytvoriť e-knižnicu, kde 

rodičia nájdu rôzne pomôcky, s ktorými môžu doma s deťmi pracovať podľa odporúčania triedneho 

učiteľa, špeciálneho pedagóga, ktorý im vysvetlí ako s nimi pracovať. Finančný dar bol použitý na 

nákup učebných pomôcok a didaktických hier. 

 

11. Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor 

Názov projektu: Moderne a efektívne 

Projekt bol podporený sumou: 800 € 

 

Cieľom projektu bolo učiť moderne, efektívne a jednoduchšie pomocou interaktívnej tabule. Táto 

moderná účelová pomôcka bola nainštalovaná v triede tzv. Lienok, ktorú budú navštevovať deti pred 

začiatkom povinej školskej dochádzky. Vzdelávanie je pomocou pomôcky ľahšie pre deti aj učiteľov. 

Finančný dar bol použitý na zakúpenie interaktívnej tabule. 
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12. Nadácia Pontis 

Názov projektu: EDUpointy – pomoc a podpora pre učiteľov 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Zavreté školy a dištančné vzdelávanie v dôsledku COVID – 19 ešte viac poukázali na nevyhnutnosť 

zavádzať inovácie do škôl a podporiť učiteľov, aby neprenášali iba vedomosti, ale aby prispievali k 

budovaniu zručností mladých ľudí. Nadácia Pontis v rámci projektu pomohla učiteľkám a učiteľom 

zlepšiť si svoje zručnosti a zvýši povedomie o potrebe inovácií do škôl. Vďaka 9 EDUpointom v 9 

mestách približne 5 000 učiteľov a učiteliek môže lepšie zvládať svoju profesiu a dôsledky súvisiace s 

pandémiou. Tretina učiteliek využíva poznatky s EDUpointov vo svojom vyučovaní pravidelne. 

Finančný dar bol použitý na koordináciu EDUpointov a prenájom miestnosti. 

 

13. Nadácia Rozum a Cit 

Názov projektu: Vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí 

Projekt bol podporený sumou: 950 € 

 

Cieľom projektu bola podpora vzdelávania detí v pestúnskych rodinách a v náhradnej starostlivosti. 

Za posledný rok, kedy sa deti vzdelávali dištančnou formou, sa na nadáciu čoraz častejšie obracajú 

rodiny s prosbou o pomoc - zabezpečenie techniky na dištančné vzdelávanie. Tieto rodiny majú v 

starostlivosti viac ako jedno školopovinné dieťa, často sú to i štyri, a technické vybavenie pre 

dištančné vzdelávanie im ich finančná situácia neumožňuje zakúpiť a tak sa pri jednom notebooku 

deti striedajú, prípadne jedno dieťa využíva notebook a druhé sa vzdeláva inou formou, čo je 

náročnejšie nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Zakúpením notebookov a ich následným zapožičaním 

rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej, alebo náhradnej osobnej starostlivosti, bolo umožnené online 

vzdelávanie tým, ktorým to doteraz umožnené nebolo. Realizáciou projektu bolo sprístupnené 

vzdelávanie nielen žiakom, ale aj rodičom učiteľom, aby mohli aj oni pracovať na svojom 

plnohodnotnejšom vzdelávaní a inovatívnych prístupov vo vzdelávaní detí. Finančný dar bol použitý 

na nákup notebookov. 

 

14. Občianske združenie SEMAFOR pri Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave 

Názov projektu: Urban koncept – vozidlo s hybridným pohonom 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa pravidelne zapájajú do technických súťaží 

s medzinárodnou pôsobnosťou. Už piaty rok sa úspešne angažujú v medzinárodnej súťaži s 

celosvetovou pôsobnosťou ekonomiky prevádzky motorových vozidiel. Podmienkami účasti na súťaži 

je navrhnúť a postaviť vlastný dopravný prostriedok v danej kategórii, s týmto absolvovať technickú 

kontrolu a splniť podmienky kvalifikácie. Študenti už dva roky pracujú na projekte vozidla s 

hybridným pohonom, majú pripravenú základnú konštrukciu s pohonom so spaľovacím motorom, k 

tomuto pohonu by v rámci podpory zabezpečili „elektropohon“ a niektoré prvky k spaľovaciemu 

pohonu. 

 

15. TRISIG 

Názov projektu: ROZPRÁVKY OKOLO DETÍ 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 
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Hlavným zámerom projektu bolo vzdelávanie a výchova detí hravou formou prostredníctvom 

rozprávok, ukázať deťom dôležitosť vnímania svojho okolia prostredníctvom rozprávkovej knihy s 

názvom „Rozprávky z Podhradky, z ulice i záhradky“ a vytváranie zodpovednému vzťahu k nemu. K 

dosiahnutiu cieľa viedli tri podporené aktivity: vydanie rozprávkovej knihy, distribúcia 350 kníh do 

skôlok, detských knižníc, destkých fakultných nemocníc a iných neziskových a kultúrnych inštitúcií, 

knižné besiedky a interaktívne súťaže pre deti. Za vznikom knihy bola inšpirácia príbehmi, ktoré sa 

skutočne udiali, alebo sú známe z rozprávania susedov a obyvateľov na okrajovom sídlisku 

Podhradová v Košiciach. Hlavní hrdinovia sú deti a zvieratká, alebo pochádzajú z prírody – napríklad 

stromy, či vietor. Zaujímavosťou je lokálny charakter prostredia s reálnymi obyvateľmi a takmer 

vidieckym duchom sídliska. Kniha podporuje kladný vzťah detí k prírode a živým tvorom. Finančný dar 

bol použitý na tlač a väzbu kníh, poštovné a náklady na distribúciu, jazykovú korektúru, publicitu 

materiál na ilustrovanie. 

 

16. Centrum voľného času PRIMA 

Názov projektu: SVET- očami detí  

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bolo zvyšovať záujem a návštevnosť detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárať 

podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľať sa na formovaní 

návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečovať podľa potrieb súťaže detí základných 

škôl a stredných škôl. Spoločenská miestnosť v CVČ Prima prešla rekonštrukčnými a maliarskymi 

úpravami a bude slúžiť najmä na podujatia, semináre, besedy a prednášky pre členov CVČ Prima ale i 

pre širokú verejnosť z okolia. V čase zimných, jarných a letných prázdnin sa tu budú organizovať 

tábory, deti tu budú môcť hrať rôzne spoločenské hry, bude tu vybudovaný detský kútik, pre 

mamičky bude realizovaná činnosť: Najmama, pre seniorov sa tu budú realizovať rôzne podujatia. 

Uvedená spoločenská miestnosť bude poskytovať priestor na širokospektrálne využitie pre všetky 

vekové kategórie občanov z mesta ale i z okolitých obcí. Finančný dar bol použitý na zakúpenie 

interiérových stoličiek, skrine, regálov, komody a stolov. 

 

17. Západný dištrikt ECAV na Slovensku 

Názov projektu: Pomáhajme si navzájom-online 

Projekt bol podporený sumou: 1 774 € 

 

Projekt Pomáhajme si navzájom online obsahoval sériu 4 modulov online webinárov (školení) pre 

pracovníkov s mládežou, rodinami, seniormi,  ktorí doteraz pracovali v teréne a vzhľadom na 

aktuálnu situáciu sa ich možnosti zúžili viac menej na online priestor. Vyškolení ľudia, podporovali 

prostredníctvom IKT svoju komunitu, mládež, seniorov, rodiny. Cieľom bolo aplikovať teóriu do praxe 

v online priestore, aby sa pracovníci naučili riešiť veci menej zdĺhavejšie, namáhavejšie a hlavne 

efektívne. Webináre a konali v apríli, v máji a v júni vo večerných hodinách a každý modul sa venoval 

inej téme. Finančný dar bol použitý na lektora, notebook a pevný disk. 

 

18. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 

Názov projektu: Podpora medzinárodného programu GLOBE 

Projekt bol podporený sumou: 8 000 € 
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Cieľom projektu bolo priniesť inovatívne vzdelávacie metódy na školy a vzdelávacie inštitúcie na 

Slovensku a zapojiť deti do vedeckého bádania a realizácie miestnych projektov na zlepšenie 

životného prostredia. Prostredníctvom programu GLOBE bol prepojený život školy s praxou a 

celosvetovým vedeckým výskumom v reálnom čase. GLOBE je medzinárodný vzdelávací program, v 

ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. Globálne 

vyučovanie smerujúce k ochrane životného prostredia využíva inovatívne metódy bádateľsky 

orientovaného vyučovania. Ide o komplexný program, ktorý ponúka osvedčené vedecké postupy v 

meraní parametrov životného prostredia v okolí školy, metodiku a tréningy pre učiteľov, praktické 

pomôcky a pracovné listy pre žiakov a medzinárodnú databázu, do ktorej žiaci z celého sveta 

prispievajú nameranými údajmi. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať program GLOBE na 

slovenských školách, program sa rošíril na nové školy, boli zrealizované webiníre a tréningy pre 

učiteľov, budovala sa kapacita učiteľov a žiakov v oblasti bádateľského vzdelávania, zorganizovala sa 

online konferencia a ďaľšie aktivity. Finančné prostriedky boli použité na prípravu materiálov, 

komunikáciu s učiteľmi a žiakmi, organizáciu webinárov a konferencie, propagáciu. 

 

19. Hexadron, o.z. 

Názov projektu: Muzička a jej čarovný svet 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo hravou a pútavou formou a v logických súvislostiach odovzdať deťom pevné 

základy hudobnej teórie, o ktoré sa môžu opierať vo svojom ďalšom umeleckom raste. Cieľovou 

skupinou boli deti základných škôl a deti navštevujúce prvý stupeň Základných umeleckých škôl. 

Učebnica bude mať prínos pre žiakov a učiteľov základných škôl a základných umeleckých škôl. 

