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Prílohy k výročnej správe:
Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informácia, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili.
Rozpočet Nadácie SPP na rok 2018 schválený Správnou radou 8.2.2017.
Auditovaná účtovná závierka za rok 2018, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke.
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Výročná správa za rok 2018
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 ľudom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú
schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu
pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
Víziu Nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, štipendiá,
zahraničné a dlhodobé inovatívne projekty. Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť
a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými
podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Vízia a hodnoty Nadácie SPP
Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na
Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom
organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.
Hodnoty Nadácie
Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy,
rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty:
•

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

•

Solidarita
Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy,
keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.

•

Jedinečnosť
Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti.
Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu.
Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie.
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Nadácia SPP pôsobí v týchto oblastiach spoločenského života:
A.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb,
B.) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
C.) poskytovanie sociálnej pomoci,
D.) zachovanie kultúrnych hodnôt,
E.) podpora vzdelávania,
F.) ochrana ľudských práv,
G.) ochrana a tvorba životného prostredia,
H.) veda a výskum,
I.) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
Prijímateľmi podpory sú:
mimovládne organizácie, jednotlivci, samosprávy, školy, univerzity a ďalšie subjekty.
A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
V roku 2018 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 277 žiadostí o podporu v celkovej
hodnote 432 060 €. 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 2018 tieto programy:
Oblasť podpory

Názov programu

Počet
podporených v
programoch

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

Zamestnanecký grantový program

32

20 000 €

Program O krok vpred

43

44 500 €

Program Opora

74

40 000 €

Program Municipality
Grantový program SPPravmeTo

36
45

247 560 €
40 000 €

Grantový program Regióny

47

40 000 €

277

432 060 €

Spolu

3

Výška poskytnutých
prostriedkov

Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP-Distribúcie v roku 2018:
Oblasť podpory

Názov programu

podpora a rozvoj telesnej
kultúry, poskytovanie
sociálnej pomoci, ochrana a
podpora zdravia, ochrana a
tvorba životného
prostredia, podpora
vzdelávania
Spolu

Spolupráca so samosprávami

Počet
podporených
v programoch
8

Výška
poskytnutých
prostriedkov
76 126,12 €

8

76 126,12 €

Poskytnuté príspevky v rámci Ceny Pamiatka roka - Fénix v roku 2018 predstavujú nasledovné
oblasti podpory:
Oblasť podpory

Názov programu

rozvoj a ochrana kultúrnych
hodnôt
Spolu

Cena Pamiatka roka - Fénix

Počet
podporených
v programoch
4

Výška
poskytnutých
prostriedkov
33 200 €

4

33 200 €

Počet
podporených
v programoch
5

Výška
poskytnutých
prostriedkov
29 500 €

5

29 500 €

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2018:
Oblasť podpory

Názov programu

podpora a rozvoj telesnej
kultúry, zachovanie
kultúrnych hodnôt,
podpora vzdelávania
Spolu

Dary Eustream

Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 247 560 € (z toho poskytnuté prostriedky
od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 34 988 €).
B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Za rok 2018 Nadácia SPP podporila 128 subjektov v celkovej hodnote 3 092 049 €.
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Počet
podporených

Oblasť podpory

Podporená suma EUR

ochrana a podpora zdravia

26

314 730 €

podpora a rozvoj telesnej kultúry

33

393 100 €

poskytovanie sociálnej pomoci

8

95 400 €

zachovanie kultúrnych hodnôt

30

1 971 300 €

podpora vzdelávania

28

303 519 €

ochrana a tvorba životného prostredia

1

4 000 €

organizovanie a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti

2

10 000 €

128

3 092 049 €

SPOLU:
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A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
CENA PAMIATKA ROKA FÉNIX 2017
Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka
Vyhlásenie:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a. s. a Združenie
historických miest a obcí SR vyhlasujú XIII. ročník celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka
2017. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok (ďalej
len „kultúrnych pamiatok“) alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a
ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v hodnotenom období.
Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 15.09.2018 na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2017“.
Kategórie súťaže:
A. obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
B. obnova pamiatkového územia zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri
pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón.
Hodnotené obdobie:
obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova pamiatkového územia bolo ukončené v
roku 2017.
Vyhodnotenie súťaže:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny bez uvedenia poradia. V
odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej
pamiatky alebo obnovu pamiatkového územia.
Laureáti súťaže získavajú:
1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2017 alebo osvedčenie o udelení a
užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2017,
2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a. s.),
3. výtvarný artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa – ako symbol znovuzrodenia kultúrnej
pamiatky alebo pamiatkového územia (poskytne Ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár
Stanislav Mikuš.
Pracovný kolektív, ktorý pripravil, resp. realizoval obnovu alebo reštauroval kultúrnu pamiatku alebo
obnovu pamiatkového územia získa čestný diplom. V tomto bude uvedené meno odborne spôsobilej
osoby, pod vedením ktorej sa obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova
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pamiatkového územia realizovala. Odborná porota môže v odôvodnenom prípade navrhnúť udelenie
čestného uznania a mimoriadny prínos vlastníka, alebo za mimoriadny prínos zhotoviteľa obnovy
alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia, alebo za mimoriadny
prínos metodika miestne príslušného krajského pamiatkového úradu. Nositeľ čestného uznania získa
diplom bez nároku na finančnú odmenu a bez nároku na výtvarný symbol súťaže.
Tajomníčka súťaže:
Ing. Eva Majchráková, tel. 02/20 482 412, eva.majchrakova@culture.gov.sk.
Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka
č. MK-4086/2009-10/10164 z 12. augusta 2009 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo kultúry") vydáva tento štatút:
Článok I
Organizácia súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka 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 kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister
kultúry") na základe návrhov odbornej poroty.
3. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických
miest a obcí SR (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") a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho
dedičstva Slovenskej republiky.
2. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt:
a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok
b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových
rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).
Článok III
Podmienky súťaže 1 2 3
c) dokumentáciu technického stavu kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia pred začiatkom
prác, navrhované a aplikované metódy a technológie prác (napr.
1. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy/reštaurovania
hnuteľnej/nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti pamiatkového územia. Do
súťaže možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, na ktorých
bola obnova/reštaurovanie ukončené v predchádzajúcom kalendárnom roku.
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2. Prihlášku do súťaže podáva vlastník kultúrnej pamiatky, v prípade pamiatkových území starosta
obce alebo primátor mesta. 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 alebo pamiatkového územia do súťaže Kultúrna pamiatka
roka, podpísanú vlastníkom/spoluvlastníkmi kultúrnej pamiatky alebo starostom/primátorom
obce/mesta,
b) doklad o vlastníctve kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (v prípade nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia aktuálny list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy; v
prípade hnuteľnej kultúrnej pamiatky čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľnej kultúrnej pamiatky).
c) 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 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 do
podateľne ministerstva kultúry alebo zaslať poštou na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
súťaž „Kultúrna pamiatka roka“
Námestie SNP č. 33,
813 31 Bratislava
Článok IV
Časový harmonogram súťaže
1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka sa uskutočňuje každoročne.
2. Súťaž vyhlasuje ministerstvo kultúry do 15. marca príslušného kalendárneho roka. Prihlášky do
súťaže možno podať do 15. augusta príslušného kalendárneho roka.
3. Odborná porota posúdi prihlásené projekty do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
4. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v októbri príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia
založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska
v podmienkach prvej Československej republiky.
Článok V
Odborná porota
1. Projekty prihlásené do súťaže hodnotí odborná porota a navrhuje ministrovi kultúry udelenie titulu
Kultúrna pamiatka roka.
2. Odborná porota je zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, partnerov súťaže, Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky, odborných a stavovských inštitúcií, ktoré sa zaoberajú ochranou
pamiatkového fondu.
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3. Členov odbornej poroty vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh generálneho riaditeľa
sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry.
4. Kritériá na hodnotenie projektov sú kvalita, účelnosť a vhodnosť procesu prípravy a realizácie
obnovy/reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia na princípe vedeckých
poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo
pamiatkových území.
5. Odborná porota v hodnotení projektov uvedie skutočnosti, pre ktoré kultúrnu pamiatku alebo
pamiatkové územie nominuje na udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka.
6. Podrobnosti o zložení, rokovaní odbornej poroty a hodnotení prác upravuje organizačný a rokovací
poriadok, vydaný ministerstvom kultúry.
1

Splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 155-1919 (8380 prez.) z 20. októbra 1919
ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska.

Článok VI
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 štyri tituly Kultúrna pamiatka
roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
2. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa priznáva vlastníkom
kultúrnych pamiatok alebo starostom/primátorom obcí/miest, ktorým minister kultúry udelil titul
Kultúrna pamiatka roka.
3. S udelením titulu Kultúrna pamiatka roka je spojená finančná odmena. Finančná odmena sa
udeľuje vlastníkom kultúrnych pamiatok alebo obciam/mestám.
4. Celková suma určená na finančné odmeny je 33.200 € (slovom tridsaťtritisícdvesto eur). Výška
finančnej odmeny pre vlastníka, spoluvlastníkov kultúrnej pamiatky alebo pre obec/mesto za
udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka je 8.300 € (slovom osemtisíctristo eur).
5. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka, symbol súťaže a finančnú odmenu odovzdáva
minister kultúry počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže v priestoroch Dvorany ministerstva
kultúry.
6. Odborná porota má právo navrhnúť neudelenie titulu Kultúrna pamiatka roka. V prípade, že
odborná porota rozhodne o neudelení titulu Kultúrna pamiatka roka v rámci obnovy pamiatkového
územia, môže byť titul Kultúrna pamiatka roka udelený štyrom vlastníkom hnuteľných alebo
nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Článok VII
Symbol súťaže
1. Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix, ktorého originál je trvale uložený na
ministerstve kultúry, na sekcii kultúrneho dedičstva.
Článok VIII
Úhrada nákladov súťaže 1 2 3
1. Finančné náklady spojené s usporiadaním súťaže znáša ministerstvo kultúry a partneri súťaže podľa
vzájomnej dohody.
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2. Finančné prostriedky na finančné odmeny podľa čl. 6, ods. 3 a 4, poskytujú partneri súťaže, na
základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry na jednej strane a partnermi súťaže na
druhej strane.
3. Partneri súťaže majú právo na zverejnenie informácie o sponzorskom zabezpečení súťaže.
Článok IX
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Tento štatút nadobúda účinnosť 15. augusta 2009. Zrušuje sa Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka,
ktorý nadobudol účinnosť 15. marca 2007.
Marek Maďarič
minister kultúry
Odborná porota:
Mgr. Pavol Balžanka, Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky
akad. sochár Bedrich Hoffstädter, Komora reštaurátorov
akad. sochár Tomáš Lupták, nominovaný Nadáciou SPP a SPP, reštaurátor
Ing. Eva Majchráková, tajomníčka súťaže Ministerstvo kultúry SR, Odbor ochrany pamiatkového
fondu
Ing. Kristína Markušová, Krajský pamiatkový úrad Košice
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., Ministerstvo kultúry SR, Odbor ochrany pamiatkového fondu
Mgr. Ľubica Oreská, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., útvar korporátneho imidžu, CSR a
sponzoringu SPP
Ing. arch. Igor Teplan, Spolok architektov Slovenska
Mgr. Ondrej Šebesta, Nadácia SPP
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta architektúry STU, Ústav dejín a teórie architektúry a
obnovy pamiatok
V rámci Ceny Pamiatka roka 2017 boli podporené 4 projekty v celkovej sume 33 200 €.
Zoznam víťazov ceny Fénix - Pamiatka roka 2017 tvorí Prílohu č. 1
GRANTOVÝ PROGRAM 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
deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
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V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych
potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k
zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2017 poskytla Nadácia SPP v tomto
programe granty 621 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 780 998 €.
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. V programe OPORA je naša podpora
určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom
so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a
schopností svojich klientov. Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne,
mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané
ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.
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. Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 40 000 €. Maximálna
výška podpory na jeden projekt je 1 500 €. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.
O podporu sa môžu uchádzať:
•

•

•
•

mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné 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
pod.)
O podporu sa nemôžu uchádzať:
Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá,
Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne
pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.
Uzávierka predkladania projektov je: 9. apríla 2018, do 24:00 hod.
Vyhodnotenie projektov: máj 2018
Realizácia projektov: polovica mája 2018 – november 2018
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Podporíme projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť:
•
•
•

•
•
•
•

kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb
zlepšia možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti
podporia zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného
života
umožnia konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote
poskytované sociálne služby budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta
realizované aktivity budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta
realizované aktivity budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho
zručnosti a schopnosti

Predkladaný projekt musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.
Jedna organizácia môže predložiť maximálne 2 projekty.
Individuálny plán rozvoja má spĺňať tieto požiadavky:
Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý
klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán
by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
Kvalitný IPRO je taký, ktorý:
•
•
•
•
•

má v centre samotného klienta – človeka so špecifickými potrebami
klient je počas plánovania skutočným partnerom
zohľadňuje individuálne schopnosti a zručnosti klienta
do individuálneho plánovania sú zapojení aj ľudia, ktorí tvoria podpornú sieť klienta – rodina,
priatelia, blízke osoby atď.
podporuje klienta v zručnostiach, ktoré mu pomôžu zapojiť sa do bežného života mimo
zariadenia sociálnych služieb a vytvoriť a udržať kontakty s ľuďmi z bežného života

Viac informácií o tvorbe IPRO nájdete v dokumente Ipro, ako na to ktorý vypracovala Rada pre
poradenstvo v sociálnej práci.
V prípade potreby odporúčame do pozornosti podrobnejšie informácie o procese plánovania
zameraného na človeka a tvorbe individuálnych plánov rozvoja osobnosti, ktoré nájdete na web stránke
Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v publikácii Transformácia domovov sociálnych služieb, najmä na
stranách 88 -123.
Ak ste sa rozhodli do programu zapojiť, prosíme vás, aby ste:
•
•

Vyplnili on-line formulár na https://nadaciaspp.egrant.sk/ a predstavili individuálny plán
rozvoja konkrétneho klienta.
Priložili prílohy (naskenované, prikladajú sa v on-line formulári)
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Prílohy:
a) Štatút a registrácia organizácie – potvrdenie o pridelení IČO
b) Potvrdenie o vedení účtu organizácie – fotokópia výpisu z účtu
c) Menovací dekrét štatutárneho zástupcu
Poznámky:
Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na
https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky t. j. 9. apríla 2018 do 24:00 hod. Prílohy sa
predkladajú naskenované prostredníctvom formulára. Nič neposielate poštou. Nekompletne
predložené žiadosti nebudú posudzované.
Kritéria posudzovania žiadostí:
1)

Formálne kritériá
• Obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
• K projektu sú predložené všetky potrebné prílohy

2)

Predpoklady predkladateľa realizovať projekt
• Zámer predkladateľa je inovatívny a smeruje k integrácii ľudí so znevýhodnením
• Projekt je zameraný na skvalitnenie života konkrétneho klienta so špeciálnymi potrebami
• Predkladaný IPRO spĺňa stanovené požiadavky

Požiadavky na kvalitný IPRO
•
•
•
•
•

3)

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
Finančná stránka projektu

• Rozpočet projektu je priamo naviazaný na realizáciu IPRO konkrétneho klienta
• Efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám
• Do rozpočtu nie je možné zahrnúť mzdové náklady zamestnancov organizácie, prevádzkové

náklady žiadateľa investičné náklady
O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada;
Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím; Mgr. Lenka Varcholová,
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice; Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička,
psychologička.
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V rámci grantového programu OPORA bolo podporených 74 projektov v celkovej sume 40 000 €.
Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora so záverečnými správami tvorí
Prílohu č. 2

PROGRAM O KROK VPRED
Program realizovaný v rokoch 2017-2018.
Ciele programu
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí
s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie
podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.
Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä
jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.
V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá
poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom
postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom
podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI Medical Centre.
Ciele programu:
▪
▪
▪

prispieť k skvalitneniu života ľudí s postihnutím
umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program
podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým,
telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu

Komu je program určený
Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci - fyzické osoby, ktoré majú záujem absolvovať
rehabilitačný program v centre Adeli a sú to:
•

jednotlivec - fyzická osoba,

•

jednotlivec – rodič dieťaťa

Suma k dispozícii
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou Adeli je 30 000 EUR.
Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do výšky 2 000 EUR.
V rámci programu tak plánujeme podporiť najmenej 15 vybraných žiadateľov.
Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich
s rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako
sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. Vybraným žiadateľom bude liečebný program
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uhradený priamo v ADELI Medical Centre Nadáciou Adeli. Príjemcom finančného príspevku bude
Nadácia Adeli.
Celková suma určená na tento program bola 30 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 30
podporených žiadostí. Správna rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 27.11.2017 rozhodla o
navýšení sumy podpory ešte o ďalších 10 000 €.
Kritériá a požiadavky programu
1. Krok
Na web stránke www.nadaciaspp.sk, v časti Grantové programy kliknite na oblasť Podpora
znevýhodnených a následne na program „O krok vpred“. Tu priamo nájdete formulár žiadosti. Ten si
stiahnite, vypíšte, vytlačte a podpíšte. Žiadosť o finančný príspevok musí byť doručená poštou na
adresu Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava najneskôr do 3.11.2017. Ak ste rehabilitačný pobyt
v ADELI Medical Centre ešte neabsolvovali, k formuláru priložte aj lekársku správu od neurológa, nie
staršiu ako pol roka. Ak ste pobyt už absolvovali, lekársku správu nemusíte prikladať.
2. Krok
Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a posudzovaná Výberovou komisiou. Výberová komisia je zložená
zo zástupcov Nadácie SPP a zo zástupcov Nadácie Adeli. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje
správca Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí Výberovou komisiou trvá približne 3
týždne. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný písomne.
3. Krok
Vybraným žiadateľom bude refinancovaný liečebný pobyt v ADELI Centre maximálne do výšky 2 000
EUR. ADELI Medical Center pošle Nadácii Adeli informatívnu predfaktúru o cene za realizáciu
rehabilitačného programu každého vybraného žiadateľa, na základe ktorej Nadácia Adeli uhradí
splátku finančného príspevku pre vybraného žiadateľa na účet ADELI Centra. Finančný príspevok
môže byť použitý výlučne na úhradu rehabilitačných pobytov vybraných žiadateľov.
4. Krok
Nadácia Adeli pripraví pre Nadáciu SPP záverečnú obsahovú a finančnú správu, kde zhodnotí
a vyúčtuje všetky podporené a realizované rehabilitačné pobyty za jednotlivých žiadateľov. Všetky
predložené žiadosti o príspevok budú Výberovou komisiou posudzované individuálne so zohľadnením
všetkých aspektov. Pri posudzovaní sa bude prihliadať aj na sociálnu situáciu žiadateľa. V rámci
programu nie je možné žiadať podporu na preplatenie pobytov, ktoré sa už uskutočnili. V jednom
roku môže žiadateľ získať podporu len jeden krát.
Časový harmonogram programu
2. októbra 2017 - Otvorenie programu
Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke Nadácie SPP.
3. novembra 2017 - Uzávierka prijímania žiadostí
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Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 3. novembra
2017. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa
uskutočnia od 1. januára 2018 do 31. júla 2018. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie
informovaní písomne najneskôr do 11. decembra 2017.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Silvia Lacková (Nadácia Adeli),
Ing. Jana Sabová (Nadácia Adeli) a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (Nadácia SPP).
V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 40 žiadateľov v celkovej sume 40 000
€.