Hlavným prínosom projektu je možnosť počuť v zhudobnenej podobe problematické okruhy 

hudobnej teórie ako intervaly, stupnice, obraty akordov, znamienka v tóninách atď...Deti si tak 

dokážu ľahšie predstaviť a pochopiť dôležité súčasti hudobnej teórie, ktoré zároveň rozvíjajú ich 

sluch, hudobnú predstavivosť a kreativitu. Všetky piesne majú v ilustrovanej knihe príbeh podaný 

štýlom určeným pre detského čitateľa, obsahujúci dôležité okruhy hudobnej teórie. Pedagógovia 

dostanú do rúk učebnicu a audio CD, s ktorými môžu na hodinách hudobnej výchovy a hudobnej 

teórie kreatívne a pútavo pracovať s deťmi a rozvíjať tak ich muzikalitu a lásku k hudbe. Finančné 

prostriedky boli použité na vytvorenie ilustrácií v knihe. 

 

20. Nadácia detského kardiocentra 

Názov projektu: Projekt edukácie pacientov Detského kardiocentra „Žijem naplno“ 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Piaty ročník úspešného projektu Nadácie DKC "Žijem naplno" pre pacientov s vrodenou alebo 

získanou chybou srdca začal vo veľkom štýle. Do projektu pribudlo okrem stálych detí aj 7 nových, 

ktoré dostali šancu na pomoc. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že zatiaľ žiadne iné zdravotnícke 

odvetvie neposkytuje tento typ starostlivosti o detského pacienta po prepustení z hospitalizácie. 

Ročník prebehol veľmi úspešne a na deťoch bol badať veľký progres. Kardiocentrum je pre nich 

veľkou oporou po všetkých stránkach. Finančné prostriedky boli použité na špeciálnych pedagógov 

(edukácia detských pacientov), cestovné náklady (cesty za pacientmi) a špeciálne pomôcky pre 

pedagógov pre prácu s deťmi. 
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21. SENIORKA n.o. 

Názov projektu: Inovácia v opatrovateľstve: Špecializovaný opatrovateľský personál 

Projekt bol podporený sumou: 1 200 € 

 

Cieľom vzdelávacieho projektu SENIORKA n.o. bolo zvyšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby a 

tým zmenu v kvalite života seniorov aj špecializovaním prvých opatrovateliek/ov na území Slovenskej 

republiky v oblasti Alzheimerovej choroby. Cieľom bolo zabezpečiť u prijímateľa sociálnej služby s 

diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou profesionálny prístup vyškoleného personálu, ktorý sa 

odzrkadlí na zdraví a správaní klienta s demenciou v jeho každodennom živote. Klienti s 

Alzheimerovou chorobou si vyžadujú špecifický prístup vo všetkých oblastiach komunikácie. Výstupmi 

projektu boli profesionálne kompetencie opatrovateľky v domácnosti, komunikačné zručnosti 

opatrovateľky s ohľadom na kognitívny deficit seniora-využitie verbálnych a neverbálnych techník 

komunikácie, špeciálne prístupy ku klientom podľa stupňa ochorenia a zručností pre ich praktické 

využitie, pochopenie pozadia stavov dezorientácie pri demencii, efektívna identifikácia a 

uspokojovanie potrieb ľudí s demenciou. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávací kurz pre 

opatrovateľky/opatrovateľov. 

 

22. Trnka n. o. 

Názov projektu: Dokončenie pozmeneného projektu „Hovoriaca dotyková kniha pre Levoču“ 

Projekt bol podporený sumou: 2 500 € 

 

Prvá "kniha" sa nachádza v Ľubovnianskom skanzene v historickom drevenom kostolíku. Nevidiaci si 

využitím kombinácie svojich funkčných zmyslov – hmatu a sluchu – vytvorí predstavu o okolitom 

svete, ktorý inak nie je schopný vnímať zrakom. Umožní nevidiacim a slabozrakým osobám urobiť si 

predstavu o prostredí, v ktorom sa práve nachádzajú a návšteva historických budov a galérií môže byť 

pre nich zaujímavá a prínosná. Postupne je zámerom vybudovať sieť "Hovoriacich dotykových kníh", 

ktorých 3D obsah a zvuk by bol vymeniteľný a použiteľný aj v Európskom kultúrnom kontexte. 

„Knihy“ by neboli určené len na „monotematické využitie". Každá inštitúcia, ktorá by bola vlastníkom 

takejto knihy, by mala k dispozícii všetky obsahy v podobe reliéfnych platní spracované pre iné 

inštitúcie a podľa potreby a záujmov návštevníkov by ich vkladala do „knihy“. Cieľom tohto projektu 

je dokončiť Hovoriacu dotykovú knihu 2. 

 

23. Základná škola s materskou školou 

Názov projektu: „Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov s poruchami učenia a 

správania“ 

Projekt bol podporený sumou: 1 700 € 

 

Cieľom projektu bolo vybavenie diagnostickej a terapeutickej miestnosti na Základnej škole Ul. Sv. 

Gorazda v Žiline. Vybavenie miestnosti súvisí s činnosťou školského psychológa, ktorý do odborného 

multidisciplinárneho tímu pribudol vo februári 2021. Cieľom bolo vytvorenie „bezpečného a 

príjemného priestoru“, kde sa bude môcť každé dieťa rozprávať so školským psychológom o svojich 

problémoch, veciach, ktoré ho trápia, z ktorých je smutné. Priestoru, kde bude každému dieťaťu 

poskytnutá potrebná odborná diagnostická, poradenská a terapeutická pomoc. Priestoru, v ktorom 

sa bude spoločne o rozprávať o vhodnom smerovaní pri výbere strednej školy a budúceho povolania. 

Úžitky z projektu budú mať dlhodobé účinky nielen na samotných žiakov, ich rodiny, ale aj na 
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fungovanie celého systému školy. Finančné prostriedky boli použité na psychodiagnostické testy, 

terapeutické príslušenstvo a sedacie vaky. 

 

24. ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble 

Názov projektu: Malý princ na ceste k objavom/ Projekt školskej záhrady 

Projekt bol podporený sumou:  1 500 € 

 

Cieľom projektu je skvalitniť učenie sa detí i žiakov vytvorením podnetného a zdravého prostredia, 

ktoré umožní presunúť do exteriéru vyučovanie viacerých predmetov a vzdelávacích aktivít. Zároveň 

umožní rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho i 

primárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom jej integrácie do povinného 

obsahu výchovy a vzdelávania v materských a základných školách. Významným prvkom projektu je 

zvýšiť záujem detí, žiakov a pedagógov o svoju školu, jej životné prostredie a rozvíjať spoluprácu s 

rodičmi a užšou komunitou prostredníctvom krúžkovej činnosti, realizácie ekologických aktivít a 

zážitkového vyučovania smerujúceho k ochrane životného prostredia. 

 

25. VIA ABA, o.z. 

Názov projektu: Neviditeľní 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu je financovať a realizovať vznik krátkych dokumentárnych filmov o konkrétnych 

rodinách detí s autizmom, ktoré budú slúžiť ako osvetová kampaň pre širšiu laickú a odbornú 

verejnosť. Každé dieťa je iné, každá rodina je iná, ich príbehy spája jediná vec - autizmus. Zámerom 

série dokumentov je poukázať na životné situácie rodín s autistickým dieťaťom, dať im hlas, 

zviditeľniť ich životy a každodenný boj o budúcnosť ich detí. Zároveň títo rodičia môžu zdieľať 

množstvo skúseností a informácií, o svojej ceste od prvých prejavov a podozrení, cez diagnózu a 

hľadanie cesty ako dieťaťu pomôcť. Toto môže byť inšpiráciou, povzbudením a nasmerovaním pre 

iných rodičov v podobnej situácii. Na celospoločenskej úrovni by sme chceli otvoriť diskusiu o 

potrebách detí s autizmom a ich rodín a prispieť k zlepšeniu starostlivosti o ľudí s touto diagnózou. 

 

26. 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania 

Názov projektu: Letná škola: Ekonomika v kruhu 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zvyšovať povedomie o téme odpadového a obehového hospodárstva, ktoré sú 

v súčasnosti veľkými výzvami v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. 

Organizáciou letných škôl sa podarilo zmapovať ďalších aktérov pôsobiacich v oblasti obehového 

hospodárstva, ochotných poskytnúť svoje know-how v rámci vzdelávania. Séria letných škôl začala v 

meste Senec na Súkromnej základnej škole 6,-9.7.2021, následne pokračovala letná škola v 

Partizánskom 2.-4.8.2021 a v Bratislave v auguste až septembri. Finančné prostriedky boli použité na 

prenájom priestorov, obstaranie materiálov (materiály na výrobu včelobaly, odmeny na experimenty, 

reflexné vesty, rúška, podsedáky na outdoor aktivity, darčekové poukazy), dopravu a cestovné 

výdavky, zabezpečenie služby (cateringové služby (strava a pitný režim pre účastníkov letnej školy, 

účastníci), honoráre, osobné príspevky a výdavky, všeobecný spotrebný materiál (tlač, perá, fixy, 

menovky, diplomy), tvorbu manuálu a kurikula pre ďalšie ročníky letných škôl. 
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27. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Názov projektu: Vzdelanie je budúcnosť 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu vzdelávania pre deti a mládež ohrozených chudobou, 

sociálnym vylúčením a detí z CDR, na ktoré mali školy zatvorené z dôvodu epidemiologických 

opatrení veľmi nepriaznivý dopad. Absencia pravidelnej školskej dochádzky, nedostatočné 

internetové pripojenie alebo jeho absencia znemožnili týmto deťom udržať vo vzdelávaní krok so 

svojimi rovesníkmi. Tieto skupiny detí zároveň nemali pri sebe dospelých, ktorí by mali dostatočné 

vzdelanie či kapacitu pomôcť pri domácej výučbe. Prostredníctvom zabezpečenia programu 

doučovania, ako aj víkendových pobytov pre študentov stredných škôl  sa vytvorí pre túto skupinu 

bezpečný priestor, ktorý im umožní dohnať zanedbané učivo a pripraví ich na vstup do dospelosti. 

Víkendové pobyty realizované pre mládež budú prebiehať neformálne, tak aby sa medzi uvedenou 

cieľovou skupinou a lektormi vytvoril vzťah dôvery dôležitý k tomu, aby vzdelávanie prebehlo 

efektívnejšie a pre ich ďalšie sprevádzanie životom. Zároveň budú do projektu zapojení dobrovoľníci, 

ktorí budú vyškolení na pomoc pri doučovaní. 

 

28. The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 

Názov projektu: Podpora motivácie a rozvoja mladých počas pandémie prostredníctvom programu 

DofE 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Dlhodobým cieľom programu bolo rozvinúť u účastníkov charakterové vlastnosti, resp. postoje ako 

cieľavedomosť, výdrž, vnútornú motiváciu a chuť na sebe dlhodobo pracovať, ktoré im pomôžu 

dlhodobo naplniť svoj potenciál a uspieť v živote. Krátkodobo v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo 

cieľom v roku 2021 pokračovať v podpore rozvoja viac ako 3600 mladých aj počas pandemického 

obdobia. Vďaka tomu, že drvivá väčšina účastníkov DofE v 2020 neprestala počas domácej izolácie 

plniť svoje ciele, zvládli izoláciu lepšie ako mnoho ich rovesníkov. Skoro 70% mladých, ktorí boli tento 

rok zapojení do DofE uviedlo, že si počas korona krízy, dobre nastavili denný režim a 80% si vďaka 

DofE udržalo motiváciu a malo chuť na sebe pracovať. Preto bolo zámerom  projektu sa sústrediť na 

podporu mladých, učiteľov a školy zapojené v DofE, aby sa zmiernili už aj tak drastické dopady 

pandémie a spojenej izolácie. Finančný dar bol použitý na koordináciu celého projektu, školenia pre 

dobrovoľníkov a zahraničné poplatky. 

 

29. Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

Názov projektu: Festival vedy a techniky AMAVET 2021 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bola organizácia podujatia Festival vedy a techniky AMAVET. Išlo o národné finále 

súťaže v tvorbe a prezentácii vedecko-výskumných a technických prác, organizované každoročne 

AMAVET-om. Podujatie bolo súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku ako jedno z hlavných 

podujatí. Účastníci prezentovali svoje výskumy formou posterovej prezentácie alebo trojrozmerného 

exponátu. Pre účastníkov  projektu FVAT boli pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky 

(účastníci a víťazi vedeckých súťaží vo svete, vedci) a workshopy.  Možnosť zúčastniť sa na 

podujatiach ako je FVAT je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých vedcov otvoriť sa novým 
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inšpiráciám, priateľstvám a rozvíjať sa vo výskume už v mladom veku. Finančný dar bol použitý na 

stravu, ubytovanie, PR a medializáciu. 

 

30. DORKA 

Názov projektu: Je to na nás 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bola organizácia dvoch víkendových stretnutí mladých dospelých zo zariadenia 

Domov na polceste a Útulok pre rodiny s deťmi v Košiciach. Zámerom bolo získať základné 

komunikačné zručnosti, podporiť rozvoj sebareflexie, osvojiť si rôzne komunikačné techniky, ktoré 

pomôžu zvládnuť záťažové situácie, odhaliť možnosti a predpoklady jednotlivcov pre skupinovú prácu 

a posilniť ich sebakompetencie pri orientácii v bežnom živote, socializovať členov skupiny, zabezpečiť 

istotu, podporu, prevenciu, pomoc a uznanie prostredníctvom skupinových aktivít. Finančný dar bol 

použitý na ubytovanie, stravu, cestovné, pomôcky a odmeny. 

 

31. OZ TACHLES 

Názov projektu: TACHLES.TV, 0 NÁS, PRE NÁS 

Projekt bol podporený sumou: 15 000 € 

 

Cieľom projektu je rozšíriť divácku skupinu o laickú verejnosť a odbornú verejnosť so zameraním na 

pedagógov a pracovníkov v kultúre v SR, ČR. Pokračovať v sprístupňovaní etických, morálnych a 

spoločenských hodnôt. Umeleckými prostriedkami, kreatívne, príťažlivo predstaviť židovské tradície, 

kultúru, súčasnosť. Program je určený aj komunite v Izraeli a v ostatných krajinách (Európa, USA) pre 

ktorých je čeština alebo slovenčina materinský jazyk, alebo majú inú rodinnú a spoločenskú väzbu a 

znalosť jazyka. TACHLES.TV s podtitulom O NÁS, PRE NÁS je digitálna platforma so zameraním na 

židovskú históriu, tradície, kultúru, náboženstvo a hodnoty v slovenskom a českom jazyku. 

Hodnotovo projekt smeruje ku súdržnosti, tolerancii, princípom rozmanitosti, kultúrneho a  

spoločenského dialógu. 

 

32. Ponitrianske múzeum v Nitre 

Názov projektu: Zážitková učebná expedícia v múzeu 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť konceptu nového výchovno-vzdelávacieho procesu a konceptu 

zážitkového vzdelávania na pôde múzea, ktorý bude korešpondovať s témou plánovanej výstavy 

"Divadlo v múzeu. Múzeum v divadle". Snahou bolo prispieť k rozvoju neformálneho vzdelávania detí 

a mládeže vytvorením platformy zážitkovej edukácie. Ďalším zámerom je popularizácia inštitúcie 

múzea  - predstavenie funkcie, významu a jeho dôležitosti. Finančný dar bol použitý na didaktický 

materiál, 2 ks dotykový monitor s príslušenstvom, klaprámy, tulivaky, mobilné písacie tabule, písacie 

potreby, kancelárske vybavenie, výtvarné pomôcky a pomôcky na šitie. 

33. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. 

Názov projektu: Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2021 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 
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Cieľom projektu bola organizácia Festivalu vedy 2021, ktorý sa uskutočnil 24.9.2021 v Bratislave, 

Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Hlavný program prebiehal v Starej tržnici v Bratislave 

a v okolitých priestoroch. Sprievodnými lokalitami, ktoré pripravili špeciálny program v rámci ENV, 

boli hvezdárne v Medzeve a Leviciach a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Tradične bol súčasťou 

ENV aj program Veda v osade, ktorý priblížil prácu výskumníkov aj deťom zo znevýhodneného 

prostredia. Mladí ľudia a študenti sa takto dozvedeli o možnostiach a príležitostiach vo vede, 

výskume a inováciách na Slovensku, ktoré priamo prispievajú k hospodárskemu rozvoju a pokroku. 

Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií a kancelárií, aby sa s 

nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s 

neobyčajným povolaním. Finančný dar bol použitý na prenájmy a organizáciu celého festivalu. 

 

34. Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 

Názov projektu: Znakujeme hravo a ľahko (Podpora komunikácie medzi rodičmi a deťmi s Downovým 

syndrómom) 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

Cieľom projektu bol online kurz určený pre rodičov detí s Downovým syndrómom vo veku 8 a viac 

mesiacov, aby prostredníctvom znakovania a techník na podporu komunikácie, mohli komunikovať 

so svojím dieťaťom ešte pred tým, ako bude schopné komunikovať slovami – hovorenou rečou. 

Prínosom kurzov je znížiť alebo eliminovať frustráciu či hnev u dieťaťa z nepochopenia a 

komunikačných nedorozumení. Znakovanie tiež podporuje rozvoj hovorenej reči, ako aj rozvíja slovnú 

zásobu a porozumenie. Vďaka projektu sa skvalitnil život rodičom i samotným deťom a pomôže im v 

neskoršom veku pri inklúzii dieťaťa do škôlky či školy. Finančný dar bol použitý na produkciu a 

postprodukciu videí, komunikáciu s klientami a lektorov. 

 

35. TVORenie 

Názov projektu: Príbeh rieky 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu je vzdelávací koncept popisujúci komplexitu znečistenia a jeho vplyvov na bežnú časť 

našej krajiny akou je rieka. Projekt zahŕňa prácu so žiakmi II. stupňa ZŠ, ktorí sa aktívne zúčastnia 

spoznávania rieky Hornád (formou expedície po jej toku od prameňa až po hranicu s Maďarskom), na 

ktorej sa každý deň stretnú s renomovanými vedcami z rôznych odborov. Výstupom bude 12 dielny 

vzdelávací seriál pre RTVS a zároveň aj zaujímavý video obsah rozčlenený na témy a okruhy súvisiace 

s predmetmi, ktoré sa vyučujú na II. stupni ZŠ.  Tento obsah spolu s metodickými listami pre učiteľov 

a rodičov bude umiestnený na online portáli dostupnom pre všetky základné školy na Slovensku. 

Súčasťou je aj evaluácia žiakov za zapojených škôl na začiatku a na konci projektu, so zámerom 

zistenia, či takýto spôsob podávania informácií a vzdelávania (prepájanie učiva s realitou bežného 

života) zanechal v ich mysliach nejakú stopu. 

 

36. VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU, N.O. 

Názov projektu: Stredoeurópska energetická konferencia – CEEC XV: Zelená obnova ekonomiky po 

pandémii 

Projekt bol podporený sumou: 20 000 € 
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Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre diskusiu na tému zelenej obnovy ekonomiky po pandémii 

Covid-19 v krajinách V4. Tento cieľ sa plánuje dosiahnuť prostredníctvom troch typov aktivít: 

zorganizovania 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC XV): Zelená obnova 

ekonomiky po pandémii, ktorá sa bude konať 22. novembra 2021 v Bratislave. Konferencia ponúkne 

šesť (prípadne sedem) panelov, počas ktorých vystúpia aktéri z oblasti energetického sektora a 

klimatických politík. Druhou aktivitou bude vydanie publikácie na tému Zelenej obnovy ekonomiky po 

pandémii. Treťou aktivitou bude uskutočnenie série prezentácií na tému Zelenej obnova ekonomiky 

po pandémii na vysokých školách. Aktivity budú smerované na študentov spoločenských vied. 