PROGRAM O KROK VPRED
Časť programu realizovaná v roku 2018.
Ciele programu
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s
postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie
podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.
Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä
jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.
V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá
poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom
postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom
podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v ADELI Medical Center.
Ciele programu:
•

prispieť k skvalitneniu života ľudí s postihnutím

•

umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program

•

podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým,
telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu

Komu je program určený
Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci - fyzické osoby elektronicky, ktoré majú záujem
absolvovať rehabilitačný program v ADELI centre a sú to:
•

jednotlivec - fyzická osoba,

•

jednotlivec – rodič dieťaťa
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Suma k dispozícii
Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou ADELI je 50 000 EUR.
Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do maximálnej výšky 2 000 EUR.
V rámci programu tak plánujeme podporiť najmenej 25 vybraných žiadateľov.
Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich s
rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú
náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.
Vybraným žiadateľom bude liečebný program uhradený priamo v ADELI Medical Center Nadáciou
Adeli. Príjemcom finančného príspevku bude Nadácia Adeli.

Kritériá a požiadavky programu
1. Krok
Na web stránke www.nadaciaspp.sk, v časti Grantové programy kliknite na oblasť Podpora
znevýhodnených a následne na program „O krok vpred“. Projekt je potrebné predložiť výlučne iba
elektronicky prostredníctvom on-line formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň
uzávierky t. j. 4. októbra 2018 do 24:00 hod.
2. Krok
Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a posudzovaná Výberovou komisiou. Výberová komisia je zložená
zo zástupcov Nadácie SPP a zo zástupcov Nadácie Adeli. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje
správca Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí Výberovou komisiou trvá približne 3
týždne. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný emailom.
3. Krok
Vybraným žiadateľom bude prefinancovaný liečebný pobyt v ADELI Medical Center maximálne do
výšky 2 000 EUR. ADELI Medical Center pošle Nadácii Adeli informatívnu predfaktúru o cene za
realizáciu rehabilitačného programu každého vybraného žiadateľa, na základe ktorej Nadácia Adeli
uhradí splátku finančného príspevku pre vybraného žiadateľa na účet ADELI Medical Center. Finančný
príspevok môže byť použitý výlučne na úhradu rehabilitačných pobytov vybraných žiadateľov.
4. Krok
Nadácia Adeli pripraví pre Nadáciu SPP záverečnú obsahovú a finančnú správu, kde zhodnotí a
vyúčtuje všetky podporené a realizované rehabilitačné pobyty za jednotlivých žiadateľov. Všetky
predložené žiadosti o príspevok budú Výberovou komisiou posudzované individuálne so zohľadnením
všetkých aspektov. Pri posudzovaní sa bude prihliadať aj na sociálnu situáciu žiadateľa. V rámci
programu nie je možné žiadať podporu na preplatenie pobytov, ktoré sa už uskutočnili. V jednom
roku môže žiadateľ získať podporu len jeden krát.
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Časový harmonogram programu
6. septembra 2018 - Otvorenie programu
Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP.
4. októbra 2018 - Uzávierka prijímania žiadostí
Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra
2018 do 24:00. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do
12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie,
ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Silvia Lacková (Nadácia Adeli),
PaedDr. Zuzana šmachová (Nadácia Adeli) a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (Nadácia SPP).
V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 39 žiadateľov v celkovej sume 50 000
€. V roku 2018 bol preplatený rehabilitačný pobyt 3 žiadateľom v sume 4 500 €. Zvyšná časť bude
preplatená v roku 2019.
Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred obsahuje Prílohu č. 3

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM
Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený
Už po 13. krát podporíme zamestnancov spoločnosti 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 (ďalej ZGP) je umožniť zamestnancom spoločnosti 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 je určené práve Vám.
Tento rok sme podmienky grantového programu výrazne zjednodušili. Zrušili sme pravidlo Trikrát a
dosť, tímové projekty a kategórie projektov. Veríme, že takto vylepšené podmienky podporia záujem
zamestnancov zúčastniť sa zamestnaneckého grantového programu.
Vďaka 592 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 12 rokov ZGP môžeme
naďalej pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.
Komu je program určený
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec spoločnosti SPP (do programu sa nemôžu zapojiť
zamestnanci spoločností SPP - distribúcia, a. s. a eustream, a. s.).
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Zamestnanci musia byť:
▪
▪
▪

v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici),
s ukončenou skúšobnou lehotou,
nie vo výpovednej lehote.

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov vyčlenených celkovo 15 000 EUR.
Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 800 EUR.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
Vyhlásenie programu je 5. februára 2018.
Uzávierka prijímania projektov je 8. marca 2018, do 24.00 h.
Výsledky o podpore budú zverejnené 29. marca 2018.
Aktivity v projekte plánujte od apríla do novembra 2018.
Aké projekty budú podporené
➢ Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.)
➢ Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo
propagácia zaujímavostí regiónu)
➢ Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene,
separovanie odpadu)
➢ Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie
voľného času a na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov
v materských centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk)
➢ Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či
seniormi (napr. muzikoterapia, art terapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí
v centrách, kluboch)
➢ Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr.
školské charitatívne aktivity)
➢ Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr.
revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky)
➢ Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre
zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj
zručností, neformálne vzdelávanie a pod.)
➢ Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych
spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí)
➢ Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli
v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných
pomôcok pre zdravotne znevýhodnených)
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➢ 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 jednotlivcov, ktorí sa vplyvom
choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách

•

rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok;

•

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
➢ verejno-prospešnosť 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. Výsledky
o podporení/nepodporení žiadostí zasiela nadácia 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
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projektov je 8. 3. 2018 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.
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:
• fotokópia Vášho občianskeho preukazu. (Prosím, vo fotokópii si vyčiernite rodné číslo.)
• potvrdenie o vedení bankového účtu. (Netreba notársky overenú kópiu.)
• V prípade podpory jednotlivca prosíme zaslať lekársku správu jednotlivca, prípadne potvrdenie,
že žije v ťažkej životnej situácii a hmotnej núdzi.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a
Mgr. Lucia Capová (SPP), (ktoré projekty nepredkladali).
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 32 projektov v celkovej sume 20
000 €.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami
tvorí Prílohu č. 4
INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a. s. Cieľom programu Municipality je
podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice.
Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich
každodenných problémov.
TERMÍNY
Odovzdanie projektu:
Realizácia projektu:
Záverečné vyúčtovanie:

26. marec 2018 do 24:00 hod.
apríl až december 2018
15. december 2018
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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 a môže sa
pohybovať v rozmedzí od 3 000,- eur a viac.
• V programe Municipality budú podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné
a odrážajú potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s rozpočtom a plánovaným aktivitami
projektu.
TRI OBLASTI PODPORY
• Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk,
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia
parkov, námestí, verejných priestorov a pod.),
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk,
• zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a
foriem informácií o obciach:
• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
• realizácia obecnej webovej stránky obce,
• realizácia systému informačných tabúľ,
V tejto oblasti nebudú podporené projekty:
• výstavba viacúčelových multifunkčných ihrísk,
• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok,
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch,
• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov, stredísk a budov obecných
úradov.
•

Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie,
obecné združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
• podpora miestneho súboru a pod.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

•

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.
22

V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia a/alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI
• Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje:
• Základné údaje o obci (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej situácie).
• Popis projektu:
• Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť.
• Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený,
ako bude projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od
projektu).
• Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
• Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu.
• Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od
darcu. Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie
ich súvisu s plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne
vybavenie a zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné
prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.) Priložte aj cenovú
ponuku, ak je k dispozícii.
• Fotografie pôvodného stavu (v digitálnom formáte JPG, GIF, TIFF a pod.)
• Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené):
• potvrdenie o pridelení IČO a DIČ,
• 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.
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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 26. marca 2018 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.
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 2018 získalo podporu 36 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 247 560 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality tvorí
Prílohu č. 5

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI
Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPPdistribúcia, a. s. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných
na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
Kritéria hodnotenia projektov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Žiadosť spĺňa obsahový zámer
Súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy
Zámer projektu je zmysluplný a potrebný
Projekt je verejnoprospešný
Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny
Cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované
Rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám

Postup pri predkladaní projektu:
Tlačená podoba - 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formulára) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
➢ potvrdenie o pridelení IČO,
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➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba - 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej aj
v elektronickej podobe.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá
podpory.
V roku 2018 získalo podporu 8 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 76 126,12 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP-Distribúcie v rámci vyplatenia
darov tvorí Prílohu č. 6

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: EUSTREAM
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
Kritéria hodnotenia projektov:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Žiadosť spĺňa obsahový zámer
Súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy
Zámer projektu je zmysluplný a potrebný
Projekt je verejnoprospešný
Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny
Cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované
Rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám

Postup pri predkladaní projektu:
Tlačená podoba - 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formulára) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
➢ potvrdenie o pridelení IČO,
➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba - 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej aj
v elektronickej podobe.
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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 2018 získalo podporu 5 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 29 500,00 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci
vyplatenia darov tvorí Prílohu č. 7
GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY
Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom
nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré
prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca s obcami
a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu
Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.
Znenie programu
Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré
sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v
mestách. Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na
nižšie uvedenú adresu. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2 000 eur.
Veríme, že pri príprave Vašich úspešných verejnoprospešných projektov Vám pomôžu aj nasledujúce
informácie.
PODMIENKY
•

Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do určených oblastí.

•

Nebudú podporené projekty, ktoré získali finančnú podporu v predchádzajúcom roku

•

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

•

V programe budú podporené iba projekty, ktoré budú konkrétne, realizovateľné a budú
odrážať potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce a miest a regiónov.

•

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

•

Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s plánovaným aktivitami projektu

OBLASŤ 1
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov,
námestí, verejných priestorov a pod.),
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk,
• zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
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Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem
informácií o obciach:
• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
• realizácia obecnej webovej stránky obce,
• realizácia systému informačných tabúľ,
• obecné noviny a pod.
V tejto oblasti nebudú podporené projekty:
• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok,
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch,
• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov a stredísk.
OBLASŤ 2
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné
združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajou):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
• podpora miestneho súboru a pod.
Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú
dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
OBLASŤ 3
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov,
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách,
čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
• protipovodňové opatrenia,
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít,
turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
Program nepodporí:
➢ zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch,
➢ budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, osvetlenie, oprava ciest
a chodníkov),
➢ projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného
charakteru,
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➢ projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami,
➢ projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez
nadväzných verejnoprospešných aktivít,
➢ projekty energetickej hospodárnosti budov,
➢ aktivity realizované v zahraničí,
➢ projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a
korektným správaním.
Výška finančných príspevkov v internom grantovom programe Nadácie SPP:
Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR
Maximálna výška finančného príspevku: 2 000 EUR
Obce a mestá môžu mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže byť nielen
rozpočet obce , ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného
grantu alebo daru.
Oprávnení žiadatelia o príspevok v internom grantovom programe:
Predkladateľom projektu môže byť – obec, mesto alebo mestská časť.
Podmienky predkladania projektov:
➢ Každé mesto/obec/mestská časť môže byť v danom roku podporená iba raz.
➢ Projekt sa bude realizovať v časovom horizonte max. 8 mesiacov, nie je možné spätne
podporiť už zrealizované aktivity.
➢ Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a plánovanými
aktivitami projektu.
➢ Projektový zámer je v súlade s územným plánom mesta/obce, legislatívou, technickými
normami a regulatívmi a inými rozvojovými dokumentmi.
➢ Jeden subjekt (mesto/obec/mestská časť) môže v tomto grantovom programe predložiť
maximálne 1 projekt v konkrétnom roku.
➢ Mesto/obec/mestská časť musí mať predmetné územie, ktorého sa týka podpora, vo
vlastníctve.
➢ Mesto/obec/mestská časť pripraví a odovzdá vyúčtovanie a záverečnú správu
k zrealizovanému projektu.
Financovanie projektov:
minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 500 eur
maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 2 000 eur
celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 40 000 eur
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Proces a kritériá posudzovania projektov:
Posudzovanie a výber projektov je plne v kompetencii sekcii Komerčného trhu, ktorý si vytvorí
vlastnú hodnotiacu komisiu.
Formálne kritériá posudzovania:
obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy;
k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy
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

B) Hodnotenie projektu:
•
•
•
•

zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť projektu;
jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné
prepojenie;
jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi v časovom harmonograme;
popis očakávaných výsledkov a metód ich hodnotenia.

C) Finančná stránka projektu:
•
•
•

rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom;
primeranosť administratívnych/mzdových nákladov k celkovým nákladom projektu;
efektivita a primeranosť rozpočtu k realizovaným aktivitám.

Časový harmonogram:
22.2.2018
20.3.2018, do 24:00 hod.

22.3 – 3.4.2018
priebeh apríla 2018

1.5. – 15.11.2018
do 30.11.2018

Vyhlásenie programu.
Uzávierka predkladania projektov spolu s prílohami. Predkladanie
projektov bude možné výlučne písomne. Vyplnené žiadosti je
potrebné zaslať na adresu: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Sekcia komerčného trhu, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26.
Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami.
Správna rada Nadácia SPP na základe odporučenia hodnotiacej
komisie rozhodne o udelení grantov úspešným žiadateľom. Príprava
a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi.
Realizácia podporených projektov.
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
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Predkladanie projektov bude možné výlučne písomne. Vyplnený formulár žiadosti zašlite na adresu:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Sekcia komerčného trhu, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
26. O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2018 v rámci grantového programu Regióny podporených 47 subjektov v celkovej sume 40
000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny tvorí Prílohu č. 8

GRANTOVÝ PROGRAM SPPRAVMETO
V tomto období si pripomíname 15. rokov založenia Nadácie SPP a preto sme sa rozhodli podporiť
zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Otvárame nový grantový
program SPPravmeTo, ktorým chceme pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov),
k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a
pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.
Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá
environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo
pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity.
Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže
kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.

Podporíme projekty zamerané na:
•

•

•

•
•

Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri
získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby,
zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov
realizované mimo vyučovacieho procesu.
Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na
školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár,
aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým
seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc.
znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície.
Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí,
mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti,
mládež ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o
zdraví a zdravom životom štýle.
Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež, športové aktivity,
detské krúžky, detské kluby.
Podporu ekovýchovy, chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie
si ľudí o ich závislosti na životnom prostredí, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode
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•

a životnému prostrediu. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom
mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú
ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky ako prostriedok kontaktu
s prírodou – školské záhrady, drobné chovy.
Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti
a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity.

Komu je program určený
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
•
•
•
•
•

Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy
Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné
zariadenia
Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa
podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
Obce a mestá

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt. O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské,
právnické osoby. Projekt má aktivovať a motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 - 19 rokov.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 40 000
Eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1 500 Eur.
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 Eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
19. 4. 2018

Vyhlásenie programu

10. 5. 2018, 24.00 h

Uzávierka predkladania projektov

19. 5. – 3. 6. 2018

Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami

7. 6. 2018

Zverejnenie podporených projektov

8. – 15. 6. 2018

Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi

18. 6. 2018 – 30. 11. 2018 Realizácia podporených projektov
do 15. 12. 2018

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.

▪

Aktivity, ktoré prebiehajú mimo vyučovacieho procesu.

▪

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

•

Projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter.

•

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

•

Základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity.

•

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

•

Prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite.

•

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

•

Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.

V programe nepodporíme
• aktivity realizované počas vyučovania;
• projekty zamerané na tvorbu vzdelávacích programov pre školy;
• študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;
• rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení
a pod.);
• budovanie infraštruktúry (rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov,
osvetlenia a pod.;
• projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov,
športovísk, detských ihrísk a parkov; samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu
verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity;
• rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok;
• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a
korektným správaním; zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za
verejnoprospešným účelom);
• projekty, na realizácii ktorých predkladateľ nebude aktívne participovať;
• projekty realizované v zahraničí;
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• projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.
PROCES A KRITÉRIA POSUDZOVANIA PROJEKTOV
Formálne kritériá posudzovania
▪
▪

obsahový súlad s cieľmi grantovej výzvy
k projektu sú predložené všetky potrebné prílohy

Posudzovanie bude zabezpečené odbornou hodnotiacou komisiou a zástupcami spoločnosti SPP.
Kritéria hodnotenia projektov
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Rozvoj životných zručností – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si
svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj
komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru
a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti,
podpora pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným a pod.
Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé,
zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a malých ľudí.
Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri, realizácia projektu otvára inštitúciu
vonkajšej komunite, 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/, prosím 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 10. mája 2018, 24.00 h.
Otázky pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte.
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte:
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•
•
•

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. zakladaciu listinu (obce a mestá tento dokument neprikladajú)
a potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Zhrnutie žiadosti: stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max.
250 slov vrátane medzier).
O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Juraj Čúzy, špeciálny pedagóg; Mgr. Ľubica
Oreská, zástupca SPP; Mgr. Lucia Capová, zástupca SPP; Mgr. Zuzana Thullnerová, špeciálna
pedagogička; Mgr. Radka Hrnčiarová, OZ Kaspián; Mgr. Andrea Tóthová, CZŠ Narnia; Mgr. Lenka
Bradňanská, CZŠ Narnia a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. Nadácia SPP.
V roku 2018 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 45 subjektov v celkovej
sume 40 000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPPravmeTo tvorí Prílohu č. 9
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B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
OBLASTI PODPORY
A. Ochrana zdravia
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na podporu aktivít, ktoré vedú k ochrane zdravia
slovenskej spoločnosti, k prevencii, ale aj k riešeniam rôznych problémov spojených s touto
problematikou. V téme ochrany zdravia bolo podporených 26 projektov v sume 314 730 €.
1. Fascinujúce deti o.z.
Názov projektu: Diagnostika FASD (Poruchy fetálneho alkoholového spektra)
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Cieľom OZ FASCINUJÚCE DETI je poskytovať rodinám s deťmi s FASD (Fetal Alcohol Spectrum
Disorders) odbornú diagnostiku, špecializované terapie, psychologické a pedagogické poradenstvo.
Na všetky tri oblasti potrebuje OZ finančnú pomoc, najviac na odborné diagnostiky, nakoľko nie je
možné ich celé pokryť priamymi platbami od rodičov. Diagnostika je prvá a základná vec, ktorú treba
spraviť, aby sa mohlo pracovať úspešne s rodinou. V rámci projektu bolo zistených 12 diagnostík
FASD v období 1.2.-30.6.2018 čo prekročilo vopred daný cieľ. Finančný dar bol použitý na mzdy
zamestnancov.
2. Obec Vlčkovce
Názov projektu: „SENIOR FIT PARK VLČKOVCE“
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Predmetom projektu bolo vybudovanie: Senior FIT Parku Vlčkovce osadením fitness zariadení
prioritne pre seniorov. Počas celého roka môžu tak využívať niekoľko športových zariadení na
udržiavanie a zlepšenie zdravotného stavu pohybového aparátu a zároveň predchádzať srdcovocievnym a neurologickým ochoreniam. Vo Vlčkovciach žije aktuálne 24 seniorov a v obci vznikla
možnosť športového vyžitia aj pre ostatné vekové kategórie a návštevníkov obce. Finančné
prostriedky boli použité na kúpu 5 fitness strojov, montáž a úpravu terénu.
3. Plavecký a vodnopólový klub Vrútky
Názov projektu: Skvalitnenie prostredia sociálnych zariadení na Letnom kúpalisku vo Vrútkach
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo skvalitniť zariadenie letného kúpaliska vo Vrútkach zakúpením nových
sociálnych zariadení, nakoľko staré vybavenie nespĺňalo hygienické a kapacitné normy.
Prevádzkovateľom letného kúpaliska je Plavecký vodnopólový klub, o.z. a mesto na vybudovanie
nemalo financie. Vďaka finančným prostriedkom Nadácie SPP boli zakúpené dva prenosné WC
kontajnery. Ostatné potrebné inštalačné práce boli zabezpečené svojpomocne členmi klubu. Kontrola
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hygienických noriem úradmi dopadla úspešne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dvoch WC
kontajnerov.
4. Futbalový klub Slovan Levice
Názov projektu: Podporme FK Slovan Levice
Projekt bol podporený sumou: 7 500 €
Zámerom projektu bolo zachrániť, udržať futbalový klub FK Slovan Levice aj naďalej na vysokej ligovej
úrovni. Podmienky v ktorých funguje futbalový klub nie sú najideálnejšie. Samozrejme aj uspokojovať
záujmy a záľuby všetkých futbalistov, členov FK Slovan Levice. Cieľom bolo aj naďalej vytvárať
podmienky, ktoré umožňujú všetkým futbalistom obohatiť svoj život po telesnej, fyzickej a duševnej
stránke. Taktiež vytvoriť podmienky, aby mohli aj naďalej vo svojom živote dosahovať stále čoraz
vyššie športové ciele a aby získali ešte mnoho športových úspechov. Finančný dar bol použitý na
uhradenie poplatkov SFZ a ZFZ v rámci konania majstrovských zápasov.
5. Slovenský tenisový zväz
Názov projektu: Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2018
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo získať pre pravidelnú športovú činnosť množstvo detí, osobitne sa zamerať na
deti do 10 rokov, pre ktoré sa budú organizovať športové súťaže. V rámci projektu sa zvýšila aktivita
klubov v športovej príprave detí, vznikli tak podmienky pre pravidelné športovanie a atraktívne
súťaže. Súťaže boli najlepšou motiváciou pre ďalšiu prípravu detí a významne podporujú aj aktivitu
rodičov. V rámci súťaží sa deti stretli aj s bývalými reprezentantmi, ktorí sú pre deti veľkým vzorom.
Prostredníctvom detí sa zvýšil záujem o tenis aj u rodičov. Mnohí začali s rekreačným hraním.
Finančný dar bol použitý na propagáciu, detské tričká, šiltovky, usporiadanie regionálnych kôl, na
stravu, ubytovanie, medaily a na diplomy.
6. Nádej na život
Názov projektu: DETI A BLANKYTNÝ JADRAN
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo pomôcť detským onkologickým pacientom zo sociálne slabších rodín, ktorí
prešli traumou onkologických ochorení a toho času sú dispenzárne sledovaní v DFNsP v Košiciach. OZ
Nádej na život zabezpečilo deťom cez CK Fifo ozdravný pobyt v chorvátskom meste Baško Polje v
dňoch 15. - 24. júna 2018 už po 9. krát. Pobytu sa zúčastnilo 14 detí, ktoré vybralo podľa zdravotného
stavu onkologické centrum, zdravotný doprovod a zástupcovia občianskeho združenia. Finančný dar
bol použitý na pokrytie ubytovania a dopravy.
7. Viera – Láska – Nádej, o.z., pobočka Centrum Svetielko Bratislava
Názov projektu: PES TERAPEUT
Projekt bol podporený sumou: 1 080 €
Intervencie s asistenciou psov, canisterapie prebiehali v Centre Svetielko v Bratislave po dohode s
canis tímom individuálnou formou 60 minút na jedno zdravotne znevýhodnené dieťa. V centre sa
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vytvorili vyhovujúce podmienky v samotnej miestnosti, kde boli prítomní terapeuti so špeciálnymi
psami, odborný pracovník Svetielka, rodič a detský klient. Dieťaťu sa venovali až tri špeciálne psy.
Malí detskí klienti boli opakovane na canisterapii a tak sa medzi nimi, psami a terapeutmi vytvoril
vzťah založený na dôvere. Finančný dar bol použitý na uhradenie canisterapie a dopravy.
8. FK Košice - Barca
Názov projektu: Rozvoj mládežníckeho futbalu
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo skvalitniť tréningové podmienky futbalového klubu FK Košice-Barca, vrátiť tak
mládežnícke mužstvá do najvyšších ligových súťaží a vybudovať vlastné seniorské mužstvo. Všetky
prostriedky boli použité pre družstvá, ktoré hrajú v danom klube. Finančné prostriedky boli použité
hlavne na materiálno-technické vybavenie potrebné k tréningovému procesu a na dopravu na
majstrovské zápasy.
9. Slovenský zväz orientačných športov
Názov projektu: Svetový deň orientačného behu
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Dňa 23.5.2018 sa uskutočnil Svetový deň orientačného behu, na ktorom sa zúčastnilo približne 360
tisíc bežcov z 81 krajín. Podujatia boli organizované v mestských parkoch a v lesoch v 5 mestách na
Slovensku. Cieľom podujatia bolo, okrem športového pohybu, vytvoriť pozitívny zážitok, ktorý
privedie účastníkov aj na ďalšie podobné podujatia, resp. sa záujemci začnú orientačnému behu
venovať aktívne. Na všetkých miestach sa podujatie stretlo s pozitívnymi ohlasmi a po podujatí sa
viacerým klubom ozvali záujemci o pravidelný tréning. Finančné prostriedky boli použité na tlač máp
a plagátov k podujatiu.
10. Spoločnosť Parkinson Slovensko
Názov projektu: Medzinárodné športové hry parkinsonikov „ Parkinsoniáda 2018“
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom organizácie športových hier s diagnózou pacientov Parkinsonova choroba bolo zviditeľnenie
skupiny seniorov trpiacich na túto diagnózu a prezentovanie, že aj s touto chorobou sa dá kvalitne žiť.
Podmienkou je neprestávať s aktívnym pohybom, nepodliehať depresiám a neizolovať sa v
anonymite rodín. Bratislavský klub reprezentovalo na športových hrách 12 účastníkov. Zúčastnili sa aj
tímy z Rakúska, Čiech a Poľska. Budúcoročné hry parkinsonikov sa budú konať v poľskej Poznani.
Financie boli použité na uhradenie časti ubytovania, stravovania, prenájmu priestorov, reklamu,
športové potreby a medaily.
11. OZ Deťom pre život
Názov projektu: Na bicykli deťom - charitatívna cyklojazda
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Na bicykli deťom bol charitatívny projekt, ktorého cieľom bolo ukázať ľuďom, že bojovať s rakovinou
sa oplatí. Zároveň jej organizátori chceli upozorniť na fakt, že úspešnosť vyliečenia sa detských
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onkologických pacientov je až 70%. Keďže bicyklovanie patrí medzi obľúbený šport mnohých
Slovákov, tak týmto spôsobom chceli symbolicky verejnosť zapojiť do boja proti predsudkom, že
rakovina je choroba smrteľná a stanovenie tejto diagnózy znamená pre pacienta stav konečný. Cieľ
charitatívnej jazdy bol v Novej Dedinke. Počas nej sa vyzbierali finančné prostriedky na realizáciu
relaxačno-rekondičných pobytov pre onkologických pacientov, ale aj na individuálnu dopravu pre
choré deti zo sociálne slabších rodín. Finančný dar bol použitý na propagačné materiály, tričká a na
financovanie individuálnej dopravy chorých.
12. Slovenský zväz kickboxu
Názov projektu: WAKO Majstrovstvá Európy seniorov v kickboxe 2018
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Slovenský zväz kickboxu, národný športový zväz, mal tú česť, že mu bolo prvýkrát v histórii Svetovou
federáciou kickboxu WAKO, resp. jej Európskou časťou WAKO Europe pridelené vrcholné podujatie
kickboxu v Európe, Majstrovstvá Európy dospelých. Na podujatí s cca 800 účastníkmi z viac ako 36
krajín Európy prebehli v bratislavskej HANT aréne v dňoch 13. - 21. októbra 2018 boje o tituly
Majstrov Európy v disciplínach K1, lowkick a kicklight, za účasti médií (TV, rozhlas, tlač, internet
streaming, youtube...), pričom na záverečnom gala večeri finálových zápasov v piatok večer 19.10.
2018 sledovala zápasy hojná účasť divákov v športovej hale. Pre slovenskú reprezentáciu to bol
vynikajúci šampionát. Finančný dar bol použitý na honoráre rozhodcov.
13. SMILE, no.
Názov projektu: POMÁHAME S ÚSMEVOM
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Nezisková organizácia SMILE n.o. spravuje aktivity projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM, ktorý je
zameraný na rodiny, v ktorých dieťa/deti prechádzajú, prešli, či budú prechádzať náročnou a
dlhodobou liečebnou procedúrou, transplantáciou kostnej drene alebo/a onkologickou liečbou.
Aktivity projektu boli rozdelené do viacerých oblastí: podpora rodín v období doliečovania detských
pacientov a v monitorovacej fáze, víkend pre rodičov, budovanie komunity detí a mladých ľudí
s transplantovanou kostnou dreňou na Slovensku, letné rekondičné stretnutie Transplanťáci
s úsmevom, práca na odborných seminároch, príprava brožúr a odborných informácií o procese
transplantácie kostnej drene, digitalizácia sterilných boxov s hlavným cieľom zjemniť sociálnu izoláciu
detského pacienta a sprevádzajúceho rodiča, spolupráca s pomáhajúcimi organizáciami na
medzinárodnej úrovni a aktívna účasť na budovaní celoeurópskej siete pomáhajúcich organizácii v
oblasti detskej onkológie. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie všetkých aktivít, najmä na
psychologické poradenstvo, masáže, animátorský program, digitalizáciu či ubytovanie.
14. Hospic Milosrdných sestier
Názov projektu: Byť súčasťou pomoci nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu choroby
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Chorý človek, ktorého liečba onkologického ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu
choroby neznesiteľnými bolesťami fyzickými a nezriedka i psychickými súvisiacimi s prijatím stavu, v
ktorom sa pacient nachádza – zomiera. Hospic milosrdných sestier takýmto pacientom poskytuje
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starostlivosť a účelom projektu bolo zabezpečiť pre takýchto pacientom potrebné lieky, potreby a
pomôcky a lieky na tíšenie bolesti. Vďaka týmto liekom a zdravotníckym potrebám sa zvýši kvalita
posledných dní života pacientov. Finančný dar bol použitý na nákup zdravotníckeho materiálu a
liekov.
15. Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava o.z.
Názov projektu: Rozvoj športového jazdenia handicapovaných na koni na Slovensku
Projekt bol podporený sumou: 700 €
Cieľom projektu bolo rozvinúť šport handicapovaných na koni na Slovensku. Prvou jazdkyňou
zaradenou do projektu bola Lucia Vladovičová na koni Sterngreifer, ktorá si vybojovala miesto v para
drezúre telesne postihnutých športovcov. Druhou bola slabozraká jazdkyňa Paulínka Cigániková a
treťou bola Tatiana Gremčalová, ktorá začala na koni športovať po ťažkom úraze. Projekt tak
pomohol rozvinúť jazdenie na koni mladým ľuďom v troch rôznych zdravotných postihnutiach.
Finančný dar bol použitý na ustajnenie koňa.
16. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých (SLZZP)
Názov projektu: Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Slovenskí zdravotne postihnutí lyžiari dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na vrcholných
svetových podujatiach – zimné paralympijské hry, majstrovstvá sveta, európske a svetové poháre.
Zámerom projektu bolo zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie
zdravotne postihnutých so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na
športových podujatiach. Finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu a materiálne
zabezpečenie športovcov.
17. Nadácia Bátor Tábor Slovakia
Názov projektu: Letný medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské a české onkologicky
choré deti
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Bátor Tábor nie je letným táborom v klasickom zmysle slova, je určený pre deti s onkologickou
diagnózou a pomáha ako zážitková terapia. V dňoch 21.7. - 27.7.2018 sa tábora zúčastnilo 27 detí z
onkologických oddelení v Bratislave a v Košiciach. Zážitková terapia slúžila na prekonanie strachu z
nových výziev, na rast sebavedomia spojeného s následným návratom do normálneho života. Ťažko
choré deti mali tak možnosť zažiť to isté, čo zažívajú ich zdraví rovesníci. Na základe reakcií rodičov,
lekárov, ale najmä samotných detí po tábore, si bolo možné všimnúť zlepšenie ich psychického aj
fyzického stavu. Financie boli použité na prenájom táborového areálu v maďarskom Hatvane.
18. NAŠA ATLETIKA. o.z
Názov projektu: ČOKOLÁDOVÁ TRETRA Slovensko 2018 – krajské kolo Bratislava + celý seriál na
Slovensku
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
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Projekt Čokoládová tretra Slovensko 2018 splnil požadovaný a vytýčený cieľ. Vysokým počtom
zapojených detí, spolu 1 250 podporil zdravie a rozvoj aktívneho životného štýlu na 1. stupni ZŠ a ako
jediný projekt vyvrcholil na jednom z najväčších podujatí svetovej atletiky - IAAF World Chalenge
Zlatá tretra v Ostrave. Prilákal k pravidelnému športovaniu a pohybu deti a ich rodičov. Deti sa tak
pohybu venujú už v pohybových prípravkách. Priniesol zábavu, osvetu a propagáciu telesnej výchovy
na ZŠ. Patrónom súťaže bol trojnásobný olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta a svetový
rekordman, legenda svetovej atletiky Jan Železný. Ambasádorom bol šprintér Ján Volko, ktorý sa
podujatia aktívne zúčastnil. Okrem športovania besedoval s deťmi. Prví traja dostali medaile, tričká a
pozvánku na slovenské finále. Finančný dar bol použitý na bannery, roll-upy, grafické podklady,
propagáciu, tlač, honorár moderátora, ozvučenie, občerstvenie, kameru, honorár rozhodcu,
organizačnú prípravu, prenájom stánkov, lavičiek a pódia, spolu s ozvučením a energiami.
19. Slovenský zväz karate
Názov projektu: Podpora športujúcej mládeže - mládežnícke karate do každého regiónu Slovenska,
podpora talentov
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Slovenský zväz karate má registrovaných viac ako 3 500 členov v kategóriách mládeže do 23 rokov.
Prostredníctvom finančnej podpory bola zabezpečená podpora v organizovaných súťažiach vo
všetkých regiónoch Slovenska. Činnosť Klubu karate prilákala viac ako 1 470 detí z celého Slovenska.
Aj vďaka vhodným oceneniam sa stávajú súťaže pre deti atraktívne, čo následne vedie k
pravidelnému športovaniu. Prostredníctvom projektu sa docielila podpora talentov na akcii K1 Youth
Leahue v Sofii. Tejto akcie sa zúčastnili mladí reprezentanti s možnosťou kvalifikácie na OH 2020.
Finančný dar bol použitý na uhradenie dopravy, ubytovania, prenájom haly, podporu vecných cien a
trofejí.
20. Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie
Názov projektu: Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou žltačkou
Projekt bol podporený sumou: 4 500 €
Cieľom projektu bolo skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou
žltačkou, ktorá pokiaľ nie je liečená včas, môže zapríčiniť trvalé poškodenie mozgu. Odber krvi k
testovaniu celkového bilirubínu v séru (TsB) pre novorodenca je bolestivé vyšetrenie, vyžaduje odber
krvi z rúčky alebo hlavičky novorodenca, niekedy 3 až 4-krát. Výhodou prístroja Bilirubínometer je
neinvazívne (bezbolestné) meranie, nie je potrebné novorodenca pichať, odoberať mu krv, pretože
sonda prístroja sa prikladá na kožu novorodenca na čelo alebo hrudník, čím sa sleduje dynamika
rozvoja žltačky, a tým sa znižuje počet odberov u novorodenca. Výsledok je okamžitý, nečaká sa na
výsledok analýzy krvnej vzorky z laboratória a je možné monitorovať novorodenca už od 24. týždňa
gestačného veku. Prínosom pre novorodencov je tak bezbolestné vyšetrenie novorodeneckej žltačky
a najväčším šťastím pre matku pohľad na zdravé, spokojné spiace dieťatko, s ktorým môže odísť
domov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prístroja Bilirubínometer.
21. Združenie priateľov NOÚ
Názov projektu: Obnova prístrojovej techniky Gastroenterologického oddelenia NOÚ spojená s
rekonštrukciou pracoviska - Videokolonoskop PCF-H190TI
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Projekt bol podporený sumou: 100 000 €
Ultratenký videokolonoskop PCF-H190TI ako je elektro-chirurgická jednotka ERBE VIO 3 umožnila
rozšíriť techniku ESD aj do vyšších častí hrubého čreva, sprehľadnila priebeh výkonu a prispela k
rozšíreniu možnosti liečby povrchových častí rakoviny hrubého čreva. U rizikových pacientov táto
technika pomôže vyhnúť sa rizikám operácie i celkovej anestézy. Navyše tento prístroj zlepší okrem
ESD v hrubom čreve i možnosti ESD v žalúdku i endoskopických resekcií v hornej časti tenkého čreva.
Pacienti podstupujú tento výkon na oddelení Kliniky chirurgickej onkológie A a preto bol projekt
smerovaný aj na rekonštrukciu a modernizáciu tohto pracoviska, ktorá pozostávala z výmeny okien,
interiérových dverí, svietidiel a núdzového osvetlenia, podhľadov na pacientskych izbách, zakúpenia
jedálenských stolíkov ako aj vytvorenia bezbariérovej pacientskej izby s navýšením lôžkového fondu
oddelenia, rekonštrukcie sociálneho zázemia pre zamestnancov, personál a vyšetrovne, ďalej
montáže kazetových klimatizačných jednotiek, inštalácie multifunkčných rámp v pacientských izbách.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie ultratenkého videokolonoskopu, elektro-chirurgickej jednotky,
kazetovej klimatizačnej jednotky, jedálenských stolíkov a multifunkčnej rampy.
22. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Názov projektu: Terapia zážitkami
Projekt bol podporený sumou: 1 450 €
V rámci zrealizovaného projektu boli hospitalizovaným pacientom ponúknuté kvalitné kultúrne
podujatia aj aktivizačné workshopy, ktoré pomohli povzbudiť, potešiť a inšpirovať aj motivovať. Z
plánovaných šiestich tematických workshopov sa podarilo uskutočniť päť s vynikajúcimi ohlasmi.
Medzi aktivitami nechýbala canisterapia, energizujúca etno-bubnová šou, pravidelné cvičenie jógy,
vianočný koncert speváckeho zberu mesta Senica, protidrogové a protialkoholické vystúpenia.
Reakcie na projekt boli vysoko pozitívne. Finančný dar bol použitý na lektorku jógy, etno-bubnovú
školu, canisterapiu, tanečnú a karaoke šou, literárnu besedu a na vianočný koncert.
23. Občianske združenie Porážka.sk
Názov projektu: Beh NEPORAZENÝCH
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Počas sprievodného programu 1. ročníka charitatívneho behu s názvom Beh neporazených sa
uskutočnili viaceré aktivity, meranie krvného tlaku, hladiny cukru, kyseliny močovej, cholesterolu v
krvi, fyzioterapeutické konzultácie, výstava a konzultácia ortopedických pomôcok, prednáška o
zdravej strave a hudobno sprievodný program. Ohlasy boli veľmi pozitívne na mieste počas celej
akcie. Podpora prihlásených bežcov a prejav dôvery v OZ bola cítiť aj u rodín s pacientom po porážke.
Hlavným cieľom projektu bolo šírenie informácií a osvety o samotnom ochorení. Finančný dar bol
použitý na honoráre, cestovné príkazy, na výdavky na fyzioterapeuta, merania, občerstvenie, potlač
tričiek, grafiku, kamerovanie, moderátora, prenájom stánkov, na reklamu, tlač letákov a plagátov,
administratívne náklady a na distribúciu.
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24. Deťom s rakovinou, no.
Názov projektu: Daruj izbu „Modernizácia lôžkovej časti oddelenia malých detí na Klinike detskej
hematológie a onkológie Bratislava“
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Na Klinike detskej onkológie sa pacienti s rakovinou liečia úplne rovnakou chemoterapiou ako vo
vyspelých krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko či Austrália. Vzhľadom na výrazne
zníženú a krehkú imunitu pacientov počas cytostatickej liečby a na to, aby bola liečba úspešnejšia a
rástol počet vyliečených pacientov, je úplne nevyhnutné vytvoriť adekvátne moderne vybavené a
bezpečné prostredie so splnením náročných hygienických štandardov. Modernizácia oddelenia
malých detí s 11 izbami uľahčí náročnú liečbu detí a zároveň skvalitní a spríjemní pobyt počas liečby
nielen deťom, ale aj ich rodičom. Prínosom pre pacientov bude dobudovanie kúpeľní na izbách,
vybudovanie intermediárnych izieb, pribudne nová vzduchotechnika, ktorá je nevyhnutná na
zabezpečenie prostredia s vysokou kvalitou čistenia vzduchu, ktoré je pre deti a ich liečbu bytostne
dôležité. Nebude chýbať modernizácia zdravotechniky a zariadenia izieb. Nastanú tiež dispozičné
zmeny, vznikne o jednu izbu navyše oproti aktuálnemu stavu a na oddelení pribudne recepcia, či
toaleta pre hostí, ktoré sa tam momentálne nenachádzajú.
25. Spoločnosť detskej onkológie Košice, občianske združenie
Názov projektu: Ozdravno – oddychové pobyty pre pacientov z detskej onkológie Košice s názvom
„Štvorlístok“
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Letné a zimné ozdravno oddychové pobyty - tábory s názvom Štvorlístok sú pobyty pre detských
pacientov detskej onkológie v Košiciach. Zúčastňujú sa ho odliečení onkologickí detskí pacienti a
liečení onkologickí detskí pacienti. Program tábora je postavený na zážitkovom a dobrodružnom
programe, aby si deti odniesli domov tie najkrajšie spomienky na zážitky so svojimi kamarátmi.
Tábora sa môžu zúčastniť deti vo veku od 6 rokov do 18 rokov. Kapacita v tábore je približne 40 detí,
ktorým zdravotný stav a diagnóza dovoľujú sa tohto tábora zúčastniť. Cieľom týchto pobytov pre
detských pacientov je priviesť ich na iné a krajšie myšlienky a priviesť ich do veselého a pekného
prostredia, aby na chvíľu zabudli na útrapy ťažkej a agresívnej liečby ich choroby, ktorú museli
podstúpiť, alebo podstupujú. V prostredí krásnej prírody v ktorej budú tráviť čas zabudnú na zlé
nemocničné prostredie a tak si budú plnými dúškami užívať dobrodružstvá a zábavu, pričom si
oddýchnu a príjemne zrelaxujú. Výsledkom týchto pobytov budú oddýchnuté, spokojné a veselé
detské duše, ktoré počas svojho života zvádzajú ten najťažší boj v živote, boj o svoj život. Letný tábor
sa organizuje na 11 dní a zimný tábor sa organizuje na 5 až 6 dní.
26. Zdravie pre Záhorie, n.o.
Názov projektu: Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou
príhodou v regióne horného Záhoria
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Cieľom tohto projektu je zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u pacientov s
ischemickou cievnou mozgovou príhodou zavedením inovatívnych spôsobov zobrazovania
mozgového tkaniva vo včasných štádiách cievnej príhody. Používanie špecializovanej technológie (e42