 

37. ZA 7 HORAMI, o.z. 

Názov projektu: Festival Za 7 horami – Krajina rozprávok na Liptove 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zamerať sa na zvyšovanie vzdelanosti a kultúrnosti detí. Snahou bolo čo 

najväčšiemu počtu detí ukázať, ako sa starať o peniaze, prírodu, čo robiť v dopravnej premávke, 

prečo je dôležité športovať, ako zdravo žiť a prečo sú aj v bežnom živote dôležité šťastné konce. Popri 

kultúre v podobe bábkových divadiel, boli pre deti a rodičov pripravené vzdelávacie aktivity ako 

finančné vzdelávanie, prvá pomoc, ochrana prírody, zdravá výživa a pohybové aktivity. Všetky aktivity 

a program našli návštevníci na jednom mieste, mohli si vybrať, čo ich zaujíma, nemuseli za poznaním 

cestovať na rôzne miesta. Podujatie bolo naprieč celým regiónom bezplatné. Podujatie navštívilo 8 

tisíc ľudí. Projekt apeluje predovšetkým na hravosť a čaro rozprávok, ktoré samé o sebe skrývajú 

množstvo vzdelávacích náučných prvkov. Je to investícia do budúcnosti detí a celej mladej generácie, 

ktorá je pripútaná k elektronickým zariadenia, namiesto skutočného života za dverami ich 

domácností. Finančný dar bol poskytnutý na vzdelávacie aktivity, workshopy, marketing, promo, foto 

a video, organizačné a personálne výdavky, technické zabezpečenie a ozvučenie. 

 

38. ZŠ a MŠ Malčice 

Názov projektu: Modernizácia internetovej siete na škole, nastavenie riadiaceho servera WIFI siete a 

digitálna modernizácia tried 

Projekt bol podporený sumou: 9 000 € 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť lepšie internetové pripojenie pre ZŠ s MŠ Malčice, ktoré je kľúčovou 

podmienkou modernizácie školy a zároveň zlepšiť technickú vybavenosť školy a tým zvýšiť digitálnu 

gramotnosť jej žiakov. Vďaka internetu je možné spustiť proces digitalizácie byrokratického systému 

na škole a stabilné pripojenie umožňuje naplno využívať počítačové učebne a technológie ako 

interaktívne tabule počas vyučovacieho procesu. Nové projektory a počítače skvalitnia vyučovací 

proces. Zavedenie elektronického systému na škole (edupage) zas výrazne odbremení pedagogických 

zamestnancov, čím im pomôže venovať svoj čas efektívnejšie do vyučovacieho procesu, keďže žiaci 

našej školy si vyžadujú náročnejší pedagogický prístup. Nové vybavenie výrazne pomôže škole vo 

vzdelávaní komunity aj v letných mesiacoch, pri plánovanej letnej škole, kde je priestor na vytvorenie 

zážitkového vzdelávania, ktoré môže zmierniť následky pandémie, pri ktorej bola škola zavretá a 

veľká väčšina detí nebola schopná zapojiť sa do dištančného online vzdelávania. Finančný dar bol 

použitý na kompletnú modernizáciu internetovej siete na škole. 
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39. Mestské kultúrne stredisko 

Názov projektu: Cinedu 2021 – školské edukačné filmové premietania pre deti a mládež od 9 do 18 

rokov 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Cieľom projektu bola organizácia filmového festivalu pre deti a poskytnúť im spestrenie a radosť 

pomocou školských filmových predstavení, dať im vlastnú platformu, kde sa môžu vyjadrovať 

k rôznym otázkam. Zámerom bolo premietnuť filmy s tématikou životného prostredia. Premietaniam 

predchádzali úvody lektorov a po zhliadnutí filmu boli s deťmi vedené diskusie. Cinedu 2021 sa 

uskutočnil od pondelka do nedele od 27.9. do 3.11.2021 a zúčastnilo sa ho spolu 531 žiakov. Finančný 

dar použitý na premietacie práva, preklad titulkov, live dabing, úvody lektorov a diskusie, workshopy 

a úpravu webovej stránky. 

 

40. Vedomá planéta 

Názov projektu:  NAŠa kRAJina – vzdelávaco edukačný dokument 

Projekt bol podporený sumou:  1 000 € 

 

Cieľom projektu bolo vytvorenie inšpiratívno - edukačného filmu zameraného pre ľudí, ktorí 

potrebujú podporiť pozitívne myslenie, cieľavedomosť, tvorivosť a motiváciu k práci, a nájdenie 

zmyslu v jednoduchosti života. Dielo poukazuje na využitie plného ľudského potenciálu, čo znamená 

nachádzanie svojej autentickosti a žitia v harmónii na úrovni jednotlivca, a zároveň žitia v súlade so 

spoločnosťou. Prínosom projektu bolo zvýšiť motiváciu ľudí, ktorí túžia tvoriť a rozvíjať svoj skutočný 

potenciál. Cieľovou skupinou boli najmä platformy a skupiny na sociálnych sieťach, ktoré rozvíjajú 

mentálne a duševné zdravie, zdravý životný štýl. Tí, ktorí sa zaujímajú o umenie, kultúru, humanitné 

vedy. Vďaka projektu boli natočené rozhovory s odborníkmi na tému sebastačný rozvoj či slobodný 

život. Finančný dar bol použitý na produkciu a postprodukciu. 

 

41. TUR 

Názov projektu: Ekotopfilm-Envirofilm 

Projekt bol podporený sumou:  15 000 € 

 

Cieľom projektu bol celkový regionálny rozvoj v oblastiach environmentálneho vzdelávania a osvety a 

popularizácie tém súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom. Posolstvá festivalových filmov 

inšpiratívnym spôsobom ovplyvnili vnímanie návštevníkov vo vzťahu k témam o životnom prostredí. 

Program vďaka priamej účasti odborníkov a zástupcov samospráv tiež vytvoril priestor na diskusiu o 

otázkach trvalo udržateľného rozvoja miest a regiónov Slovenska. Projekt tak prispel k dlhodobej 

pozitívnej zmene v správaní spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a enviromentálnemu 

vzdelávaniu mládeže. Finančný dar bol použitý na preklady a dabing filmov; tvorbu, produkčné 

zabezpečenie a realizáciu sprievodného programu a workshopov; na propagáciu a marketingovú 

podporu projektu na online aj offline platformách. 

 

 

42. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Názov projektu:  Hudobný svet vzdialených kultúr 

Projekt bol podporený sumou: 3 500 € 
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Projekt oslovuje žiakov ZŠ, študentov SŠ a VŠ, hudobných, pedagogických a umeleckých odborov, 

širokú laickú verejnosť. Je určený individuálnym i skupinovým návštevníkom Hudobného átria. 

Finančné prostriedky budú použité na nákup etnických hudobných nástrojov rôznych krajín sveta. 

Nástroje budú súčasťou komentovaných výstav, prehliadok, workshopov, ale aj ako originálny 

študijný materiál na praktické hranie. Súčasťou aktivít bude prezentácia jednotlivých nástrojov, ich 

pôvodu, výroby, využitia a uplatnenia v oblasti hudobných žánrov, ale aj pohľad do histórie a vývoja 

rôznych kultúr. Aktivity budú prebiehať v interakcii s návštevníkmi. Cieľom projektu je podpora 

hudobného vzdelávania pútavou formou, spoznávanie histórie a zvukov tradičných etnických 

nástrojov rôznych kultúr, rozvoj zmyslu pre rytmus a improvizáciu, ako aj uspokojenie dopytu 

verejnosti po inšpiratívnej forme vzdelávania a spoznávania vzdialených hudobných svetov. 

 

43. JCI-Slovensko 

Názov projektu: Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2020/2021 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom projektu je vyzdvihnuť a oceniť mladé slovenské talenty z VŠ na celom Slovensku ako aj v 

rámci Slovenskej akadémie vied (3.stupeň doktorandského štúdia). Projekt chce oceniť ich talent ako 

aj cieľavedomosť a úspešnosť a pomocť im v ich kariérnom raste, či už doma alebo v zahraničí. Ide 

predovšetkým o vynikajúcich mladých vedcov, víťazov alebo medailistov študentských vedeckých 

odborných činností v rámci Slovenska, Európy či sveta, držiteľov rôznych patentov, vynálezov, ale aj 

úspešných umelcov, ako aj  šikovných študentov humanitného zamerania. Tieto úspechy mali 

dosiahnuť v akademickom roku 2020/2021. Ide už o 17. ročník projektu. Hlavnými garantmi projektu 

sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied. Odborníci menovanými oboma 

inštitúciami  posudzujú jednotlivé nominácie, čo je zárukou odbornosti a objektívneho výberu.Projekt 

je tradične organizovaný pod záštitou p. prezidentky SR. 

 

44. ADVENTIM n.o. 

Názov projektu: Majster/Majsterka slovenčiny - súťaž 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Cieľom je zostaviť jedinečnú súťaž zameranú na používateľa slovenského jazyka. Nepôjde o 

vedomosti, ale o komunikačné schopnosti v slovenčine. Ide o náročnú súťaž, ktorej víťazom bude iba 

jeden žiak alebo žiačka. Cieľom je motivovať žiakov k praktickému rozvíjaniu komunikácie a zmeniť 

tak pohľad na vyučovanie slovenčiny ako abstraktného predmetu. Výstupom je titul 

Majster/Majsterka slovenčiny vyhlásený za prítomnosti médií. Inštitucionálnu a materiálnu (vecné 

ceny) záštitu nad súťažou prevzala Matica slovenská. 