STROKE SUITE Stroke Protokols) s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia
zachrániteľných častí mozgu po prekonanej príhode umožní poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú
liečbu väčšiemu počtu pacientov. Nový spôsob diagnostiky a následne i liečby môže významne znížiť
odvrátiteľnú úmrtnosť a ťažké, trvalé poškodenie časti pacientov.
B. Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP podporuje rozvoj telesnej kultúry v rámci aktívnej podpory športových klubov
a občianskych združení. V téme podpory rozvoja telesnej kultúry bolo podporených 33 projektov
v sume 393 100 €
1. SfK – Sport for Kids o.z.
Názov projektu: GOLF FOR KIDS
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
MERIDIAN GOLF TOUR má už svoje významné miesto v katalógu golfových projektov na Slovensku a
teší sa veľkej priazni partnerov. Golf v sebe skrýva veľa vlastností, ktoré dokážu formovať človeka,
profilovať ho, poodhaliť jeho charakter a osobnostné vlastnosti. Cieľom projektu bola myšlienka
zaradiť deti do tohto výnimočného športu a rozvíjať v nich rešpekt voči súperom, taktnosť a
toleranciu, ktoré sú dôležité vlastnosti nielen v športe ale aj v živote malých golfových nadšencov,
formovať ich správanie a vystupovanie. Deti sa vďaka tomuto projektu dozvedeli veľa informácií o
golfe a mali tak možnosť sa bližšie s týmto športom zoznámiť. Pri každom jednom turnaji MERIDIAN
GOLF TOUR bol pre deti zabezpečený komplexný golfový spoločenský program. K dispozícii boli
profesionálni tréneri, ktorí počas celého dňa oboznamovali deti nielen so základmi golfu, ale aj
spoločenskej etiky a rozvíjali aj ich poznanie z hľadiska telesnej výchovy. Pre tých najmenších bol k
dispozícii spoločný program za účasti rodičov, aby sa prelomila ich bariéra strachu a keď šport
dokonale unavil malé telíčka, detský kútik s profesionálnym personálom bol zdrojom ďalšej skvelej
zábavy. Financie boli použité na reklamné predmety, ceny na golfové turnaje, ubytovanie a na
materiálne a technické zabezpečenie.
2. Obec Prestavlky
Názov projektu: Nákup športovej výbavy pre mládežnícke futbalové družstvá u15 a u19
Projekt bol podporený sumou: 2 400 €
Cieľom projektu bolo skvalitnenie športového vybavenia mládežníckych futbalových družstiev TJ
Prestavlky. Projekt skvalitnil tréningový proces, ktorý umožní mládežníckym družstvám dosahovať
lepšie športové výkony. Finančné prostriedky boli použité na kúpu športovej výbavy.
3. Občianske združenie Rodný môj kraj
Názov projektu: Futbalový turnaj Rodný môj kraj - Starí páni 2018
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Dňa 4. augusta 2018 sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj Rodný môj kraj - Starí páni 2018.
Na tohtoročný turnaj prijali pozvanie vrátane domáceho družstva obce Rovinka a Dolné Kočkovce. V
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rámci prípravných aktivít boli zaobstarané darčekové predmety, tričká s potlačou, kvalitné víno,
darčekové tašky, syrové výrobky, víťazné poháre a ocenenia pre najlepšieho hráča, brankára a
najkrajší gól. Na občerstvenie boli zakúpené nápoje a ingrediencie potrebné na výrobu kotlíkového
guľáša. Deň pred zápasom sa konali prípravné práce. Cieľom podujatia bolo zaaktivizovať u dospelých
a mládeže záujem o šport, motivovať širokú verejnosť, rodinných príslušníkov, športovcov, im blízke
osoby, funkcionárov, dobrovoľníkov a priaznivcov futbalu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
ocenenia, stravy a občerstvenia, na honorár pre moderátora spolu s ozvučením a na hudobnú kapelu.
4. Tensta
Názov projektu: Dni Nadácie SPP na tenisovom turnaji Poprad-Tatry Challenger ATP
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo poskytnúť pomoc a podporiť mladé tenisové talenty na východe, poskytnúť
zábavu, prilákať deti na športoviská a dať im možnosť stretnúť veľké športové hviezdy. V dňoch 18.23.6.2018 sa pravidelne za účasti profesionálnych trénerov zúčastnilo Tenisových dní SPP PopradTatry množstvo detí, ktoré si tenis vyskúšali a boli pozvané do tenisových oddielov v PopradeTatrách. Deťom bol venovaný tréning s M. Mečířom, M. Kližanom, J. Kovalikom a autogramiáda
tenistov. Vďaka daru Daniely Hantuchovej, rakete Dimitrova sa v dražbe vyzbierala nemalá čiastka,
ktorá bola venovaná do centra pre starostlivosť o deti s autistickou chorobou. Finančné prostriedky
boli použité na zabezpečenie ozvučenia s moderátorom, autogramiády a na nákup oblečenia,
loptičiek a rakiet.
5. Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA, občianske združenie
Názov projektu: Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI
Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo zabezpečenie účasti štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally
na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018. Projekt prebiehal od športovej prípravy
v súlade so znením plánu, viacerých tréningových procesov a oficiálneho tréningu a oficiálneho
súťažného procesu na MS. Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia SR v leteckej rally dosiahla v
roku 2018 sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu
navigačného lietania AIR Sympatia. Finančný dar bol použitý na uhradenie odlietaných hodín pilotov
a na nájomné.
6. OZ Pedál
Názov projektu: Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke na Haanovej ulici na pump track
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bola prestavba existujúceho zanedbaného športového areálu bikrosovej cyklistickej
dráhy v Petržalke na Haanovej ulici a jej úprava na tzv. pumptrack pre širokú verejnosť. Areál je
verejne dostupný, bez akéhokoľvek ohradenia, obmedzenia vstupu, bez úhrady a sprievodných
komerčných aktivít. Montážne práce boli splnené v naplánovanom termíne od 1. mája a ukončené
boli 11. mája 2018. Financie boli použité na úpravu priestoru, podkladový materiál a prenájom
stavebnej techniky.
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7. Žilinský športový klub
Názov projektu: Podpora snowboardingu
Projekt bol podporený sumou: 13 700 €
Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov v disciplíne slopestyle s
možnosťou ich postupného štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára.
Zámerom projektu bolo použiť fnančné prostriedky hlavne na tréningovú prípravu v období od júla
do novembra 2018 a na nákup športového materiálu. Projekt má pokračovanie aj v novom roku.
Finančný dar bol použitý na nákup bicyklov, športového oblečenia, doplnkov a na tréningovú
prípravu.
8. Plynárenský športový klub
Názov projektu: Športové podujatia plynárov
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
V rámci projektu sa uskutočnili dve športové podujatia určené pre zamestnancov plynárenských
spoločností. Prvým bola slávna päťdňová cyklotúra Tour de Gas. Druhým podujatím bol futbalový
turnaj plynárov. Uskutočnila sa od 8. - 12. septembra 2018 na Hornej Nitre. Trasy merali vyše 500 km
s celkovým prevýšením 6 500 m. Cyklotúry sa zúčastnilo 36 cyklistov a 11 organizátorov. Projekt tak
podporil zdravý životný štýl, optimizmus a upevnenie vzťahov. Finančný dar bol použitý na tričká,
cyklodresy, prenájom športovísk, ubytovanie, stravu, ceny a diplomy, vrátane občerstvenia a odmien.
9. JHT Activity, o.z.
Názov projektu: Podpora detí pomocou športových aktivít
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo podporovať športové činnosti detí cez športový zážitok a viesť ich k
zdravému životnému štýlu. Pomocou projektu boli vytvorené vhodné podmienky pre získanie
počiatočných športových skúsenosti detí prostredníctvom letných športovo-tenisových táborov,
počas ktorých bolo snahou vybudovať u detí pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu. Zámerom
projektu bola aj všestranná starostlivosť a rozvoj športových aktivít vrátane tenisového športu pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Lokalitou športového tábora bol areál Patrónka-Lovinského, kde
sa dokopy 8-krát uskutočnil v mesiacoch júl a august 4-dňový tábor pre deti vo veku 5-15 rokov.
Finančný dar bol použitý na zabezpčenie stravy a prenájom areálu.
10. Klub amerického futbalu Bratislava Monarchs
Názov projektu: Späť k pohybu!
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Cieľom projektu bolo zapojenie väčšej skupiny mladých ľudí v rizikovom veku s cieľom vzbudiť u nich
súťaživosť, spolupatričnosť a zlepšiť ich fyzickú kondíciu v americkom futbale. Zároveň bola cieľom aj
propagácia amerického futbalu a flag-footballu ako kolektívneho športu, ktorý vyžaduje fyzické aj
psychické schopnosti, zapojenie Bratislavskej komunity, zlepšenie celkového povedomia a pod
hlavičkou klubu reprezentáciu hlavného hlavné mesta Bratislava a Slovenska na športovom poli.
Finančný dar bol použitý na športové pomôcky, zabezpečenie trénera a miesta tréningu.
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11. Telovýchovná jednota Oravská Lesná
Názov projektu: Športový eko park vo farbách SPP
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo, aby mala mládež aj dospelí miesto, kde sa môžu na čerstvom vzduchu venovať
rozvoju svojich pohybových zručností a podpore vlastného zdravia. V rámci projektu bol vybudovaný
nový športový́ priestor. Popularita tzv. workoutového cvičenia neustále narastá a tento trend sa
nevyhol ani obci Oravskej Lesnej. Už počas výstavby boli ohlasy z obce veľmi pozitívne, nakoľko
podobné zariadenie je vzdialené 30 km. Financie boli použité na nákup konštrukcie určenej na
workoutovú zostavu.
12. Obec Dolný Štál
Názov projektu: Všestranné podujatia v areáli kultúrno-športového strediska
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu osvetlenia športového areálu pri kultúrno-športovom
stredisku v Dolnom Štále na Komárňanskej ceste, kde sa nachádzajú športové ihriská a prírodné
javisko. Dôvodom osvetlenia bola lepšia využiteľnosť hracích plôch a využitie areálu na kultúrnospoločenské aktivity. Výsledkom projektu je lepšie osvetlenie areálu pre rôzne akcie, futbal a iné
športové aktivity. Areál slúži približne pre 100 aktívnych športovcov. V areáli sú organizované rôzne
kultúrne akcie ako aj podujatia hasičského zboru. Financie boli použité na osvetlenie futbalového
ihriska.
13. Mesto Púchov
Názov projektu: „Deti sa hrajú, my cvičíme a spolu je nám fajn“
Projekt bol podporený sumou: 4 500 €
Projekt bol zameraný predovšetkým na podporu miestnej komunity. Do vnútrobloku obytných
domov, na ktorom sa nachádza detské ihrisko boli zakúpené a osadené štyri exteriérové fit-prvky.
Plocha bola pokrytá zatrávňovanou rohožou. Základnou myšlienkou projektu bolo spájanie generácií
miestneho obyvateľstva, pozitívne ovplyvňovanie a prehĺbenie susedských vzťahov. Projektom tak
vznikli nové kontakty medzi deťmi a dospelými, prekonali sa zároveň generačné bariéry. Projekt
vznikol z iniciatívy miestnej komunity. Realizácia projektu sa strela s pozitívnym ohlasom komunity.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie eliptického trenažéra, veslovacieho trenažéra, trenažéra
chôdze, zatrávňovaciu rohož, dvojitý surf, informačnou tabuľu, na montáž prvkov, spolu s betonážou,
výkopom a dopravou.
14. Volejbalový klub polície - SPU
Názov projektu: Olympiáda materských škôlok
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Dňa 31.5.2018 sa v spolupráci s OZ Športuj s nami zorganizoval 3. ročník Olympiády materských
škôlok. Po celú jeseň deti absolvovali množstvo hodín špecializovanej športovej prípravy, nakoľko v
roku 2019 sa bude konať Olympiáda vo väčšom rozsahu v športovej hale Elán. Deti sa oboznamovali s
disciplínami ako atletika, volejbal, basketbal, florbal, hádzaná, športový tanec či gymnastika. Na
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poslednej olympiáde súťažilo cca 240 detí. Finančný dar bol použitý na prenájom športovej haly a
telocvične.
15. Mládežnícky basketbalový klub Karlovka
Názov projektu: S loptou hýbeme svetom
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu MBK Karlovka bolo umožniť športový rozvoj čo najširšej skupine detí.
Prostredníctvom športu deti naberali skúsenosti a pre úspešný život dôležité zručnosti a vytrvalosti.
Veľakrát je takýto zdravý rozvoj jedinca obmedzený nepriaznivou finančnou situáciou v rodine.
Finančný dar bol použitý na uhradenie časti energií v telocvični.
16. Lyžiarska akadémia Veroniky Velez - Zuzulovej
Názov projektu: ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Zámerom projektu je zabezpečenie rastu športovej výkonnosti vybraných športovcov, lyžiarov vo
veku od 14 do 19 rokov, s cieľom zachovania kontinuity svetových výsledkov našich súčasných
lyžiarov. Problémom je, že slovenská lyžiarska asociácia resp. jej súčasné vedenie neprejavilo záujem
o tréningové služby.
17.BK Wolves Košice
Názov projektu: Slávia CUP 2018
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Basketbalový turnaj Slávia CUP 2018 sa uskutočnil v dňoch 14.-16.9.2018 v športovej hale Technickej
univerzity v Košiciach. Na turnaji sa zúčastnili tri družstvá hráčov mužov - BK Wolves KB Slávia Košice,
Tydam UPJŠ Košice a UVLF Košice. Spolu sa odohralo 6 zápasov za účasti divákov. Turnaja sa
zúčastnilo 40 športovcov, 12 rozhodcov a pomocných rozhodcov. Financie boli použité na zaplatenie
trofejí, rozhodcov, na organizátora a obsluhu tabule.
18. Slovenský paralympijský výbor
Názov projektu: ,,SME SI ROVNÍ“ - podpora projektov SPV
Projekt bol podporený sumou: 60 000 €
V roku 2018 začína intenzívna tréningová príprava našich športovcov na Letné paralympijské hry v
Tokiu 2020 v Japonsku. Aj keď štát výrazne pomohol pri odstránení diskriminácie pri nerovnomernom
finančnom ohodnotení dosiahnutých medailových úspechov, paralympijskí športovci naďalej bojujú s
každodennou tvrdou realitou v získavaní finančných prostriedkov na športové náklady a účasť na
medzinárodných športových podujatiach. V súčasnosti až 180 olympionikov je zamestnaných v
rezortných strediskách ministerstva školstva, vnútra a ministerstva obrany, bohužiaľ len dvaja
paralympijskí športovci. Preto sa Slovenský paralympijský výbor snaží z prostriedkov Nadácie SPP
riešiť aj sociálne zabezpečenie našich športovcov a samozrejme nezabúda na motiváciu detí a
poúrazových stavov, ktorých ročne pribúda na Slovensku až na počet 2 500. V Národnom
rehabilitačnom centre v Kováčovej bolo spustené Paralympijské motivačné centrum, ktoré s veľkým
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úspechom motivuje ľudí po úraze prostredníctvom športu a poradenstva začleniť sa čo najskôr do
života. Súčasne je dôležité budovať aj športovú základňu mladých talentov prípravou v obľúbených
detských športovo-pobytových táboroch na Remate a tradične podporovať tradičnú akciu PARÁDA,
ktorá sa presťahovala do kúpeľného centra mesta Piešťan.
19. FC Ružinov Bratislava
Názov projektu: Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Naplnenie projektu bolo realizované pomocou nákupu profesionálnych futbalových lôpt, ktoré budú
slúžiť na tréning i zápas, prepravu na turnaje s ubytovaním. Skvalitnila sa tak príprava i samotná hra
malých futbalových zverencov. Projekt prispel k udržateľnosti a postupnému rozvoju futbalu i
samotného klubu, náboru nových športovcov, výchove mládeže smerom k športu a k zdravému
životnému štýlu a zlepšeniu fyzickej kondície detí a mládeže. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
lôpt, letenky a na dopravu.
20. Mestký športový klub Poprad Tatry
Názov projektu: Úhrada nákladov spojených s tréningovým procesom mládežníckych tenisových
družstiev
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Angažovaním kvalitných športových a kondičných trénerov ako aj nákupom kvalitného športového
vybavenia sa zlepší tréningový proces a zdokonalia sa športové výkony mládežníckych družstiev a tým
sa bude aj klub kvalitnejšie reprezentovať. Zvýši sa tým záujem o rozšírenie členskej základne klubu o
nových perspektívnych ale aj začínajúcich hráčov v regióne. Cieľom projektu je zlepšenie
tréningového procesu mládežníckych družstiev prostredníctvom úhrady nákladov na výkony
športových a kondičných trénerov a nákupu športového vybavenia.
21. Hokejový klub Bratislava, občianske združenie
Názov projektu: Bezplatná športová príprava detí v oblasti ľadového hokeja
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Základným cieľom projektu je umožnenie vykonávania športovej činnosti detí najmä v oblasti
ľadového hokeja bez nároku na finančné krytie športovej činnosti rodičov – bezplatný šport pre deti,
so zameraním na vekovú kategóriu 7-9 ročných detí. Zámerom je získavanie základných návykov
fungovania detí v kolektíve, získavanie vzťahu detí ku športu a zdravému spôsobu života,
vychovávanie detí v duchu princípov cti, morálky a športového ducha fair play. Projekt sa sústreďuje
zároveň na zdravý fyzický a duševný vývoj detí. Tento projekt v rámci bratislavského samosprávneho
kraja je ojedinelým a pilotným projektom.
22. Obec Kochanovce
Názov projektu: Pohybovo oddychová zóna v obci Kochanovce
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
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Primárnym a najdôležitejším cieľom tohto projektu je zabezpečiť podmienky pre pohybovo - športové
aktivity obyvateľov obce, mládeže ako aj seniorov, čím sa zlepšia sociálne kontakty medzi
jednotlivými vekovými kategóriami v obci. Vybudovaním pohybovo-oddychovej zóny vznikne
možnosť pre obyvateľov obce tráviť zmysluplne svoj voľný čas športom a pohybovými aktivitami v
tejto uponáhľanej dobe, kedy je deficit pohybových aktivít a mládež trávi svoj voľný čas pri
počítačoch a tabletoch či mobiloch. Vybudovaním tejto zóny a realizáciou tohto projektu sa budú
rozvíjať pohybové aktivity obyvateľov obce, vybuduje sa kladný vzťah k športu a pohybovým
aktivitám.
23. Obec Stuľany
Názov projektu: ZÓNA ZRUČNOSTI A POHYBU
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Cieľom projektu je obohatiť život dieťaťa a rozvíjať u detí motorické zručností a zároveň napomáhať k
nadväzovaniu sociálnych kontaktov nielen s rovesníkmi, ale aj s deťmi rozdielneho veku. Projektom
vznikne priestor určený pre hravú zónu, ktorá bude slúžiť nielen deťom materskej a základnej školy,
ale aj celej komunite a predovšetkým rodinám s deťmi. Hlavným poslaním tohto projektu a
vybudovaním tejto zóny sa budú rozvíjať pohybové schopností detí, ktorými sú vytrvalosť, snaha
prekonávať prekážky a strach. Prínosom bude vytvorenie kladného vzťahu detí k pohybu, rozvíjanie
rýchlosti, zdatnosti a obratnosti a tým vytvorenie ďalšieho športového rozvoja. Týmto projektom sa
zatraktívni prostredie areálu základnej školy.
24. Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
Názov projektu: Slovak Open Championship, medzinárodná súťaž v tanečnom športe, 7.ročník
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Medzinárodná súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship sa konala v dňoch 22.9.-3.9.2018
v priestoroch NTC v Bratislave. Najdôležitejšou časťou dvojdňového tanečného festivalu boli
Majstrovstvá sveta showdance v štandardných a v latinskoamerických tancoch. Tie sa konali v sobotu
22.9.2018. Prvýkrát sa konali v Európe. V štandardných tancoch súťažilo 18 párov z 12 štátov sveta,
v latinsko-amerických tancoch súťažilo 19 párov z 13-tich krajín. Popri súťažiach Majstrovstiev sveta
sa konali súťaže zaradené do svetového bodovacieho rebríčka. Dôležitou súčasťou podujatia boli aj
súťaže juniorov a tradičná súťaž vo viedenskom valčíku. V nedeľu sa konala súťaž v latinskoamerických tancoch, ktorú vyhral domáci pár Jiří Hein a Lucia Krnčanová. Celkovo sa festivalu
zúčastnilo 443 párov z 32 krajín sveta. Rozhodcovský zbor tvorilo 34 osôb z 24 krajín sveta. Súťaž sa
konala v obidvoch sálach NTC. Slovak Open Championship 2018 sa zaradil medzi najúspešnejšie
súťaže konané vo svete a stal sa najvýznamnejšou súťažou organizovanou v SR v roku 2018. Finančný
dar bol použitý osvetlenie a ozvučenie sály.
25. Dunajklub Kamzík Bratislava
Názov projektu: „Podporujeme športujúcu mládež“
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu je sprístupnenie športu (najmä vodáckeho) pre mládež bez rozdielu veku a
sociálneho postavenia a podpora aktívneho pohybu v prírode pre deti mládež, predovšetkým zo
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spádovej oblasti miestnych častí Jarovce, Rusovce a Petržalka, kde vykonáva svoje aktivity aj náš
vodácky klub. V rámci našej práce s mládežou chceme umožniť väčšej skupine detí naučiť sa
základom nášho športu a motivovať ich k pravidelnému športovaniu a pohybu v prírode. V projekt
predpokladáme aj spoluprácu so základnými školami vo forme otvorených tréningov a následnej
možnosti zúčastňovať sa pravidelných športových aktivít. Pre tieto účely projekt predpokladá
zabezpečenie špecializovaným športovým výstrojom a materiálom.
26. OZ Ryong
Názov projektu: Podpora klubu taekwondo pre deti a mládež
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Zámerom projektu bol rozvoj klubu taekwondo pre deti a mládež s dôrazom na cvičenia pre podporu
zdravého rastu detí. Hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom a slovenskej mládeži čo najlepšie
podmienky pre šport a to formou kórejského bojového umenia pre rozvoj telesnej, ale aj duševnej
stránky. Cieľom projektu bola podpora rodín nákupom pomôcok pre výkon športu, športového
oblečenia, pokrytie nákladov na športové aktivity a sústredenia. Prostredníctvom tohto športu chce
klub umožniť cvičiť rodičom s deťmi a tým zlepšovať rodinné vzťahy, podporiť spoločné rodinné akcie
a zdravý životný štýl rodín. V projekte boli zapojené aj deti s telesným či duševným postihnutím.
Finančný dar bol použitý na športový materiál a na prenájom športových priestorov.
27. HK Altis Orava
Názov projektu: Vytvorenie podmienok pre deti z Oravy venovať sa ľadovému hokej
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu je vytvoriť rovnaké podmienky pre deti z Oravy možnosti venovať sa ľadovému
hokeju. Hokejový klub dáva možnosť deťom zmysluplne tráviť voľný čas. Tréningová činnosť trvá v
priemere 11 mesiacov v roku. Deti trénujú 3-4 krát týždenne. Každá kategória má svoj zápas, každé
družstvo má minimálne 2 trénerov a 2 vedúcich družstva.
28. Obec Ždiar
Názov projektu: Športové ihrisko
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Zámerom projektu je podporovať usporiadanie športových akcií pre širokú verejnosť bez rozdielu
veku so zapojením do pravidelných pohybových činností v rámci voľnočasových aktivít. Cieľom je tiež
prispieť ku komunikácii medzi rôznymi vekovými kategóriami obyvateľov obce Ždiar. V rámci projektu
dôjde ku zvyšovaniu prevencie voči závislosti na návykových a toxických látkach ako sú drogy,
fajčenie, alkoholizmus, ku integrácii zdravotne postihnutých a inak znevýhodnených občanov.
Prínosom projektu budú pravidelné pohybové a športové akcie, súťaže a hry detí, mládeže a ostatnej
verejnosti bez rozdielu veku vo futbale, volejbale, nohejbale, basketbale, hádzanej, bedmintone,
tenise a iných pohybových aktivitách. Podporí sa tým spolupráca detí, mládeže a dospelých so
športovými klubmi z okolitých obcí.
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29. SKI CLUB Terchová
Názov projektu: Lyžiarsky výstroj pre mladých lyžiarov
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie a sprístupnenie tréningového procesu mladých lyžiarov v
klube počas zimných tréningov na svahu nákupom nového lyžiarskeho výstroja. Vďaka projektu sa
podarilo znížiť rodičom náklady na lyžiarsku sezónu, v neposlednom rade sa deťom skvalitnil
tréningový proces. Nová výstroj zabezpečila, že sú všetky deti chránené voči prejavom zimného
prostredia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kompletnej lyžiarskej výstroje pre deti v klube.
30. Harmónia Belianske Tatry o. z.
Názov projektu: STRACHAN CUP
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Občianske združenie „Harmónia Belianske Tatry“ organizuje 10. ročník rodinných lyžiarskych
pretekov pod názvom „STRACHAN CUP“, ktoré pozostávajú z dvoch lyžiarskych disciplín: obrovský
slalom na lyžiach a obrovský slalom na snowboardoch ako aj sprievodných akcií určených deťom,
ktoré začínajú deň vopred večernou “RETRO” sánkovačkou na igelitových vreciach naplnených
slamou a pokračujú v deň pretekov rôznymi detskými hrami na svahu, snežným kolotočom,
maľovaním na tvár a rozprávkovými animáciami. Samotných pretekov sa zúčastňujú všetky vekové
kategórie od tých najmenších v kategórií “Super baby” až po najstarších seniorov. Cieľom tohto
ročníka je predovšetkým bezpečnosť pretekov a eliminácia rizika úrazov lyžiarov ako aj ostatných
zúčastnených, čo chce združenie zabezpečiť prostredníctvom nákupu a inštalácie bezpečnostných
prvkov. Organizáciou podujatia chce organizátor okrem poskytnutia športového zážitku pre všetky
vekové kategórie zapojiť do spoločných aktivít rodičov s deťmi, prípadne so starými rodičmi, no
hlavne motivovať mládež k cieľavedomej športovej aktivite a zmysluplnému využívaniu voľného času.
31. BK Inter Bratislava mládež, oz.
Názov projektu: Mládežnícky basketbal na Interi
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Basketbalový klub Inter okrem mužov zabezpečuje činnosť kompletnej mládežníckej pyramídy pre
deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov. A práve dlhodobá a úspešná mládež je jednou z hlavných
priorít klubovej činnosti v ostatných športových sezónach. Zvyšovanie počtu mladých basketbalistov a
zvyšujúce sa náklady na činnosť a fungovanie každoročne zvyšujú rozpočet basketbalového klubu.
Úspešné výsledky v domácich ale aj na medzinárodných turnajoch vytvárajú z mládežníckeho klubu
seriózny a silný klub v stredoeurópskom regióne. Hlavným cieľom klubu je udržať a zlepšovať sa.
32. Športový klub basketbalu dievčat, Spišská Nová Ves
Názov projektu: Rozvoj pohybových schopností detí predškolského veku pomocou športových hier basketbal
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu je organizácia športových aktivít, basketbalu pre deti predškolského veku v mestskej
športovej hale. Športové aktivity budú organizované formou tréningových jednotiek za účelom
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rozvoja pohybových schopností, zvyšovania telesnej zdatnosti, získania vzťahu k pohybovej aktivite,
radosti z pohybu s prepojením na športovú hru. Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú deti
predškolského veku, je potrebné pre nich zakúpiť posuvné mini koše, kde sa dá výška koša
mechanicky nastaviť a deti sú schopné dohodiť, trafiť kôš a byť úspešné. Vytvorením dvoch ihrísk zo
štyroch košov sa zefektívni tréningová jednotka. Občianske združenie Športový klub basketbalu
dievčat má v meste Spišská Nová Ves dlhoročnú pôsobnosť. Aktuálne v klube aktívne pôsobí 65
dievčat vo veku od 6 do 18 rokov v rámci 5 kategórií národných a regionálnych mládežníckych
basketbalových súťaží pričom chod zabezpečuje tím kvalifikovaných trénerov.
33. FK Inter
Názov projektu: Žlto-čierne talenty letia na sústredenie
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Zámerom projektu: Žlto-čierne talenty letia na sústredenie je finančne zastrešiť zimné sústredenie
futbalistov kategórie U12, ktorí reprezentujú klub v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku.
C. Poskytovanie sociálnej pomoci
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa snaží poskytovať sociálnu pomoc, všade, kde je to potrebné a nutné. Nadácia SPP
svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s
ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí. V téme poskytovanie sociálnej pomoci
bolo podporených 8 projektov v sume 95 400 €:
1. OKRAJ občianske združenie
Názov projektu: Naša chránená dielňa 2018
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne OKRAJ, oz.
v ktorá zamestnáva 5 ľudí. Podpora projektu spočívala vo financovaní mzdových nákladov
pracovníkov pre štyroch ZŤP pracovníkov, ktorí zapracovávali a osvojovali si možnosti balenia
výrobkov, práce s registračnou pokladňou, komunikácie so zákazníkmi a upevňovali si svoje pracovné
návyky. Finančný dar bol použitý na vyplatenie mzdových nákladov pracovníkov chránenej dielne.
2. Občianske združenie "Pre našu školu"
Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prebudovanie toaliet na plne
bezbariérové v Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava
Projekt bol podporený sumou: 19 600 €
Projekt komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení prebiehal v mesiacoch júl a august 2018,
realizácia prebiehala v dvoch priestoroch - WC chlapci a WC dievčatá na prvom nadzemnom podlaží v
Spojenej škole. V rámci projektu sa podarilo výmeniť a opraviť odpady a vodoinštalácie, ktoré boli v
havarijnom stave, obnovil sa poškodený povrch stien, vybudovalo sa WC a vymenené boli keramické
obklady stien. Od septembra sú rekonštruované priestory v prevádzke a v plnej miere sú využívané
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zdravotne znevýhodnenými žiakmi Spojenej školy, Mokrohájska v Bratislave. Finančný dar bol použitý
na rekonštrukciu sociálnych zariadení, vrátane stavebných prác a nákupu materiálu.
3. OZ DOMOV – DÚHA
Názov projektu: Pomoc pre Bezpečný ženský dom DÚHA
Projekt bol podporený sumou: 2 800 €
Projekt bol zameraný na podporu bezpečného ženského domu DÚHA, ktorý sa začiatkom roka 2018
ocitol vo finančných ťažkostiach. BŽD DÚHA je nedávno otvorené utajené bývanie pre obete
domáceho násilia, ktoré sa dostalo do finančne kritickej situácie nefunkčnosťou štátnych zložiek a
chýbajúcou legislatívou. Príspevok pomohol preklenúť náročné obdobie. Financie boli použité na
uhradenie podpory aktivít a pomoc pri úhrade celoročných výdavkov na energie. Príspevok sa využil
na zakúpenie materiálu na tvorivé dielne, elektrospotrebiče, energie, výmenu sprchových kútov,
chladničky a vysávaču.
4. Nadácia Cvernovka
Názov projektu: Dajme šancu
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Primárnym cieľom projektu je trvalé a komplexné zlepšenie životnej situácie ľudí ohrozených stratou
bývania, ako aj iných zdravotne postihnutých či sociálne znevýhodnených občanov. Projekt sa skladá
z troch častí, pričom prvá sa už realizuje a v druhej časti chce rozšíriť služby pre ďalších 10 ľudí
ohrozených stratou bývania, títo ľudia získajú udržateľnú, ich schopnostiam zodpovedajúcu a férovo
ohodnotenú prácu, stabilné bývanie, všestranné možnosti vzdelávania a sociálne zázemie v
inšpiratívnom, inkluzívnom a žičlivom prostredí kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka. V
rámci tretej fázy dôjde k založeniu všestranného sociálneho podniku, ktorý umožní sebestačnosť
projektu ale aj uplatnenie ďalších ľudí. Projekt dokáže zlepšiť sociálne a ekonomické postavenie ľudí
ohrozených stratou bývania prostredníctvom vytvárania možností na rozvoj ich potenciálu.
5. RAFAEL dom n.o.
Názov projektu: Areál oddychu v petržalskom lesoparku
Projekt bol podporený sumou: 9 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie príjemného a bezpečného prostredia v lesoparku na
Kutlíkovej ulici, v ktorom môžu tráviť voľný čas pacienti a klienti Domu RAFAEL, ale aj obyvatelia
sídliska z bezprostredného okolia. Zo zanedbaného a nebezpečného prostredia s nedostatočnou
údržbou stromov sa tak stal kultivovaný, upravený a vďaka vstupnej bráne aj bezpečný prírodný
priestor určený pre oddych a relax. Park je tak aktívne využívaný pre ergoterapiu klientov, ich
rekonvalescenciu. Projekt tak posilní environmentálny vzťah a zmysluplné naplnenie voľného času.
Finančný dar bol použitý na zhotovenie vrstvy z geotextílie, na kamenivo, podklad zo štrkopiesku, na
dvojkrídlovú bránu s príslušenstvom a na lavičky s ich montážou a osadením.
6. Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa – Štrkovec
Názov projektu: WELLNESS POBYT V PIEŠŤANOCH
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
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Projekt sa zameriaval na relaxáciu a zdravotnú regeneráciu 15-tich prijímateľov sociálnych služieb.
Pobyt absolvovala vybraná skupina PSS, ktorých invalidný dôchodok pokrýva len náklady spojené s
celoročným poskytovaním starostlivosti v zaraidení. Päťdňový wellnes pobyt absolvovali v penzióne s
bezbariérovým prístupom a s možnosťou využívania bazéna a masáži. Klienti aboslvovali zároveň
vychádzky do okolia, navštívili cukráreň, prezreli si kúpeľný ostrov a navštívili aj predstavenie v kine.
Všetci boli s pobytom spokojní a oddýchnutí. Klienti nadobudli nové sociálne skúsenosti v rámci ich
sociálnej integrácie. Finančný dar bol použitý na uhradenie wellnes pobytu.
7. Maltézska pomoc Slovensko
Názov projektu: Rozšírenie existujúcich projektov organizácie zameraných na sociálne znevýhodnené
komunity
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Projekt by mal výrazným spôsobom pomôcť rozšíriť už existujúce projekty organizácie zamerané na
podporu sociálne vylúčených komunít. V prípade rozvozu stravy starým a inak odkázaným ľudom v
Bratislave by išlo o rozšírenie projektu o štvrté vozidlo, čím by súčasne o cca. 25% ľudí narástol počet
adresátov tejto sociálnej pomoci. Projekt má už vybudovanú infraštruktúru (dodávateľ stravy,
systém), ktorý umožňuje jeho škálovanie. V prípade detskej škôlky v Plaveckom Štvrtku by išlo o tretí
projekt v oblasti predškolskej starostlivosti o Rómov (po Orechovom Dvore pri Nitre a Olejníkove),
ktorá sa ukazuje ako veľmi dôležitý predpoklad ich úspešného začlenenia do školskej dochádzky.
Značná časť prvého ročníka je venovaná tomu, aby sa rómske deti naučili základným hygienickým a
sociálnym návykom, čo komplikuje dodržiavanie štandardných školských osnov a samotný vzdelávací
proces. Oba projekty súčasne predstavujú významnú platformu na zapojenie dobrovoľníckej
základne.
8. Liberta, n. o.
Názov projektu: Cvičením k samostatnosti
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje Centrum Liberta v rámci
rehabilitačného centra deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a ich rodinám, za účelom
zlepšenia zdravotného stavu a skvalitnenia životných podmienok - poskytnutie rehabilitačného
pobytu deťom, ktoré si ho z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Z dôvodu rastúceho záujmu o
služby bude rozšírená kapacita zariadenia zakúpením kvalitných rehabilitačných, senzorických a
taktilných pomôcok. Kúpou týchto pomôcok budeme bude centrum poskytovať efektívnejšiu
rehabilitáciu. Vertikalizačné pomôcky umožnia prijať ležiace deti s ťažkým stupňom postihnutia.
Získaním spomínaných pomôcok a rozšírením činnosti centra sa poskytne potrebná rehabilitácia 8mim deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré si rehabilitáciu nemôžu dovoliť.
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D. Zachovanie kultúrnych hodnôt
Partnerské projekty iných subjektov:
Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt.
Nadácia SPP sa za pomoci projektov snaží zachovávať kultúrne hodnoty na Slovensku. V rámci bolo
podporených 30 projektov v celkovej sume 1 971 300 €.
1. Národné osvetové centrum
Názov projektu: Vlajková loď Slovenskej kultúry
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Tradíciami bohatá obec Východná ožila už po 64. rok oslavami folklóru a ľudovej kultúry. Folklórny
festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií,
organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie
festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii
vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej
turistickej sezóny v prvý júlový víkend v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti
Vysokých i Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové tradície bohatej obci Východná. V dňoch 28. júna až
1. júla sa mohli návštevníci najväčšieho folklórneho festivalu tešiť na takmer 1 300 účinkujúcich.
Organizátor, Národné osvetové centrum, cez ústrednú tému svadba predstavilo foklórne, spevácke a
tanečné skupiny a sólistov, tiež detské súbory, rovnako aj ľudovoumeleckých remeselníkov a
výrobcov. Počas štyroch dní návštevníci videli a ochutnali kus slovenských tradícii. Program vo štvrtok
28. júna otvorila folklórna skupina Kriváň z Východnej a finalisti Zem spieva. Finančný dar bol použitý
na prenájom Humna v amfiteátri, tvorivé dielne, prenájom drevených stánkov a na Jarmok remesiel.
2. Divadlo Teatro, o.z.
Názov projektu: Ešte raz, ale lepšie
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Účelom projektu bolo vytvoriť divadelné predstavenie pod názvom: Ešte raz, ale lepšie. Predstavenie
vznikalo v období od 5.2. do 18.5.2018. Skúšky prebiehali v Nemeckom kultúrnom dome v Rači, v
Šajdíkových Humenciach a premiéra sa odohrala v DK Dúbravka. Sekundárnym účelom bol vznik
divadelného predstavenia, ktoré je následne možné priniesť aj do odľahlých častí Slovenska ľuďom
mimo hlavného mesta. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie technického a iného
vybavenia potrebného k uskutočneniu predstavenia a zároveň na nájom priestorov, kde prebiehali
kontinuálne skúšky.
3. Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu: GUnaGU 2018 – Sloboda
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Ciele projektu Sloboda boli bezprostredne naplnené. Jeho výstupmi boli dve pôvodné slovenské hry
Viliama Klimáčka v réžii autora: Horúce leto 68, Vodka a chróm. Uvedené hry pripomínajú kľúčové
momenty novodobej histórie Slovenska - okupáciu ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy (Horúce leto 68)
a víťazstvo nad totalitou v novembri 1989 (Vodka a chróm). Premiéra Horúceho leta 68 bola 12. júna
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2018 v divadle Gunagu a premiéra predstavenia Vodka a chróm bola 18. októbra 2018. Projekt mal
mimoriadne kladnú rezonanciu u divákov, väčšina predstavení bola vypredaná. Nadácia SPP tak
umožnila stabilizovať 34. sezónu divadla Gunagu. Finančný dar bol použitý na materiál na scénu a
rekvizity, réžiu, inscenácie a manažéra divadla. Finančný dar bol použitý na výrobu scény, rekvizít, na
materiál, autorské honoráre, texty a na marketingové aktivity.
4. Kultúrne centrum Abova
Názov projektu: Abovské folklórne slávnosti