 

45. Nadácia Žltá Kačička 

Názov projektu: Vzdelávanie bez bariér 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 

 

Cieľom projektu Nadácie Žltá Kačička je podporiť vzdelávaciu činnosť detí so zdravotným 

znevýhodnením, a tiež činnosť všetkých, ktorí sa na edukácii detí podieľajú – rodičov a pedagógov. 

Cieľom Nadácie Žltá Kačička je za pomoci Nadácie SPP podporiť desať vybraných špeciálnych 
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základných škôl na základe dohľadaných referencií o spokojnosti od rodičov detí. Nadácia Žltá Kačička 

zakúpi špeciálnej pomôcky, a taktiež v spolupráci s dobrovoľníkmi pripraví špeciálne pomôcky pre 

deti so zdravotným znevýhodnením. Ďalej usporiada odborné workshopy pre pedagógov a rodičov, 

na ktorých predstaví, akým spôsobom pracovať s jednotlivými pomôckami. 

 

46. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola 

és Gimnázium, Dunajská ul. č. 13, Bratislava 

Názov projektu:  Podpora senzorickej integrácie 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Finančné prostriedky získané z tohto projektu by sa investovali na nákup senzorických pomôcok do 

miestnosti, ktorá je vyhradená na tento účel. Liečebný pedagóg by realizoval individuálne alebo 

skupinové terapie pre žiakov školy využívajúc princípy senzorickej integrácie, k čomu však je 

nevyhnutné zabezpečenie špeciálnych pomôcok. Tieto terapie by prebiehali v rámci možností v 

doobedných alebo v prípade starších žiakov v poobedných, či skorých ranných hodinách, na nultej 

hodine. Zaradením terapie s využívaním princípov senzorickej integrácie sa očakáva u žiakov 

zlepšenie v oblastiach učenia, správania, motoriky alebo reči. 

 

47. Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 

Názov projektu: Pomôžme asistentom a školským podporným tímom 

Projekt bol podporený sumou: 3 000 € 

 

Chceme v šk. roku 2021/2022 vyvzdelať aspoň ďalších 500 odborníkov (asistentov, školských 

psychológov, špeciálnych pedagógov) a vytvoriť ďalších aspoň 5 jednoduchých metodických 

materiálov (bulletinov) na zvládanie podpory detí po pandémii v školách, podpore duševného zdravia 

a systémovej práce s deťmi v riziku. Napíšeme a metodicky spracujeme systém jednoduchých 

odborných článkov (aspoň 20) pre zvládanie konkrétnych otázok z terénu (ako nastaviť IVP žiaka so 

ŠVVP, ako si nastaviť pracovnú náplň, systém podpory v škole, podporné opatrenia) čím položíme 

základ metodickej podpory inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Vytvoríme ďalších 5 nových 

kurzov, ktoré prax potrebuje (napr. IVP žiaka s mentálnym postihnutím, jednotlivé stupne podpory na 

školách, manuál sprevádzania dieťaťa po strate blízkej osoby a i). 

 

48. EDUSOC, o.z. 

Názov projektu: Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom / finále 

Projekt bol podporený sumou: 3 500 € 

 

Cieľom projektu bolo motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, 

učiteľom pomôcť vyučovať kreatívnou formou, motivovať jednotlivé skupiny spoznávať svoju históriu 

a spoznávať sa navzájom. Tieto ciele sa nad očakávanie podarilo splniť. Téma projektu oslovila široké 

spektrum pedagógov a žiakov. Zaujala pedagógov a deti v škole pri zdravotníckom zariadení, v 

špeciálnych školách, deti zo zahraničia a deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad projektom 

prevzal splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky, Veľvyslanec Českej 

republiky na Slovensku pán Tomáš Tuhý. Natočil sa krátky dokument, ktorý mal premiéru 16. 

decembra 2021. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu vyhlásenia výsledkov 

súťaže a ceny pre víťazov. 
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49. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry A4, vzdelávacie aktivity a aktivity na rozvoj publika a 

kultúrnej komunity  

Projekt bol podporený sumou: 6 000 € 

 

Cieľom realizovaného projektu je podpora kultúrnych aktivít umeleckej komunity a verejnosti 

prostredníctvom modernizácie priestorov s infraštruktúrou spĺňajúcou parametre 21. storočia s 

polyfunkčným využitím. Aktivity realizované v týchto priestoroch budú rozšírením aktivít, ktoré sa v 

A4 realizujú od začiatku pôsobenia v budove YMCA.  Aktivity projektu zasiahnu všetkých užívateľov 

priestorov, t.j. organizátorov podujatí v A4, spolupracujúce súbory a jednotlivcov - umelcov, 

prednášajúcich, diskujúcich, študentov, ale aj širokú verejnosť - užívateľom a návštevníkom podujatí 

poskytneme zážitok v zmodernizovaných priestoroch s kvalitnou infraštruktúrou. Zabezpečenie 

polyfunkčnosti priestorov poskytuje možnosti rozšírenia portfólia podujatí a potenciálne priláka nové 

publikum, čo prinesie pozitívny dopad na rozvoj centra, komunity, aj regiónu. 

 

 

50. Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center 

Trenčín, ngo 

Názov projektu: Rozvoj a vzdelávanie pre každé dieťa bez rozdielu 

Projekt bol podporený sumou:  3 000 € 

 

Cieľom projektu je vytvorenie multifunkčnej miestnosti, ktorá bude slúžiť na zlepšenie psychického 

stavu detí a zlepšenie kvality života, rozvoj komplexnej osobnosti detí s rôznymi druhmi postihnutia, 

medzi ktoré patria najmä deti s autizmom, s narušenou komunikačnou schopnosťou a ťažkým 

telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím, ako aj deti s poruchami sluchu a zraku. V 

miestnosti budú pomôcky na polohovanie, snoezelen prvky, notebook, na ktorom bude možné 

realizovať rozvoj pomocou prístroja Tobii PCEye, prostredníctvom ktorého deti ovládajú počítač 

očami a ďalšie špeciálne pomôcky, ktoré prispejú k celkovému rozvoju osobnosti detí. Súčasťou bude 

aj bezpečný nábytok na uskladnenie pomôcok. 

 

51. Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica 

Názov projektu: Materská škola - Interaktívna tabuľa 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom tohto projektu je možnosť zakúpiť deťom do 3 triedy - predškolákov interaktívnu tabuľu s 

notebookom, ktoré nemajú. IT by bola využívaná denne pri výchovno-vzdelávacích činnostiach, ale aj 

mimo nich. Pravidelne sa využíva, či už ako zdroj hudby, pri rannom cvičení , ale hlavne pri 

edukačných aktivitách na prezentácie, kreslenie,učivo, ktoré je možné lepšie vizualizovať, využívať 

animácie, presúvať objekty a pre deti je tento spôsob učenia veľmi efektívny, keď sa môžu pomocou 

IT stať súčasťou projekcie. Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky 

a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými a obzvlášť v 

dnešnej dobe,kedy nie je možné navštíviť kino, divadlo, deti v MŠ môžu divadielka, vystúpenia , 

koncerty a predstavenia vidieť len formou projekcie. Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých 
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moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do triedy detí predškolského veku niečo nové, 

zaujímavé podnecujúce a originálne. 

 

52. Rodičovské združenie SRDIEČKO 

Názov projektu: Moderné učenie od útleho detstva 

Projekt bol podporený sumou: 1 500 € 

 

Cieľom projektu bolo zakúpenie interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých 

moderných prostriedkov, čo môže priniesť do triedy niečo nové, originálne a niečo čo podnecuje ich 

aktivitu. Cieľom projektu bolo, aby deti od nástupu do materskej školy vedeli používať moderné 

edukačné prostriedky a brali ich ako každodennú súčasť svojho života. Cieľ sa podarilo splniť a 

momentálne sú interaktívne tabule v každej triede materskej školy na Šalviovej ulici č. 5 v Bratislave. 

Finančný dar bol použitý na interaktívnu tabuľu, dataprojektor a konzolu. 

 

53. Mesto Skalica 

Názov projektu: MARIÁN VARGA 70 + 4 - Koncert Františka Kudláča, Jonatána Pastirčáka (Pjoni) s 

orchestrom k nedožitým narodeninám Mariána Vargu spojený s jeho zvukovým záznamom 

Projekt bol podporený sumou: 4 500 € 

29. januára 2018 sme v Jezutskom kostole sv. Františka Xaverského v Skalici, veľmi úspešne začali 

každoročnú medzinárodnú koncertnú prehliadku venovanú jednej z najvýznamnejších slovenských 

kultúrnych odobnosti prelomu tisícročia Mariána Vargu. Je to skladateľ a uhrančivý hráč na klávesové 

nástroje, ale aj intelektuál, osobnosť, ktorej význam presahuje hranice hudobného sveta. Pri 

príležitosti jeho nedožitých narodenín pripravujeme tohoročný, v poradí už štvrtý koncert venovaný 

Mariánovi Vargovi bude obsahovať spoluprácu jedného z najvýznamnejších skladateľov súčasnej 

hudby, v Prahe žijúceho synovca Mariána Vargu Jakuba Kudláča (Český lev 2021 za hudbu k filmu 

Krajina ve stínu) s elektronickým improvizátorom Pjonim (Dosky 2018 za hudbu k divadelnému 

predstaveniu v SND Antigona)a nimi zostaveným orchestrom. 

Koncert je zároveň podkladom k živej nahrávke ktorú Slovenský rozhlas odvysiela pri príležitosti 

Vargových nedožitých narodenín v januári 2022. 