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Abovské folklórne slávnosti Euro Folk patria medzi ťažiskové folklórne podujatia v rámci Košického
kraja, regiónu i širokého okolia Košíc. V tomto, už 50. ročníku Abovských folklórnych slávností, bolo
cieľom organizátorov priniesť širokej verejnosti prierez tradičnej ľudovej kultúry - dedičstvo predkov
so spracovaním témy: Abovská svadba, ktorá bola vybraná na základe prieskumu záujmu a mienky či
už účinkujúcich alebo laickej i odbornej verejnosti. Festival sa konal dva dni, 16. - 17.6 2018. Súčasťou
jubilejného 50. ročníka bola aj unikátna výstava obrazov a fotiek: Party v 21. storočí. Výstupom
projektu bola prezentácia regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, prezentácia víťazov regionálnych a
krajských súťaží v oblasti folklóru - tanec, hudba, spev. Podujatie vzdalo tak hold kroju a tradíciám a
prezentovalo aj tradičnú domácu kuchyňu. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich, dopravu,
propagáciu a výstavu: Party v 21. storočí.
5. ART FILM FEST, n.o.
Názov projektu: ART FILM FEST 2018
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Zámer potvrdiť svoju pozíciu a naďalej sa profilovať ako najväčší a najvýznamnejší medzinárodný
filmový festival v Slovenskej republike akcentoval ART FILM FEST aj vo svojom 26. ročníku, ktorý sa po
tretí raz konal v Košiciach v termíne 15. - 23. júna 2018. Festival predstavil filmové novinky, ktoré
aktuálne rezonovali vo svete, priniesol na Slovensko snímky ovenčené cenami z prestížnych festivalov
ale aj klenoty kinematografickej histórie, privítal a ocenil významné osobnosti a filmových
profesionálov, zviditeľnil a spropagoval slovenské filmy. Dovedna sa v siedmich priestoroch premietlo
206 filmov zo 49 krajín sveta. V kinosálach sa uviedlo 268 projekcií o ktoré prejavilo záujem 22 242
divákov. Medzinárodná porota udelila cenu Modrého anjela za najlepší film dánskej snímke Tiesňové
volanie režiséra Gustava Möllera. Cenu za najlepší krátky film získala švédska snímka Tieňové zvieratá
režiséra Jerryho Carlssona. Cenu Hercova misia, za výnimočný prínos v hereckej profesii si osobne
prevzali Zuzana Mauréry a Ivana Chýlková z Českej republiky. Zlatou kamerou boli dekorovaní poľská
režisérka Agniezska Holland a ruský filmár Alexej German. Z Ceny prezidenta Art Film Festu sa tešil
Fero Fenič, česko-slovenský filmár, rodák z východného Slovenska. Festival sprevádzali aj sprievodné
podujatia, odborné a relaxačné akcie, diskusie, debaty, edukačno-filmové prednášky a platforma
medzinárodného online festivalu ultrakrátkych filmov. Cieľ festivalu - spontánny divácky záujem a
maximálna miera prístupnosti pre laickú, odbornú a mediálnu verejnosť bol úspešne naplnený.
Finančný dar bol použitý na preklady a korektúry, na honoráre pre realizačný tím a spolupracovníkov,
umelecké výkony, prenájom kín, festivalových priestorov, na ubytovanie pre účastníkov, na práva za
poskytnutie filmov na festivalové projekcie, licencie.
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6. Asociácia súčasného divadla
Názov projektu: 22. ročník Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2018
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Divadelné ocenenia sezóny DOSKY sa od založenia v roku 1996 stali najznámejšou cenou
odovzdávanou na Slovensku v oblasti divadla. Ročník 2018 sa uskutočnil v starej budove Slovenského
národného divadla, ktoré je spoluorganizátorom podujatia. Z podujatia bol odvysielaný priamy
prenos na STV2. Ceny boli udelené produkciám a výkonom všetkých žánrov, ktoré mali premiéru v
minulej sezóne v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to v druhoch: činoherné divadlo,
opera, muzikál, bábkové divadlo, balet i súčasný tanec. Ceny sa udeľujú na základe ankety
slovenských kritikov, do ktorej sa každoročne zapájajú desiatky divadelných teoretikov, novinárov a
publicistov. Víťazi si so sebou odniesli skutočnú drevenú dosku s postriebreným štítom. Financie boli
použité na dramaturgiu, odvod do literárneho fondu a na vystúpenie účinkujúceho.
7. OZ Slavonic Dance Theatre
Názov projektu: Filip Tůma - Vianoce 2018
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Projekt priniesol do metropoly východného Slovenska koncert, ktorý zanechal stopu, povzniesol
myseľ a rozveselil dušu. Vianočný koncert Filipa Tůmu v sprievode orchestra Opery Štátneho divadla
Košice pod vedením dirigenta Igora Dohoviča predviedol umenie klasickej hudby. Hosťom večera bola
operná diva, sólistka opery SND Mária Porubčinová. Vypredaná sála Štátneho divadla znela
nádhernými slávnymi opernými áriami, duetmi, či známymi talianskymi canzonettmi i vianočnými
piesňami. Hostiteľom večera bol spevák, herec a moderátor Filip Tůma. Koncert sa uskutočnil
15.12.2018. Druhý koncert priniesol klasickú hudbu a operný spev do kultúrneho domu v
Batizovciach. Koncertné umenie si prišlo vychutnať 350 divákov. Hosťom večera bola speváčka Nela
Pocisková. Koncert sa uskutočnil 16.12.2018. Cieľom predkladaného projektu bola podpora rozvoja
umenia, kultúry a kultúrneho diania na Slovensku, popularizácia kvalitnej klasickej hudby, opery,
orchestra, slovenského interpretačného umenia a ich priblíženie laickému poslucháčovi. Záujem o
klasickú hudbu sa vzbudil aj u mladého diváka. Finančný dar bol použitý na honoráre sólistov,
symfonického orchestru a realizačného štábu.
8. OZ Útulný domov
Názov projektu: Historický festival s remeslami - zachráňme kaštieľ Jablonica
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V rámci 1. ročníka festivalu remesiel na kaštieli v Jablonici si mohli návštevníci v doobedných
hodinách vyskúšať tradičné remeslá, výrobu placiek, rezbárstvo, drôtovanie šperkov, streľbu z lukov a
sokoliarov. Deti zaujalo divadielko, dospelých zase vystúpenia fakírov, šermiarov a žonglérov. K
dispozícii boli stánky, kde sa predávali rôzne šperky, sladkosti, výrobky z kože, drevené potreby do
kuchyne, meče, luky a iné výrobky. Taktiež bol pripravený gastronomický zážitok pre všetkých
zúčastnených. Podujatie sprevádzala prehliadka kaštieľa a hospodárskej budovy a večer bol
zakončený živou hudbou. Účasť na festivale bola veľká. Cieľ projektu bol splnený, rodiny strávili
spoločné chvíle na kaštieli a tak venovali čas kultúre a histórii. Finančný dar bol použitý na zaplatenie
remeselných stánkov s programom.
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9. Obec Zohor
Názov projektu: „Traktér 2018“ – 3. ročník - divadelný festival ZOHOR
Projekt bol podporený sumou: 800 €
Tretí ročník Festivalu Traktér rozvinul kultúrne hodnoty, priblížil emócie a poukázal na rôzne aspekty
morálky a prekoročenia jej hranice. Festival Traktér tak bol ideálnym kultúrnym podujatím pre
odovzdávanie kultúrnych hodnôt. Na festivale sa predstavilo 8 divadelných súborov a bránami
festivalu prešlo 620 ľudí a 396 detí. Na festivale sa prezentovalo 105 ochotníckych umelcov. Samotná
príprava festivalu bola realizovaná za pomoci 105 ochotníkov. Divákom tak bola ponúknutá pestrá
paleta javiskového umenia v podobe rôznych žánrov. Festival pomohol tak pri nadviazaní kontaktov a
súbory si tak mohli vymeniť divadelné skúsenosti. Finančný dar bol použitý na organizačné
zabezpečenie festivalu.
10. VOJVODINA, občianske združenie
Názov projektu: VOJVODINA, projekt podpory a rozvoja slovenskej menšiny vo Vojvodine
Projekt bol podporený sumou: 450 000 €
Cieľom projektu Vojvodina je podpora zachovania kultúrnych hodnôt, ktoré by sa mali stať súčasťou
nášho každodenného života a to s dôrazom na dokumentáciu tradičných foriem ľudovej kultúry a
pôvodných foriem ľudovej slovesnosti a ich sprístupnenie širokej verejnosti modernou formou.
Samotný projekt bude príspevkom k zachovaniu, rozvíjaniu a propagácii nášho kultúrneho dedičstva
a hodnôt s dôrazom na podporu zachovávania kultúrnej diverzity. Tieto stanovené ciele sú prioritne
smerované k slovenskej menšine, žijúcej vo Vojvodine v Srbsku. Každá televízna relácia, knižná
publikácia alebo hudobný nosič bude trvalým dôkazom, záznamom našej histórie i súčasnosti.
11. Svet kultúry
Názov projektu: LETNÉ DIVADELNÉ VEČERY V TOPOĽNÍKOCH
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Hlavným cieľom projektu bola príprava a realizácia podujatia: Letné večery v Topoľníkoch, v rámci
čoho sa realizovali dve divadelné predstavenia v podaní Cervinus teátrum v dňoch 27.7-28.7.2018 a
divadelný workshop zameraný na prácu s textom, hlasom a rečou tela. Prípravná fáza projektu trvala
od februára do júla 2018. Danú akciu navštívilo približne 3000 návštevníkov, čo znamená, že sa
podarilo osloviť nemalé množstvo záujemcov aj oproti predošlým štyrom ročníkom. Finančný dar bol
použitý na výdavky súvisiace s organizáciou ako propagácia, prenájmy techniky a pódia, autorské
honoráre či náklady spojené s worshopom.
12. Mediálny inštitút
Názov projektu: Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci Bratislavských Jazzových Dní 2018
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
V termíne 19.-21. októbra 2018 sa uskutočnili Bratislavské Jazzové Dni, ktorého súčasťou bol už po
ôsmy krát projekt: Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP. Účelom projektu bola
podpora talentovaných umelcov menšinového žánru – jazzu, world music, funky a pod. V súlade s
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projektom bola Pódiu mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP vyhradená samostatná sála a pre
vystúpenia bolo zabezpečené kompletné technické zázemie: ozvučenie, svetlá, nástrojová aparatúra,
produkcia koncertov. Festival Bratislavské Jazzové Dni patrí medzi najvýznamnejšie podujatia
slovenského kultúrneho a spoločenského života. Počas svojej 43-ročnej histórie si vydobil aj jedno z
popredných miest medzi jazzovými podujatiami v Európe a tým sa zaradil medzi najznámejšie
festivaly. Každoročne počas všetkých troch dní sa uskutoční viac ako 20 koncertov a divákom sa
predstavia nielen svetové jazzové hviezdy, ale aj výborní domáci sólisti a skupiny. Piati finalisti
odohrali svoj koncert počas festivalu, víťazná kapela - Tibor Feledi Kairos Quintet sa predstaví až v
roku 2019, kedy otvorí BJD 2019. Tento ročník otváral Carpet Cabinet. Finančný dar bol použitý na
honoráre, cestovné náklady, ground support spolu s ozvučením a osvetlením.
13. Asociácia Divadelná Nitra
Názov projektu: Slávnostný otvárací ceremoniál Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom a jednou z
najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku. Slávnostné otvorenie MF
Divadelná Nitra 2018 sa uskutočnilo 28.9.2018 priamo na scéne Divadla Andreja Bagara. Medzi
najvýznamnejších hostí patril veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko, riaditelia zahraničných
inštitútov, poslanci NR SR, štátny tajomník SR, poslanci NSK a mesta Nitra, riaditelia kultúrnych
organizácii a predstavitelia slovenských a zahraničných festivalov. Na začiatku bola uvedená
inscenácia jedného z legendárnych poľských divadiel. Po predstavení sa uskutočnila recepcia.
Paralelne s recepciou prebiehal spoločenský program Festivalová tančiareň. Slávnostný večer
ponúkol nevšedný, kultúrne obohacujúci zážitok, poskytol možnosť stretnutí s osobnosťami
kultúrneho a spoločenského života, vytvoril priestor na nadväzovanie kontaktov a umelcov. Finančný
dar bol použitý na prenájom riadu a personálu, nákup potravín, dopravu kulís a nákup leteniek.
14. OZ HAPPY PEOPLE
Názov projektu: 3One&1Only Mária Čírová, Zažime Unikát
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom organizácie koncertu bolo predstaviť verejnosti prostredníctvom koncertu slovenskú tvorbu s
hlbokou umeleckou hodnotou. Mária Čírová je na Slovensku jedinečná tým, že pracuje na svojej
vlastnej hodnotnej autorskej tvorbe, je vhodným vzorom pre mladú generáciu. Na koncerte sa
prezentovali slovenské tradičné folklórne piesne. Celé vystúpenie bolo doplnené o vystúpenie
významných umelcov - folkloristov, fidlikantov, gospel, spevácky zbor, hudobný orchester a kapelu.
Projekt podporil zvyšovanie záujmu o kvalitné umenie nielen pre mladšiu a staršiu generáciu, ale aj
pre rodiny s deťmi, za účasti všetkých relevantných umelcov, priniesol vzor pre verejnosť a vytvoril
povedomie o pestrosti a výnimočnosti slovenskej kultúry a umenia. Finančný dar bol použitý na
prenájom, technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie, videoprojekciu a na honoráre pre
účinkujúcich spolu s dramaturgiou a réžiou.
15. Obec Močenok
Názov projektu: Rozmanitosť spája generácie
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
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Projekt: Spájame kultúrou a športom bol zameraný na podporu kultúry a športu v obci Močenok.
Komunitný a regionálny rozvoj bol podporený realizáciou aktivít - Dni obce Močenok, kúpou
heligónky pre spevácku skupinu Zúgovanka a kúpou bicyklov pre zdravý životný štýl v obci. Aktivity
tak prispeli k zlepšeniu kvality života miestnej komunity, mladších či starších občanov. Projekt prispel
k zvýšeniu atraktivity v obci, zvýšilo sa povedomie o obci, podporil sa spoločenský život a kultúrne
vyžitie pre verejnosť. Finančný dar bol použitý na vystúpenie hudobných skupín, koncertov, na
prenájom stanu pre účinkujúcich, nafukovacích atrakcií, na zakúpenie bicyklov a heligónky.
16. Alžbetínske naivné divadlo o.z.
Názov projektu: Seniori seniorom - divadelnými predstaveniami
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Alžbetínske naivné divadlo vzniklo začiatkom roka 2017. Po vzniku naštudovalo scénickú miniatúru:
„Moje lásky“ na motívy hry Mira Gavrana a inscenáciu: „Lásky Georga Washingtona“. Po premiére
odohralo v roku 2017 15 repríz prevažne v sociálnych zariadeniach - domovoch dôchodcov v
Bratislave, ale aj mimo Bratislavy a v rovnakom tempe pokračuje aj v roku 2018. Členmi, hercami v
divadle môžu byť iba seniori - dôchodcovia, bez ohľadu na vek, vzdelanie a bydlisko. Repertoár
predstavení je vyberaný tak, aby preferoval klasickú formu divadla, v schopnostiach amatérov a bol
akceptovateľný hlavne cieľovou skupinou seniorov. Putovnou formou predstavení priamo u diváka sa
tak umožňuje kultúrny zážitok marginalizovanej skupine starých, menej pohyblivých a nesolventných
občanov žijúcich v sociálnych zariadeniach.
17. občianske združenie STOPY SNOV
Názov projektu: „Kukátkom“ - autorská divadelná inscenácia
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt: „Kukátkom“ zahŕňa naštudovanie a javiskové uvedenie rovnomennej autorskej divadelnej
inscenácie. Vo všetkých postavách uvádza hercov s mentálnym znevýhodnením. Cieľom projektu je
dať herecky talentovaným ľuďom so znevýhodnením príležitosť divadelne sa predstaviť a integrovať
hercov so znevýhodnením s intaktnými kolegami, otvorene a verejne hovoriť o problémoch, ktorým
denne ľudia so znevýhodnením čelia. V inscenácii „Kukátkom“ sa odkrýva téma ohrozenia a bezpečia.
Projekt chce divákom zo širšej verejnosti ukázať ľudí so znevýhodnením ako „mohúcich, šikovných a
užitočných“ a prispievať k znižovaniu predsudkov a stereotypného názoru, že ľudia s mentálnym
znevýhodnením sú „večné deti“.
18. Nadácia Jána Korca
Názov projektu: Podpora regiónu Jaslovské Bohunice a regiónu Mochovce
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Nadácia Jána Korca svoju pomoc smerovala na podporu vedy a vzdelávania, podporu talentovaných a
sociálne slabých študentov, rozvoj detí a mládeže, rozvoj a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
podporu telovýchovy a športu, ochranu a tvorbu životného prostredia a plnenie individuálne určenej
humanitnej pomoci. Zakladateľom nadácie je firma VUJE, a.s., ktorej činnosti sa sústreďujú hlavne do
regiónu Jaslovských Bohuníc a do regiónu Mochoviec. V rámci projektu boli podporené viaceré
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organizácie: OZ Strom pri DSS, ktoré podporuje pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS pre
dospelých. Klub vozíčkárov Trnava, ktorý združuje ľudí s telesným postihnutím, ich rodiny, priateľov a
priaznivcov. Na trati, oz., zariadenie, ktoré je špecializované pre deti s poruchou autistického spektra.
BK AŠK Slávia Trnava, klub ktorý zastrešuje všetky kategórie hráčok od prípravky až po juniorky. HIT
Trnava, občianske združenie, ktoré spája od roku 2001 mladých ľudí a dobrovoľníkov pri športových
aktivitách. Slovenský Červený kríž Levice, ich činnosť je veľmi obsiahla od poskytovania prvej pomoci,
kurzovej pomoci a kurzov opatrovania, cez podporu Darcovstva krvi, sociálne služby až po
organizovanie rôznych osvetových akcií. Nemocnica Levice poskytuje zdravotnú starostlivosť
obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku, kde je viac ako 160 000 obyvateľov. Hroneko, oz. zase
podporuje trvalo udržateľný rozvoj chotára obce Nový Tekov. Poľovnícke združenie DUDOK sa venuje
poľovníckej činnosti, starostlivosti o zvieratá ale aj výchovnej činnsoti pre deti a mládež. IRONMAN
TEAM Levice, oz. sa venuje športovcom z oblasti triatlonu a zúčastňuje sa na významných
triatlonových podujatiach. FK Slovan Levice sa snaží podporovať mládežnícke futbalové mužstvá.
Finančný dar bol použitý na nákup interaktívnej tabule, obnovu PC techniky a tlačiarne, na zariadenie
špecializovanej senzorickej miestnosti, prenájom telecvične, členské, licenčné zmluvy, nákup lôpt a
dresov, na zabezpečenie ubytovania, nákup simulátorov na výcvik masáže srdca, zdravotníckeho
materiálu a tašky, na nákup externého fixátora na traumatológiu, na nákup kosačky, záhradného
náradia, PC vybavenia, ďalekohľadu, laminátora a rastlín, na krmivo pre zvieratá, stavebný materiál,
na nákup športového vybavenia a oblečenia.
19. Trnovec nad Váhom
Názov projektu: Čarovná jeseň 2018
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Obec Trnovec nad Váhom sa zameriava na budovanie dobrých vzťahov v komunite. Cieľom obce bolo
dosiahnuť, aby sa obyvatelia aktívne zapájali aj do spoločenského života. Jedným z prostriedkov, ako
to dosiahnuť, bolo aj organizovanie rôznych podujatí. Jedným z tých najobľúbenejších je aj Rozlúčka s
letom, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sa za posledné tri roky stala aj súťaž vo varení guláša Trnovecká vareška. Do tejto súťaže sa zapájajú miestne organizácie a združenia, podnikatelia
pôsobiaci v obci, ale aj záujemcovia spomedzi našich občanov. Projekt Čarovná Jeseň 2018 obsahovo
naplnil predkladaný zámer pri realizácii hlavných aktivít, ktorými boli Rozlúčka s letom, v rámci nej
Trnovecká vareška, vybavenie miestneho kultúrneho strediska riadom a spotrebičmi, posedenie so
seniormi, vybenie Zariadenia Opatrovateľských služieb riadom, spotrebičmi a matracmi pre klientov,
zakonzervovanie sochy sv. Jána Nepomuckého. Cieľom projektu bolo upevniť vzťahy v komunite.
Projekt sa zameral na to, aby podujatia boli pre obyvateľov každoročne kvalitnejšie. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie kuchynských riadov a spotrebičov, na posedenie so seniormi, zakonzervovanie
sochy, na akciu Trnovecká vareška a Rozlúčku s letom.
20. ŠK ŠIMAKO Spišská Nová Ves
Názov projektu: 100.výročie ČSR - stretnutie generácii
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Projekt mal za cieľ pripomenúť 100. výročie Československa. Projekt sa stretol s veľkým ohlasom v
Poprade a v širokom okolí. Obidve mužstvá sa predstavili divákom na popradskom zimnom štadióne.
Prekvapila hojná účasť pozvaných hráčov najmä zo Slovenska, kde prišli všetci pozvaní hráči na čele s
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Mirom Šatanom, Jozefom Stűmpelom, Ľubomírom Višňovským, Ľubomírom Sekerášom a ďaľší bývalí
slovenskí reprezentanti. Obrovský záujem bol o autogramiádu hráčov pred zápasom v hoteli AquaCity
Poprad. V priestoroch sa tiesnili tisícky fanúšikov. Finančný dar bol použitý na cestovné, ubytovanie,
dresy, mediálnu reklamu, zabezpečenie reklamných predmetov a na prenájom ľadovej plochy.
21. Obec Vyšný Kručov
Názov projektu: Zachovajme si hodnoty našich predkov – obnova obecnej zvonice
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Cieľom projektu je zachovanie hodnotnej pamiatky – starej zvonice, ktorá ešte dodnes slúži svojmu
účelu, na ktorý bola našimi predkami postavená. Táto stavba je svojim postavením dominantou obce.
V jej vnútri sa nachádzajú zvyšky pôvodnej drevenej vyrezávanej fasády, ktorá by mala byť projektom
obnovená. Podpivničená časť slúžila ako ľadovňa a v súčasnosti je stavba poškodená vplyvom
vlhkosti. Rekonštruovať je potrebné aj murovanú časť a strechu. Zvonica sa nachádza na vyvýšenom
mieste a je v obci nepriehľadnuteľná. Oprava si vyžaduje lešenie, nakoľko stavba je dosť vysoká. Vo
vnútri sú zachované drevené trámy, v ktorých sa nachádzajú pozostatky po streľbe z čias 2 sv. vojny.
Okolie zvonice by malo byť upravené okrasnými kríkmi, prvkami záhradnej architektúry a lavičkami,
ktoré by slúžili na oddych .
22. Nezisková organizácia Camera Obskura
Názov projektu: August 68 - Operácia Dunaj (medzinárodná konferencia)
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Pozn.: vrátenie nevyčerpaných financií 25.1.2019: 4 272 €
Téma Augusta 1968 rezonovala vo verejnosti nielen počas výročia, ale v podstate celý september.
Aktivity združenia Camera Obskura ďaleko presiahli hranice SR vďaka pozvaným expertom z ČR,
Rumunska, Bulharska, Maďarska a Francúzska. Všetky miesta na konferencii boli obsadené
vedeckými kapacitami, historikmi, pedagógmi a členmi záujmových združení. Prostredníctvom diela
Michala Kubovčíka, ktorý tému Augusta 1968 prebásnil a spolu s kolegami zhudobnil a vizuálne
stvárnil sa k myšlienke nenásilného odporu dostali aj mladé generácie cez sociálne siete a Youtube.
Finančný dar bol využitý na medializačné prostriedky, organizáciu konferencie a s tým spojené
výdavky.
23. Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Jablonica
Názov projektu: Reštaurovanie historiského orgánu Martina Šaška z roku 1844 v Kostole sv. Štefana v
Jablonici
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Orgán v kostole sv. Štefana v Jablonici patrí k najvzácnejším orgánovým pamiatkam na Slovensku. Bol
postavený v roku 1844 Martinom Šaškom. Hodnotu tohto nástroja zvyšuje aj to, že sa celý zachoval v
intaktom stave. V súčasnosti je stav orgánu doslova orgánu nevyhovujúci a denno-denne sa zhoršuje.
Orgán súrne potrebuje zreštaurovať, reštaurácia mu prinavráti dokonalú technickú spoľahlivosť a
jedinečnú zvukovú umeleckú hodnotu.
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24. Občianske združenie My sami – Mi magunk
Názov projektu: Kultúrny mesačník Propagand
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Projekt bol realizovaný za účelom zachovania kultúrnych hodnôt v okrese Dunajská Streda.
Transformáciou informačno - inzertného časopisu na kultúrny mesačník sa uspokojili potreby
domácností. Obnovený mesačník ponúka program rôznorodých kultúrnych podujatí v okrese,
obsahuje príspevky o najdôležitejších kultúrno-spoločenských udalostiach v okolí a zaujímavý
rozhovor s miestnymi aktivistami. Do konca roka bolo vyhotovených 3x40 000 výtlačkov mesačníku
Propagand, ktoré boli distribuované bezplatne priamo do poštových schránok čitateľov počas
každého tretieho týždňa v mesiacoch november, december a január. Finančný dar bol použitý na
fotografické práce, grafické práce, práce šéfredaktora, redaktora, distribúciu, polygrafické a
propagačné materiály.
25. Media RTVS, s. r. o.
Názov projektu: Projekt rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór a
povedomie o osobnostiach slovenských dejín a to formou pravidelných samostatných programových
blokov vo vysielaní RTVS ako aj podpory existujúcich vysielaných foriem a formátov
Projekt bol podporený sumou: 1 150 000 €
Projekt je zameraný na podporu slovenského folklóru naprieč vysielaním RTVS. Zameriava sa na
podporu existujúcich formátov ako aj na tvorbu nových programových blokov s cieľom zaznamenania
a uchovania tradícií, zvykov, odpovedí na otázky, akú máme folklórnu minulosť, aké máme korene.
Dáva priestor výnimočným ľuďom, ktorí na jednej strane pevne uchovávajú krásu auteickosti, na
druhej strane s krehkou vierou v to, že folklór žije a prežije. Projekt zahŕňa rešpektovaný program
Kapura, záznamy a prenosy z folklórnych festivalov ako aj pripravovaný nový programový blok
Folklorika, vysielaný priamo na STV1.
26. Choreocentrum Bratislava o.z.
Názov projektu: TANCE STAREJ DOBREJ EURÓPY
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
TANCE STAREJ DOBREJ EURÓPY boli novým projektom zameraným na zachovanie kultúrnych hodnôt
v oblasti tanečného umenia. Projekt pomohol zlepšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve,
zvýšil záujem o pohybovú aktivitu, stúpol záujem o tanec a zvýšil sa kredit slovenskej tanečnej kultúry
v zahraničí. 24.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch ŠD Mladá Garda v Bratislave integrovaný festival
Dance for life - Kalich filozofov (14. ročník), v rámci ktorého prebehla prehliadka choreografickej
tvorby, prehliadka slovenskej sólovej párovej produkcie. Súťažnej časti sa zúčastnilo 250 tanečníkov
zo SR, ČR, UA a špecilaisti z JAR a Maďarska. 25.-26.11.2018 prebehol medzinárodný workshop,
edukačná časť za účasti 115 tanečníkov a tanečných pedagógov. Finančný dar bol použitý na
osvetlenie, ozvučenie, technické zabezpečenie, tv záznam, ubytovanie účastníkov, odbornú porotu,
štáb, na stravu pre účastníkov, prenájom dekorácií, na lektorov, odbornú choreografikcú činnosť,
prenájom priestorov, kostýmov pre mládež a na zdravotnú službu.
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27. Music Gallery Society
Názov projektu: One day jazz festival – Jeseň 2018
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
One day jazz festival je novodobá hudobná platforma, na ktorej sa stretávajú umelci reprezentujúci
hudobnú špičku na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň je to priestor, kde sa na jednom pódiu stretávajú
slovenskí aj zahraniční umelci, podporuje sa výmena skúsenosti, budovanie vzťahov a predovšetkým
vzdelávanie pre študentov stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú nielen festivalu ale aj workshopov. Aj
vďaka festivalu sa slovenské mestá stávajú priestorom pre všetky generácie a šírenie a zachovávanie
kultúrnych hodnôt. Svetové esá jazzu a jedinečné hudobné fúzie! Jesenná edícia ONE DAY JAZZ
Festivalu opäť ponúkla množstvo nezabudnuteľných hudobných zážitkov a unikátnych hudobných
spojení, ktoré vznikli výlučne na podnet ONE DAY JAZZ Festivalu. Festival tento rok oslávil 10. výročie
a priniesol program na svetovej úrovni. Koncertný jazzový maratón odštartovalo TRIO Šeban, Balzar,
Valihora a to 18. novembra 2018 v Košiciach a 19. novembra 2018 v Novom Meste nad Váhom.
Jazzové hviezdy Richard Bona, Kurt Rosenwinkel, Omer Avital, Seamus Blake, Oskar Rózsa, Andrej
Šeban, Miroslav Vitouš zahrali 25.11.2018 v bratislavskom Ateliéri Babylon, 27.11.2018 sa uskutočnil
koncert v Mestskom divadle v Žiline a 28.11.2018 v bratislavskom Istropolise. Financie boli použité na
honoráre, zabezpečenie ozvučenia a prenájom aparatúry.
28. Slovenské centrum dizajnu
Názov projektu: Výstava, Nebáť sa moderny! 90. výročie Školy umeleckých remesiel v Bratslave
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Výstava Nebáť sa moderny! bola prvou súbornou výstavou o výnimočnej škole, Škole umeleckých
remesiel v Bratislave, na ktorej boli prezentované najnovšie výskumné poznatky, artefakty, modely
prác študentov z výskumu kurátorov Slovenského múzea dizajnu a spolupracovníkov z ďalších
renomovaných inštitúcií. Výstava sa v roku 2019 zapojila do medzinárodnej oslavy 100. výročia
Bauhausu a pripomenula obdobie, ktoré má veľký význam pre našu kultúru. Súčasťou výstavy boli
komentované prehliadky, program pre mládež v podobe dielní či odborné sympózium. Od 14.
decembra 2018 bola na Bratislavskom hrade v priestoroch Historického múzea SNM sprístupnená
výstava: Nebáť sa moderny! Výstava predstavovala prostredníctvom originálov, replík, dobových
dokumentov a ich interpretácii jednotlivé oddelenia ŠUR a jej pedagógov, no aj kontext doby prvej
republiky a bratislavskej moderny. Finančný dar bol použitý na výrobu a montáž výstavy, propagáciu
a organizáciu.
29. Čerstvé Ovocie, n.o.
Názov projektu: Jamajka – korene a súčasnosť dancehallu
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Zámerom projektu je tvorba dokumentu. Dokument bude mapovať príbehy a prostredie, v ktorom
žijú ľudia tvoriaci dancehall komunitu na Jamajke. Ukazovať bude tak ich problémy a kontext, v
ktorom sa zrodila urban kultúra. Jedná sa tak o historickú sondu ukazujúcu kde a za akých podmienok
sa zrodil hip-hop, MC-ing, Dj-ing a tanečné battle. Dancehall a jamajská kultúra je u nás často
vnímaná s predsudkami a našim hlavným cieľom je zobraziť ju v širšom kontexte bežného života a aj
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jej bohatej histórie, ktorá ma vplyv na podobu dnešného sveta. Hlavný výstup je dokument, ktorý
bude mať štyri diely po pätnástich minútach.
30. Občianske združenie Topoľčiansky hrad
Názov projektu: Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 1. etapa
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Občianske združenie Topoľčiansky hrad vzniklo za účelom obnovy a rekonštrukcie hradnej zrúcaniny
Topoľčianskeho hradu, jeho bezpečného sprístupnenia verejnosti, ako aj na podporu aktivít
zameraných na oživovanie tradícií, propagáciu kultúrnych a historických hodnôt v topoľčianskom
regióne doma i v zahraničí. Cieľom projektu je centralizovať informácie o objekte topoľčianskeho
hradu a sprístupniť ich v jednotnej grafickej forme pomocou zábavno-náučnej interaktívnej webovej
prezentácie širokej verejnosti.
E. Podpora vzdelávania
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vzdelanosti a kvalifikácie
slovenskej verejnosti a aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií
a škôl. V téme podpora vzdelávania bolo podporených 28 projektov v sume 303 519 €:
1. 4K
Názov projektu: Večera u Slováka – nová strava
Projekt bol podporený sumou: 6 019 €
Projekt umožnil výrobu diskusnej televíznej relácie "Večera u Slováka", konkrétne 13 dielov, v
podobe dialógu dvoch osôb - profesionálov v oblasti teológie. Témou boli biblické texty, ktoré sa
čítali v najbližšiu nedeľu v kresťanských kostoloch v kontexte aktuálneho diania v slovenskej
spoločnosti a cirkvi. Projekt ponúkol nábožensko-občiansku publicistiku odlišnú od doteraz
zaužívaných foriem aj obsahov podobných diskusií. Názov vychádza zo známeho biblického výroku:
Nielen z chleba je živý človek. Finančný dar bol použitý na technické vybavenie potrebné k natáčaniu kamery, svetlá a inú výbavu, na réžiu, scenár a postprodukciu.
2. Občianske združenie EUROARCH
Názov projektu: Deti a architektúra 2018
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo žiakom objasniť prečo je potrebné navrhovať a budovať zelené budovy a zelené
mestá. Ďalej cieľom projektu: Deti a architektúra 2018 bolo vzdelávať deti o tom, čo sú to zelené
budovy, zelená architektúra a urbanizmus. Budovy a mestá sa dajú navrhovať aj tak, aby
nespotrebovávali toľko energie, aby sa viac využívali aj obnoviteľné zdroje energie. Ďalším cieľom
bolo deťom ukázať, na akom princípe tieto obnoviteľné zdroje energie pracujú, ako sa dá využívať
energia slnka alebo ako sa dá zachytávať dažďová voda a následne využívať na zavlažovanie zelene v
budovách alebo v mestách, atď. Vzdelávanie detí bolo realizované formou e-learningového
kreatívneho kurzu, kde boli rôzne animácie a hry pre deti, ktoré objasnili deťom princíp fungovania
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zelených budov a zelených miest. E-learningový kurz končil kvízom, kde si deti mohli preveriť
vedomosti, ktoré sa vďaka e-learningovému kurzu naučili. Po absolvovaní kurzu mali deti za úlohu
nakresliť ich školu ako zelenú budovu a popísať, aké opatrenia navrhujú zrealizovať preto, aby sa aj
ich škola stala zelenou budovou. Odborná porota následne vybrala zo všetkých zaslaných návrhov 20
najlepších prác. Finančný dar bol použitý na zhotovenie e-learningového kurzu.
3. Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.
Názov projektu: Školy, ktoré menia svet 2: Tretí tréning pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky na ZŠ
a SŠ
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt „Školy, ktoré menia svet 2” je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky
spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska, ktorého cieľom je
dosiahnuť zmenu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom k rozvoju občianskych kompetencií
a angažovanosti, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt
otvorenej spoločnosti. Svoj zámer napĺňali prostredníctvom série troch trojdňových tréningov počas
celého školského roka 2017/2018, pričom daný projekt sa týkal realizácie kľúčového tretieho
tréningu. Cieľom superintenzívneho tréningu s vysokou praktickou hodnotou bolo v spolupráci so
skúsenými lektormi a expertmi zreflektovať priebeh uplynulého školského roka z hľadiska úspešnosti
školy v občianskych témach, plánovať budúci školský rok v zmysle nových učebných postupov a
kontinuálne tak prepojiť medziročné vyučovanie na škole, získať nové zručnosti potrebné pre lepšiu
realizáciu aktivít a pútavejšie vedenie vyučovania a pokračovať v tvorbe návrhu koncepcie novej
občianskej náuky pre ZŠ a SŠ ako podkladu pre jej reformu na pôde MŠVVaŠ SR s celkovým
verejnoprospešným cieľom úspešnejšie viesť žiakov a žiačky smerom k výchove k občianstvu. Financie
boli použité na organizáčné výdavky.
4. ASTRONOMICKÝ KLUB BRATISLAVA
Názov projektu: Fond na podporu astronómie
Projekt bol podporený sumou: 800 €
Astronomický klub Bratislava podporuje vedomostný rozvoj žiakov a študentov v oblasti astronómie
okrem iných aktivít aj organizovaním celoslovenských sústredení a cesty po slovenských hvezdárňach.
Cieľom projektu bolo, aby sa na akciách sprístupnila účasť aj záujemcom zo sociálne alebo
ekonomicky slabších rodín, prípadne študentom, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno
Slovenska v rámci medzinárodných olympiád. Za účelom tejto podpory vznikol Fond na podporu
astronómie, kde nezávislá komisia bude posudzovať jednotlivé žiadosti a podľa finančných možností
bude finančne podporovať žiadateľov tak, aby umožnila účasť čo najväčšiemu množstvu žiadateľov.
Finančný dar bol použitý na astronomické sústredenia.
5. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Visegrad Film Forum 2018 – "The Art of Cinematography"
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Siedmy ročník medzinárodného edukačného a networkingového podujatia Visegrad Film Forum sa
konal 17. - 21. apríla 2018 na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Počas piatich dní sa uskutočnilo
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niekoľo prednášok, worschopov a prípadových štúdií za účastni medzinárodne uznávaných
profesionálov. Tento rok sa jedna časť VFF s podnázvom The Art of Cinematography zamerala
podrobnejšie na filmový obraz, nakoľko účasť potvrdil svetoznámy kameraman Slawomir Idziak.
Finančné prostriedky boli použité na produkciu a technické vybavenie Visegrad Film Forum 2018.
6. Nadácia Centra pre filantropiu
Názov projektu: Matchingová podpora projektov na crowdfundingovej platforma StartLab
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Centrum pre filantropiu poskytuje prostredníctvom online platformy www.startlab.sk možnosť
získavať financie na realizáciu aktivít a činností verejnoprospešného charakteru. Crowdfunding je
spôsob získavania peňazí na podporu projektov prostredníctvom malých finančných príspevkov od
veľkého množstva darcov. StartLab.sk je v súčasnosti jediná funkčná crowdfundingová platforma v
SR. Slúži iba a výlučne na podporu projektov a produktov, ktoré pomáhajú plniť verejnoprospešný
účel, alebo rozvíjajú inak dôležité hodnoty v súlade s misiou Centra pre filantropiu. Platforma nie je
určená pre podnikateľské zámery. Platforma funguje už tretí rok, pričom počet projektov ako aj
množstvo podporovateľov rastie. Zámerom projektu bolo, aby sa Nadácia SPP stala partnerom
matchingovej schémy, kedy nadácia bude násobiť dary individuálnych darcov. Vďaka projektu sa
podporili tri verejnoprospešné projekty systémom matchingu na crowdfundingovej platforme
StartLab: projekt Chuť žiť, vedecký projekt Aby veda nebola bieda, projekt knižky Nezábudka a
Divozel. Podporené projekty boli zamerané na podporu a rozvoj vedy a vedeckého výskumu,
prevenciu, zdravie a vzdelávanie v ekológii. Finančne prostriedky boli použité na darčekové poukážky
pre dobrovoľníkov, cestovné náklady, honoráre pre odborníkov a tlač knihy.
7. Stredná odborná škola polygrafická
Názov projektu: BLACK LINE – Linoryt
Projekt bol podporený sumou: 500 €
Cieľom súťaže bolo podporiť a oceniť žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v
príbuzných odboroch polygrafie. Medzinárodná úroveň súťaže dáva školám s príbuznými oblasťami
vzdelávania priestor pre spájanie sa a rozvíjanie tvorivosti. Prirodzená konfrontácia súťažiacim
ponúkala porovnať si individuálne tvorivé aj technické schopnosti. Nové poznatky získané vďaka
súťaži mali za cieľ pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese škôl a preveriť nadobudnuté vedomosti
a schopnosti súťažiacich. Súťaž vytvorila tak priestor pre nadväzovanie profesných ale aj
neformálnych kontaktov medzi študentmi aj pedagógmi. Výsledok práce žiakov je sprístupnený v
Galérii PETIT. Tá bola vytvorená pre žiakov, aby im ponúkla priestor na prezentáciu ich prác. Financie
boli použité na zakúpnie grafického lisu.
8. Centrum praktického vzdelávania právnikov
Názov projektu: CVIČME V ŠKOLE - POĎME VON 2 Spoločný pohyb generácií
Projekt bol podporený sumou: 22 500 €
V pokračovaní projektu Cvičme v škole - poďme von vzniklo vhodné prostredie pre kolektívne
vykonávanie aktivít a pravidelné športové tréningy a pohybové aktivty v prírode. Vynovenie
prostredia poslúžilo ako podpora motivácie k športu hlavne v kolektíve PRAF UK a jeho spriatelených
67