 

54. Združenie pre rozvoj rodiny 

Názov projektu: Rozšírenie kurzov Akadémie rodiny pre staršiu generáciu 

Projekt bol podporený sumou: 2 000 € 

 

Projekt Akadémie rodiny realizuje manželské a rodičovské kurzy, ktoré prispievajú k stabilite 

rodinných vzťahov. Prístup projektu nie je reaktívny, ale preventívny pretože, efektívnejšia a 

úspešnejšia je cesta problémom sa vyhnúť ako ich potom riešiť. Zámerom tohto projektu je otvoriť 

ďalší takýto kurz, tentokrát už šiesty a to určený pre seniorov, starých rodičov a rodičov detí, ktoré sa 

osamostatňujú. Kurz bude prebiehať formou prípadových štúdií ako je tomu na univerzitných kurzoch 

MBA a bude ho možné realizovať prezenčne alebo aj online. Súčasťou projektu sú dva turnusy 

obľúbeného podujatia Rodinné leto, ktoré by boli v roku 2022 zameraný na témy súvisiace so 

spolužitím viacerých generácií. 

 

55. ABCedu pre vzdelanie 

Názov projektu:  Aby všetky deti rozumeli! 
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Projekt bol podporený sumou: 6 600 € 

 

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné pormienky a ponúknuť im vhodné edukačné materiály pre deti, 

ktorých materinským jazykom je maďarčina. Povinné predprimárne vzdelávanie prinieslo so sebou 

okrem iného aj nové otázniky týkajúce sa vzdelávania národnostných menších. Do materských a 

základných škôl prichádzajú deti z národnostne zmiešaného územia (južné časti Košického, 

Nitrianskeho, Banskobystrického kraja) a marginalizovaných komunít, kde sa nehovorí slovensky. 

Slovenské školstvo "zo dňa na deň" chce od týchto detí, aby sa vzdelávali v slovenskom jazyku, 

porozumeli mu a dosahovali rovnaké výsledky v škole ako slovenské deti. V týchto komunitách sa 

nehovorí slovensky, deti sa nestretli so slovenčinou a častokrát nepoznajú ani základné slová. Deti, 

ktorých materinským jazykom je maďarčina, navštevujú síce školy s vyučovacím jazykom maďarským 

(VJM), ale zároveň vyučovanie slovenského jazyka je povinné aj na týchto školách. 

 

56. SAVIO o. z. 

Názov projektu: Vzdelávanie o fenoméne utečenectva 

Projekt bol podporený sumou: 1 000 € 

 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, o 

problematike utečenectva. Zámerom je oboznámiť ich o dôvodoch utečenectva, živote v jednom z 

najväčších utečeneckých táborov na svete (Kakuma v Keni) a výzvach, ktorým čelia desaťtisíce 

tamojších utečencov. V rámci projektu dostanú zaregistrované subjekty (školy, rodiny, skupiny) 

vzdelávaciu brožúru so zaujímavými informáciami, aktivitami a výzvami, ktoré im priblížia realitu 

utečencov hravou formou. Na webovej stránke vytvorenej ku kampani budú na stiahnutie dostupné 

všetky vzdelávacie podkladové materiály, ako aj online výstava s fotografiami z utečeneckého tábora, 

hry, videá, podcasty a iné. V rámci kampane budú pre širokú verejnosť vo viacerých slovenských 

mestách realizované prednášky s hosťami z Kene, ktorí majú skúsenosť so životom v utečeneckom 

tábore. Projekt prispeje k zvýšeniu citlivosti detí, mládeže a širokej verejnosti voči problémom 

utečencov a podporí budovanie solidarity. 

 

57. GALANT 

Názov projektu:  Rozvíjanie potenciálu detí formou hry a arteterapeutických stretnutí 

Projekt bol podporený sumou: 450 € 

 

Projekt chce podporiť individuálny potenciál každého dieťaťa, ktoré sa zapojí do individuálnej alebo 

skupinovej práce. Vďaka individuálnym stretnutiam formou terapie hrou alebo skupinovým 

stretnutiam v jednotlivých triedach sa budú rozvíjať sociálne zručnosti detí, ich emočná inteligencia, 

schopnosť počúvať druhých, vedieť sa zastať seba a rešpektovať druhých. Cieľom je podporiť 

spoluprácu rodičov, učiteľov, detí, asistentov učiteľov a odborných zamestnancov. Formou 

arteterapeutických skupinových stretnutí, individuálnych stretnutí a vzájomnej spolupráci všetkých 

zúčastnených bude vytvorené prostredie, kde sa môžu deti rozvíjať, čo najviac v súlade so svojimi 

predpokladmi a možnosťami. 

 

58. Plameniaky 

Názov projektu: Summer Time Music 2022 (Letná škola hudby) 

Projekt bol podporený sumou: 5 000 € 
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Cieľom projektu je organizácia kurzov Summer Time Music (STM), ktoré zachovávajú a rozvíjajú 

kultúrne hodnoty. Účastníci budú mať možnosť lektorov vidieť priamo v akcii a dostať od nich 

individuálne hodiny i hromadné workshopy. Následne si všetko skúsia počas jam sessions a aplikujú 

poznatky na záverečnom koncerte. Lektori boli starostlivo vybraní na základe kvality ich tvorby (a nie 

slávy z komerčných médií). Práve preto z tohto projektu benefituje široká škála hudobníkov – 

začínajúcich, študujúcich, i skúsených. Dôležitou súčasťou koncepcie STM je aj priblíženie kvalitného 

vzdelania ľudom, ktorí nie sú schopní si ho sami uhradiť - preto sa financovanie skladá z kombinácie 

poplatkov samoplatcov a dotácií pre sociálne slabších. Ďalšie financie budú využité na stravu a 

ubytovanie lektorov. Okrem získaných zručností odídu študenti aj lektori obohatení aj v ľudskom 

rozmere - na STM sa už od prvého ročníka nadväzujú fungujúce partnerstvá na odbornej aj osobnej 

úrovni. 

 

59. Slovenské národné múzeum 

Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti holokaustu a ľudských práv, boja proti rasizmu a antisemitizmu 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Múzeum holokaustu momentálne poskytuje pre študentov a žiakov 5 vzdelávacích programov 

priamo v priestoroch múzea a 2 vzdelávacie programy online. Vzdelávanie vedú vyškolení pracovníci 

v oblasti múzejnej pedagogiky vo viacerých jazykoch (anglickom, nemeckom, maďarskom). Cieľom 

projektu je existujúce vzdelávanie dostať k čo najširšiemu publiku a vytvárať nové programy so 

zreteľom na aktuálne dianie v spoločnosti, napr. prirovnávanie pandémie COVID-19 k holokaustu. 

Týmto spôsobom je možné vzbudiť v spoločnosti povedomie o prejavoch rasizmu, antisemitizmu a 

xenofóbie a tak daným prejavom predchádzať. Finančné prostriedky z projektu umožnia múzeu 

poskytovať vzdelávanie študentom bezplatne. 

 

Ochrana a tvorba životného prostredia 

 

Partnerské projekty iných neziskových subjektov: 

Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, rovnako 

o ľudí, ktorí prispievajú k ochrane a tvorbe životného prostredia. V téme ochrany a tvorby životného 

prostredia bolo podporených 5 projektov v sume 31 200 €. 

 

1. OZ Brod 

Názov projektu: Z reťaze do peliešku- liečime týrané psie duše. 

Projekt bol podporený sumou:  2 500 € 

 

Cieľom projektu bolo vybudovanie funkčného mechanizmu so zapojením celej komunity v 

Medzanoch, čo je veľmi dôležité pre kvalitu ich života a zdieľanie dobrej praxe. Zároveň záchrana čo 

najväčšieho množstva trpiacich a týraných zvierat a ich uzdravenie a resocializácia. Edukácia čo 

najväčšieho množstva detí, ktoré zároveň milujú dané aktivity a prednášky je veľmi prospešná. Medzi 

aktivity patria napr. interaktívne prednášky, dovybudovanie areálu budú prezentované aj na 

sociálnych sieťach. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu prednášok na školách, workshopov 

Medzanoch, výrobu edukačných videí a na vonkajšie voliery. 

 



94 
 

2. LAVAS,o.z. 

Názov projektu: ELA A VŠELIPKO 

Projekt bol podporený sumou:  8 400 € 

 

Projekt ELA A VŠELIPKO mal slúžiť na vzdelávanie detí predškolského veku a detí prvého stupňa 

základných škôl. Prostredníctvom jednoduchých príbehov a animovaných postavičiek, prváčky Ely a 

jej kamaráta drievka z lipy Všelipka sa mohli deti spoločne učiť spoznávať základy prírody a životného 

prostredia. Ako ich ochraňovať, prečo zbytočne nepoužívať plasty, alebo kam patrí odpad a ako ho 

správne separovať. Cieľom projektu bolo postupne vyrábať animovano-dokumentárne vzdelávacie 

materiály a prostredníctvom stránky www.elaavselipko.sk ich poskytnúť na pozeranie a sťahovanie 

pre deti, rodičov, vychovávateľov i učiteľov. Všetko samozrejme zadarmo, bez prerušenia a 

povinnosti pozerania reklám. Finančný dar bol použitý na odborného poradu, nákup externých 

filmov, hudbu, zvuk, dabing a animácie.   

 

3. Obec Krahule 

Názov projektu: OBNOVA A DOPLNENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Projekt bol podporený sumou:  8 500 € 

 

Počas prevádzky kamerového systému, čo je už viac ako 10 rokov, bolo zaznamenaných niekoľko 

incidentov trestnoprávnych, ako aj občianskoprávnych. Po inštalácii kamerového systému došlo k 

rapídnemu zníženiu trestnej činnosti v obci Krahule. Kamerové záznamy boli niekoľkokrát poskytnuté 

orgánom činným v trestnom konaní, a to na základe ich žiadosti, pre ich potreby. Ukázalo sa, že tento 

systém kontroly verejných priestranstiev je naozaj efektívny, jednak svojou prevenčnou činnosťou, 

ale aj z hľadiska dôkazového. Riešenia dosiahnuté kamerovým záznamom vyriešili rôzne krádeže, 

občianske spory, znečistenie životného prostredia a verejných priestranstiev, triedenie a separovanie 

odpadov a pod. Za posledné dva roky neboli v podstate zaznamenané žiadne väčšie incidenty. Takže 

nás to teší, že v uvedenej oblasti sme spravili kus užitočnej práce, a preto je potrebné kamerový 

systém modernizovať a doplniť o nové miesta. Kamerový systém je potrebné rozšíriť o 6 kamier, 

niektoré vymeniť za kvalitnej 

 

4. Slovenská nadácia pre UNICEF 

Názov projektu: EKO - DETEKTÍV 

Projekt bol podporený sumou:  4 800 € 

 

Projekt EKO – DETEKTÍV odhalí pravdu o kvalite ovzdušia a upozorní na ohrozenie našich detí. V rámci 

projektu budú umiestnené 3 meracie stanice kvality ovzdušia. Pravidelne a zrozumiteľne 

komunikované dáta z meraní upozornia rodičov na kvalitu ovzdušia, v ktorom sa pohybujú ich deti. 

Merania tiež pomôžu mestám a obciam monitorovať situáciu na ich území a umožnia zvýšiť 

povedomie o tejto problematike. Projekt má za cieľ rozšíriť súčasné slabé pokrytie územia SR a 

prepojiť MŽP SR a MZ SR v oblasti prevencie ochorení u detí spojených so znečisteným ovzduším. V 

rámci projektu budú realizované aj edukačné workshopy a zvýšenie povedomia o možnostiach 

zlepšovania ovzdušia. Do projektu budú priamo zapojení študenti, a tak budeme prepájať teóriu na 

prax. Financie budú použité najmä na technické zabezpečenie a umiestnenie meracích systémov na 3 

miestach v rôznych oblastiach SR, prepojenie na zobrazovacie zariadenia a pravidelné 

vyhodnocovanie dát. 
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5. Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY 

Názov projektu: Malackí športovci prírode 

Projekt bol podporený sumou:  7 000 € 

 

Cieľom projektu je vyzbierať odpad z najviac zasiahnutých lokalít a tieto pravidelne čistiť od 

odpadkov a čiernych skládok v Malackách a okolitých obciach a zasadiť tam stromčeky 

(predpokladaný počet 100ks drevín výšky cca 1,0-1,5m), aby sme pomohli životnému  prostrediu a 

spríjemnili každému pobyt v postihnutých lokalitách. Športovci sa nechcú ďalej prizerať na čierne 

skládky a odpad v prírode, ktorý tam nemá čo robiť. Týmto projektom budú mať ďalší spoluobčania 

možnosť iniciovať sa, aby pomohli prírode a spoločnými silami dosiahli lepšie podmienky pre pobyt v 

okolí mesta a obcí. Aktivity budú mať aj edukačno-náučný charakter, kde mladým športovcom 

priblížime potrebu udržateľnosti životného prostredia a taktiež budú zamerané na udržiavanie 

zdravotného štýlu mládeže. 

 

Veda a výskum  

 

Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vedy a výskumu v partnerských 

projektoch. V téme veda a výskum boli podporené 2 projekty v sume 14 000 €  

 

1. Ústav experimentálnej onkológie, BMC Slovenska akadémia vied Bratislava 

Názov projektu: Exozómy so samovražedným génom z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych 

buniek a z nádorov pre terapiu cielenú na nádorovú bunku ťažko liečiteľných ľudských nádorov a 

metastáz 

Projekt bol podporený sumou: 10 000 € 

 

Výskumná orientácia kolektívu je zameraná na štúdium inovatívnych liečebných postupov nádorov, 

ktoré nemajú v súčasnosti uspokojivú štandardnú liečbu. Cieľom projektu bolo uskutočniť 

experimenty, ktoré by ukázali, či je možná klinická aplikácia, ktorá by v prípade pozitívnych výsledkov 

z predklinických štúdií  smerovala do kontrolovanej klinickej štúdie. Dosiahnuté výsledky ukazujú, že 

samovražedné exozómy spolu s predliečivom pri opakovanom podávaní cestou intraperitoneálnej 

alebo subkutálnej alebo intranazálne vedie k vyliečeniu signifikantného počtu potkanov. Výsledky 

boli publikované v štúdii, ktorá sa zaoberá extra bunkovými nanočasticami produkovanými 

nádorovými bunkami. Hlavná pozornosť bude ďalej venovaná duktálnému adenokarcinómu 

pankreasu. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za ustajnenie zvierat a spotrebný materiál 

na prípravu terapeutických materiálov. 

 

2. COLLEGIUM MYSSLE 

Názov projektu: Moderné technické vybavenie pre výskum a dokumentáciu archeologického 

náleziska v Nižnej Myšli. 

Projekt bol podporený sumou: 4 000 € 

 

Cieľom projektu bolo dosiahnuť nové a čo najpresnejšie informácie pre vedecké účely o 

archeologickej lokalite z doby bronzovej v Nižnej Myšli vďaka novému technickému vybaveniu. V 

priebehu projektu sa podarilo zrealizovať 3 akcie, počas ktorých bolo využité každé zariadenie získané 

vďaka dotácii. Vďaka projektu sa získali nové informácie o archeologickej lokalite. Získali sa nové 
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snímky z vtáčej perspektívy, vďaka ktorým sa získal nový pohľad na lokalitu a objavili terénne 

anomálie, ktoré nie sú viditeľné zo zeme. Taktiež boli objavené prehliadnuté kovové nálezy na 

preskúmanej ploche lokality a zaznamenali sa pomocou GPS stanice. Finančné prostriedky boli 

použité na nákup nového technického vybavenia -dron, detektor kovov a GPS stanicu. 

 

Ochrana ľudských práv 

 

Nadácia SPP napomáha ochrane spoločnosti prostredníctvom podpory ochrany ľudských práv v 

partnerských projektoch viacerých mimovládnych organizácií. V téme ochrana ľudských práv boli 

podporené 4 projekty v sume 21 300 €.  

 

1. Klub 89,o.z. 

Názov projektu: Ľudské práva v zápase za slobodu – garancia demokracie z pohľadu súčasnej 

generácie (Medzinárodná konferencia) 

Projekt bol podporený sumou:  9 000 € 

 

Cieľom projektu bolo poukázať na porušovanie ľudských práv v minulosti, počas existencie 

nedemokratických režimov a dôležitosť dodržiavania práv a slobôd pre všetkých obyvateľov aj v 

súčasnej spoločnosti. V uplynulých rokoch sa totiž aktivovali zložky, ktoré význam ľudských práv a 

demokracie v každodennom živote spochybňujú. Konferencia, v rámci ktorej vystúpia odborníci  zo 

Slovenska a štátov Európskej únie, umožní vzájomnú výmenu najnovších poznatkov, otvorí diskusiu o 

problematike a bude iniciovať spoluprácu výskumníkov ako aj výmenu skúseností medzi odborníkmi z 

viacerých štátov. Umožní tiež mladým výskumníkom a študentom, ktorí sa venujú danej oblasti 

objaviť nové témy pre svoje ďalšie štúdium a výskum. Finančné prostriedky boli použité na prenájmy, 

ubytovanie hostí, stravovanie, cestovné hostí, služby, mzdy a odmeny, materiálové výdavky. 

 

2. Klub priateľov KUNSTHALLE 

Názov projektu: Katarzyna Krakowiak 

Projekt bol podporený sumou:  6 500 € 

 

Cieľom projektu bolo priniesť do verejného priestoru v centre Bratislavy, na Námestí SNP nové dielo 

medzinárodne renomovanej umelkyne, predstaviť inovatívnu formu súčasného umenia, 

realizovateľnú aj v prípade protipandemických opatrení a zároveň komunikovať podporu 

rovnoprávnosti a tolerancie. Zámerom bolo priniesť dobrú náladu a pozitívnu energiu, zrozumiteľným 

jazykom, všetkým ľuďom bez rozdielu, čo je veľmi dôležité najmä v aktuálnej ťaživej dobe. Zároveň 

pripomenúť potrebu medziľudskej blízkosti a solidarity. Finančné prostriedky boli použité na 

prenájom a inštaláciu techniky. 

 

3. Občianske združenie Bagar 

Názov projektu: Senior Friendly 2021 

Projekt bol podporený sumou:  2 800 € 

 

Projekt a súťaž Senior Friendly sa v priebehu uplynulých piatich rokov etabloval ako jedna z 

najvýznamnejších aktivít zaoberajúcich sa čoraz významnejšou problematikou aktívneho starnutia a 

medzigeneračnej spolupráce. 6. ročník súťaže Senior Friendly vyvrcholil v októbri 2021. V rámci 
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projektu prebehla konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. Prvou 

rečníčkou bola pani Oľga Gyarfášová, poradkyňa prezidentky pre sociálne otázky. Kľúčovou súčasťou 

projektu bola súťaž o ocenenie Senior Friendly pre všetkých, ktorí najrôznejšími formami vychádzali v 

ústrety a pomáhali starším. Najvyššie ocenenie v kategórii veľkých spoločností získal Slovnaft, a.s. a 

ďalej napr. Henkel. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie, kultúrny program, 

organizačné, personálne a administratívne zabezpečenie a propagáciu a komunikáciu projektu. 

 

4. Keď môžem pomôžem 

Názov projektu: Jeden svet Košice 2021 

Projekt bol podporený sumou:  3 000 € 

 

Cieľom projektu je šíriť a zvyšovať povedomie a stimulovať diskusiu o ľudských právach a ich 

porušovaní v lokálnom i globálnom kontexte prostredníctvom filmov a sprievodného programu. 

Jeden svet Košice je regionálny festival dokumentárnych filmov, ktorý do metropoly východného 

Slovenska prináša kvalitnú slovenskú i zahraničnú filmovú tvorbu, ako aj kritickú diskusiu o pálčivých 

spoločenských témach, a to čo najširšiemu spektru divákov. Zámerom je predstaviť vysokokvalitný 

dramaturgický program kombinovaný s bohatým sprievodným programom vrátane uvádzania filmov, 

diskusií, workshopov, kvízov a ďalších kultúrnych podujatí. Projekt má prispieť k rovnocennejšej 

spoločnosti a informovať návštevníkov do takej miery, aby mohli v budúcnosti sami poskytnúť kroky, 

ktoré chránia ľudské práva. 

 

Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 

 

Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory organizovania 

a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti v partnerských projektoch viacerým mimovládnym 

organizáciám. V téme organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti boli podporené 4 

projekty v sume 15 750 €.  

 

1. Dobrovoľná civilná ochrana 

Názov projektu: Podpora dobrovoľníkov v prvej línii. 

Projekt bol podporený sumou:  5 000 € 

 

Hlavným cieľom projektu „Podpora dobrovoľníkov v prvej línii“ bola matierálno technická podpora 

ľudí, ktorí boli a budú nasadzovaní v rámci zvládania pandemickej situácie na našom území, najmä 

však v okresoch pôsobenia: Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Bratislava, Trenčín, Piešťany a 

Michalovce. Táto podpora pomôže zmierniť až zamedziť ohrozenie života a zdravia dobrovoľníkov, 

ich rodín, ktoré dobrovoľníci ohrozujú svojou činnosťou a rovnako aj kolegov v zamestnaní. Súčasne 

vznikla efektívnejšia a rýchlejšia skupina ľudí, ktorá je schopná poskytnúť prvú pomoc v prípade 

potreby. Mimo tieto činnosti bolo cieľom zakomponovať nákup vybavenia potrebného na ochranu a 

záchranu života a zdravia. Finančné prostriedky boli použité na nákup defibrilátorov a ochranných 

respirátorov. 

 

2. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Názov projektu: Detský pobytový tábor: STOP NUDE XV. 

Projekt bol podporený sumou:  5 000 € 
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Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve zorganizovalo na prelome 

konca školského roka a letných prázdnin v dňoch 28. júna - 3. júla 2021 15. ročník tábora Stop nude. 

Tábor je overeným spôsobom, aby aj deti, ktoré to možno nemajú v živote jednoduché, zažili 

nezabudnuteľné chvíle, ktoré tábor prináša. Hlavným cieľom projektu bolo aktívne trávenie voľného 

času ako alternatíva voči sedavému spôsobu života, po zažitom roku pandémie je nevyhnutnosť tráviť 

čas vonku, obnoviť a prehĺbiť sociálne kontakty, vypnúť telefón a počítač a fungovať bez nich. Cieľ bol 

v plnej miere splnený. Finančný dar bol použitý na ubytovanie a stravu a opravu sociálnych zariadení. 

 

3. Živé Račko 

Názov projektu: Živé Račko 

Projekt bol podporený sumou:  3 000 € 

 

Cieľom projektu bolo dať príležitosť lokálnym umelcom a alternatívnej scéne (napr. ZUŠ, 

dôchodcovský spevácky súbor), asociáciám s rešpektovaným záujmom (napr. Cyklokoalícia, 

organizácia Bratislavské mestské lesy a pod.) prinášať medzi ľudí témy, ktoré rezonujú a otvorene 

prepájať ich záujmy s obyvateľmi. Zámerom bolo oživiť komunitu ľudí naprieč generáciám žijúcich v 

MČ Nové Mesto a oživiť zabudnutý priestor parku Račianskeho mýta a poukázať na jeho nevyužitý 

potenciál. Vďaka projektu sa usporiadalo podujatie Živé Račko 2021 dňa 11.9.2021, na ktorom 

vystúpilo niekoľko účinkujúcich, konali sa prednášky, workshopy, dielničky. Finančný dar bol použitý 

na technické zabezpečenie (zvuk, osvetlenie, stage), kvalitnú hudba pre návštevníkov, ale aj deti a 

odborné diskusie pre návštevníkov. 

 

4. Bratislavský spolok medikov 

Názov projektu: Medici pomáhajú 

Projekt bol podporený sumou:  2 750 € 

 

Projekt Medici pomáhajú je súčasťou plánu napĺňania potenciálu Bratislavského spolku medikov. 

Vybavenie a rekonštrukcia budovy BSM už za pomoci ďalších partnerov prebehli. Ďalším krokom je 

rozšírenie počtu aktívnych členov a dobročinných aktivít, do ktorých sa aktívne zapájajú. BSM žiada 

SPP o pomoc s nákupom potrebného medicínskeho vybavenia pre Klub vzdelávania medikov, Klub 

verejného zdravia, Klub sexuálneho zdravia, pomoc s výrobou reprezentačných predmetov (stánky, 

letáky, plagáty, bannery) pre jednotlivé kluby, za použitia ktorých budú schopné usporiadať 

kvalitnejšie, pútavejšie a najmä pre verejnosť atraktívnejšie workshopy. 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT V EUR: 

SÚVAHA 

 2021 2020 

Aktíva 

Obežný majetok 3 491 918,45 1 234 099,27 

Finančný majetok 3 491 328,79 1 234 099,27 

- Bankové účty 3 490 840,06 1 234 017,77 

- Pokladnica 488,73 81,50 

Náklady budúcich období 80,47 61,82 

Krátkodobé pohľadávky 589,66 - 

Aktíva celkom 3 491 998,92 1 234 161,09 

 

Vlastné zdroje krytia aktív 298 817,34 298 522,29 

Imanie a peňažné fondy 7 114,92 6 819,87 

- Základné imanie 6 638,78 6 638,78 

- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 476,14 181,09 

Nerozdelený zisk minulých rokov 291 702,42 291 702,42 

Výsledok hospodárenia - - 

Cudzie zdroje krytia aktív 353 877,81 464 688,44 

- Krátkodobé rezervy 3 630,00 3 278,83 

- Krátkodobé záväzky 350 247,81 461 409,61 

- Ostatné záväzky - - 

Výnosy budúcich období 2 839 303,77 470 950,36 

Pasíva celkom 3 491 998,82 1 234 161,09 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

 2021 2020 

Náklady 

Spotreba materiálu 120,69 324,90 

Náklady na reprezentáciu 134,47 252,49 

Ostatné služby 99 595,18 102 345,02 

Ostatné dane a poplatky - 33,00 

Iné ostatné náklady 66,91 190,24 

Tvorba fondov - - 

Mzdové náklady 4 320,00 - 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 630,36 - 

Dary 1 500,00 - 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 930 562,18 2 227 422,18 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 176 753,15 76 538,80 

Osobitné náklady - 1 500,00 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 285 694,66 929 992,00 
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Náklady celkom 2 499 377,60 3 338 598,63 

Výnosy 

Úroky prijaté - - 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 385 896,99 1 007 521,51 

Dotácie - - 

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 113 480,61 2 331 077,12  

Prijaté príspevky od fyzických osôb - - 

Iné ostatné výnosy - - 

Výnosy celkom 2 499 377,60 3 338 598,63 

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 2021 2 292 431,01 

Použitie asignácie z predchádzajúceho roka 109 017,16 

Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos budúcich období 1 015 551,18 

Úroky prijaté - 

Prijaté príspevky od fyzických osôb - 

Iné výnosy - 

Príjmy nadácie celkom 1 385 896,99 

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:  

       -      Zamestnanecký grantový program 22 000,00 EUR 

- Podpora O krok vpred 122 000,00 EUR 

- Program Spoločne pre komunity 90 000,00 EUR  

- Program Municipality 270 000,00 EUR 

- Grantový program SPPravmeTo 110 000,00 EUR 

- Grantový program Športuj aj Ty! 187 000,00 EUR 

- Podpora jednotlivcov v núdzi     177 692,81 EUR 

- Pamiatka roka Cena Fénix 30 000,00 EUR 

- Partnerské projekty iných neziskových subjektov 1 348 640,30 EUR 

Dary Eustream 5 400,00 EUR 

Poskytnuté príspevky celkom 2 362 733,11 EUR 

Výdavky (náklady) na správu nadácie:   

- vedenie účtovníctva, výročná správa a audit nadácie za rok 2020 9 423,44 EUR 

- náklady na propagáciu a medializáciu grantových programov 177,76 EUR 

       -      bankové poplatky a ostatné poplatky 395,28 EUR 

       -      správa nadácie (administrácia)  88 533,10 EUR 

- tvorba webstránky 1 065,60 EUR 
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- spotrebný materiál – náklady použitie asignácie dane 120,69 EUR 

- náklady na reprezentáciu z prijatých darov 134,47 EUR 

- mzdové náklady 4 320,00 EUR 

- zákonné sociálne a zdravotné poistenie 630,36 EUR 

- ostatné dane a poplatky - 

- ostatné náklady – členské príspevky - 

- dary 1 500,00 EUR 

- Ostatné výdavky (náklady): 66,91 EUR 

- -   daň z príjmov - 

Výdavky (náklady) nadácie celkom 106 367,61 EUR 

 

Auditovaná účtovná závierka za rok 2021, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok 

audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí  Prílohu č. 11. 
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OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

V roku 2021 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 48 300 €). 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 Ing. Adrián Ďurček  

člen Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.  
Ing. Peter Kollárik  
Mgr. Ladislav Snopko  
JUDr. Gábor Zászlós  

Správkyňa nadácie správkyňa Ing. Eva Guliková  

Dozorná rada 

predseda Ing. Milan Urban  

člen Ing. Ivan Gránsky                                                     
Mgr. Henrich Krejčí  

 

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, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

tel. č.: +421 907 987 981 

e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk. 

mailto:projekty@nadaciaspp.sk
http://www.nadaciaspp.sk/