jednotlivcov. Vytváranie vhodného prostredia bolo realizované prostredníctvom rekonštrukcie
pohybového štúdia a posilňovne ako aj nákupu športových pomôcok. Pohybové aktivity v prírode boli
realizované na dennej a viacdennej báze. Išlo o aktivity náročné aj menej náročné. V rámci projektu
sa podarilo zorganizovať dva splavy, dvojdňový športový víkend pre zamestnancov, doktorandov a
rodinných príslušníkov. Kvalita a pestrosť nového vybavenia sa stretla s mimoriadne pozitívnym
ohlasom. Vznikol tak priestor s možnosťou pravidelného stretávania sa a plnenia spoločného cieľa
mimo pracovných povinností. Finančný dar bol použitý na osvetlenie priestorov, vymaľovanie,
zakúpenie športového náradia, na splav Hainburg - Bratislava, program športu v Slovinsku,
gymnastickú podlahu, montáž, kurz jógy, revíziu elektroinštalácie a na projektovú dokumentáciu.
9. Pracujúca chudoba, OZ.
Názov projektu: Koniec Nízkym Mzdám!
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo zostavenie rozsiahlej informačnej brožúrky v príťažlivom grafickom dizajne
pozostávajúcej z dvoch častí: citáty významných osobností vyjadrujúcim sa k politike nízkych miezd a
prehľadne spracované štatistiky. Brožúrka má slúžiť ako podklad k verejnej diskusii o neprimerane
nízkych mzdách na Slovensku, o dôsledkoch tohto stavu a príčinách a východiskách. Zároveň má
slúžiť ako podklad k diskusiám organizovaným medzi študentami na školách a širšou verejnosťou.
Pointou projektu je živiť tému nízkych miezd, aby sa ňou zaoberali študenti ako budúci novinári,
ekonómovia, akademici, aby navrhovali riešenia a východiská. Finančný dar bol použitý na
organizačné zabezpečenie diskusií, tlač a distribúciu.
10. Raná starostlivosť, n.o.
Názov projektu: Videotréning interakcií v rodinách
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Vďaka podpore sa 29.8.2018 spustil v priestoroch Ranej starostlivosti prvý stupeň Výcviku vo
videotréningu interakcií na Slovensku. Prvý stupeň s názvom MODUL mal 7 dvojdňových stretnutí a
do výcviku nastúpilo 9 poradcov z oblasti včasnej intervencie a mobilných pedagógov pre nepočujúce
deti. Vzdelávanie sa prelínalo s modelovaním situácií, reflektovaním a praktickými cvičeniami, ktoré
boli zamerané na ľudskú komunikáciu a princípy dnešného kontaktu, metodické základy a históriu
VTI, no aj mnohé ďalšie oblasti. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie lektorov.
11. Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
Názov projektu: STUBA GREEN TEAM
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo vytvorenie lepších podmienok pre študentov technického zamerania, ktoré by
pomohli ľahšie využiť teóriu a prax. Projekt spájal aktívnych, motivovaných študentov najmä
Slovenskej Technickej Univerzity, ktorí spoločnými silami navrhovali jednotlivé diely, komunikovali s
partnermi a skladali komponenty do výslednej podoby formule. V procese výroby mali študenti
možnosť zúčastniť sa na procesoch výučby s viacerými prepracovanými programami. Práca v tíme
podporovala efektívnu komunikáciu, emailovú komunikáciu medzi firmami a študenti si vyskúšali
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rovnako prezentovanie tímovo, ale aj jednotlivo. Finančný dar bol použitý na nákup diaľkového
spínača.
12. Základná škola Topoľčany
Názov projektu: Včely volajú o pomoc
Projekt bol podporený sumou: 9 900 €
Cieľom projektu bolo vybudovanie interaktívneho náučného chodníka v interiéri školského dvora, na
ktorom sa nachádza školská včelnica so 4 včelími rodinami. Vzdelávací stôl a edukačné hry do terénu
s popisom života včiel a úľa, poznávacie náučné tabule slúžia na zážitkové vyučovanie prírodovedných
predmetov, ako oddychová zóna počas prestávok na školskom dvore, na relaxáciu a zábavnú
edukáciu v školskom klube. Slávnostné otvorenie učebne sa konalo 6.11.2018 v rámci Európskeho
dňa rodičov a škôl. Finančný dar bol použitý na vybudovanie exteriérových hier do náučného
chodníka.
13. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Názov projektu: Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Mottom 12. ročníka Európskej noci výskumníkov na Slovensku bolo: Výskumníci v nás, ktorým
organizácia chcela poukázať na to, že každý človek sa stretol už s nejakým pokusom alebo ho
zvedavosť priviedla k tomu, aby nejaký vyskúšal už doma či vonku s kamarátmi. Aktivity projektu boli
umiestnené väčšinou do nákupných centier alebo do priestorov, ktoré boli v centre miest. Hlavné
festivalové podujatie sa konalo v Bratislave na viacerých miestach od 9:00 do 23:00. V Starej tržnici a
vo V-klube sa predstavilo 83 stánkov, v rámci ktorých účastníci prezentovali svoj výskum a aktivity,
ktorým sa venujú. Počas dňa prebiehali workshopy, prednášky a ďalší program. V LAB.cafe
s podtitulom: Veda je mladá prebiehali v popoľudňajších hodinách krátke prezentácie vedcov do 35
rokov. Program pokračoval aj na mnohých daľích miestach, kníhkupectvo Panta Rhei, Galéria Archa,
Prírodnovedné múzeum - SNM ako aj v priestoroch Kunsthalle a Slovenského centra dizajnu. V
Košiciach sa konal festival od 9:00 do 21:00 v OC Optima, kde čakali vedci na návštevníkov vo viac ako
80-tich stánkoch. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 28 000 návštevníkov, pričom do programu bolo
zapojených viac ako 500 vedcov. Žilinské podujatie prebiehalo v nákupnom centre Aupark, ktoré
navštívilo viac ako 37 000 ľudí. V rovnakom čase prebiehalo podujatie aj v Banskej Bystrici a v
Poprade. V Poprade prebiehal program vedcov z Astronomického ústavu SAV. Ďalšími sprievodnými
lokalitami bola hvezdáreň a planetárium v Medzeve a Tekovská hvezdáreň v Leviciach. Súčasťou bolo
aj podujatie Veda v osade, ktoré vzniklo zo spolupráce s OZ Equity. Vedci tak zavítali do osád v
Prakovciach a v Mníške nad Hnilcom a tak priniesli vedu k deťom zo znevýhodnného prostredia.
Cieľom projektu bolo predstaviť tak prácu vedcov a výskumníkov širokej verejnosti a zvýšiť tak
záujem o výskum a inovácie. Zároveň zatraktívniť štúdium na slovenských univerzitách a vedeckej
kariéry. Jednotlivých podujatí sa zúčastnilo 160 000 návštevníkov a do aktivít sa zapojilo 1 638 vedcov
v 241 stánkoch a 66 prednáškach. Finančný dar bol použitý na prenájom stánkov.
14. AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Názov projektu: Festival vedy a techniky AMAVET 2018
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
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Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti
mladých ľudí. Jeho 21. ročník bol od 8. - 9. novembra opäť oslavou a prezentáciou najlepších
vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na
celoslovenské finále do bratislavskej Incheby. Takmer 150 talentovaných účastníkov, z Mexika,
Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriach. Účastníci prezentovali svoje výskumy
na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej
prezentácie. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať Amavet na
medzinárodnej úrovni, na prestížnych vedeckých svetových a národných súťažiach a fórach ako Intel
ISEF (USA, EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSETTExpo Sciences International (SAE). Finančný dar
bol použitý na ubytovanie a zabezpečenie stravy.
15. Občianske združenie Fedáčik
Názov projektu: NAŠE IHRISKO
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Materská škola Fedákova je novo zrekonštruovaná budova. Materská škola Fedákova je samostatná
budova a tak získala spolu s novými rekonštruovanými priestormi v interiéri aj ihrisko v exteriérovej
časti. Školské ihrisko pozostáva predovšetkým z trávnatej plochy, kde sú osadené hracie prvky, na
povrchu z liatej hmoty, v prednej časti dvora a v zadnej časti MŠ sú osadené hracie prvky, ktoré sú
štrkovej konzistencie. Nachádza sa tu pieskovisko, do ktorého padá dosť tvrdé ihličie a ohrozuje
zdravie detí. Zadná časť dvora, je nevyhovujúca, nakoľko hracie prvky sú osadené v štrku. Keď naprší
v štrku sa drží voda, aj keď je už teplé počasie, a štrk je všade naokolo, ako aj ihličnaté stromy na
zadnej časti dvora, ktoré nemožno vyrúbať. Ihrisko, ktoré je každodenne využívane všetkými 4
triedami materskej školy. V súčasnej dobe je takmer nemožná spoločná hra detí všetkých tried vo
vonkajšom prostredí len prednom dvore. Realizáciou projektu sa výraznou mierou zvýši kapacita
ihriska, zabezpečí sa efektívne využívanie celej plochy, ktorá je k dispozícii materskej škole a zníži sa
riziko úrazovosti na nevhodnom povrchu a poraneniu v pieskoviskách.
16. Nezisková organizácia EDULAB
Názov projektu: Almost White - Skoro biela
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Projekt je založený na prezentácii generačnej skúsenosti zrelých ľudí, mnohokrát mediálne známych,
ich príbehov a prežitých životných udalostí. Prirodzene biele vlasy reprezentujú skúsenosť prežitého.
Seniori sú nositeľmi týchto vzácnych informácií a tým, že odídu, skúsenosť konkrétneho človeka sa
stratí. Mnohí z účastníkov projektu prežili 2. svetovú vojnu, holokaust či niekoľko režimov a ich
skúsenosť je hlavne v dnešných časoch globalizácie nenahraditeľnou. Mladá generácia by mala mať
možnosť na príkladoch jednotlivých ľudí, si urobiť vlastný názor na javy a rôzne situácie v spoločnosti.
17. AŠK INTER BRATISLAVA
Názov projektu: Učme deti pohybu
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
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Cieľom projektu bolo priviesť deti k pohybu, trénovať tak, aby sa u nich vybudoval pozitívny vzťah k
tenisu a zároveň, aby sa naučili základy bieleho športu. Do akadémie majú dvere otvorené nielen
talentované deti, ale všetci čo trénovať chcú. Preto bola účasť na tenisovom tábore pre niekoho
rekreačný tenis, u niekoho výkonnostný a tí najlepší vďaka tréningu budú mať šancu presadiť sa vo
vrcholovom tenise. Práca počas tábora bola vedená vášňou pre tenis a túžbou poskytnúť hráčom, čo
najlepšie služby v prostredí, kde zažijú tímovú prácu, formovanie pevnej vôle, vytrvalosť a
osobnostný športový rast. Tábora sa zúčastnil dostatočný počet detí a ohlasy boli veľmi pozitívne.
Finančný dar bol použitý na organizáciu a kvalifikovaný tenisový dozor.
18. Slovenská investičná agentúra /angl. Slovak Invest Agency (agentúra pre podporu malých a
stredných investícií),nezisková organizácia / non profit
Názov projektu: Medzinárodná odborná konferencia SlovakiaTech 2018 Forum & Expo, Košice
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bolo zvýšenie inovatívnej výkonnosti a podpora slovenskej ekonomiky. Cieľovou
skupinou boli manažéri a odborníci slovenských podnikov (prednášky a panelové diskusie), študenti
ekonomických a technických vysokých škol (workshopy) ako aj laická verejnosť (prezentácia
inovatívnych technológii “Made in Slovakia”). Slovakia Tech Fórum sa konala v Košiciach v hoteli
Yasmin od 8. - 9.11.2018. Na podujatí sa registrovalo viac ako 300 účastníkov, z toho 140 spoločností,
štátnych inštitúcií a škôl. Konferencia bola rozdelená na dva dni, v prvom dni boli bloky venované
SMART INDUSTRY a jeden blok SMART ENERGY. Druhý deň konferencie mal tiež dva bloky a boli
venované SMART CAREER. Počas konferencie bolo predstavených 38 spíkrov s moderátormi.
Finančný dar bol použitý na prenájom konferenčných priestorov, honorárov pre zahraničných
spíkrov, na organizáciu konferencie a na tlmočníkov.
19. Stará Jedáleň, občianske združenie
Názov projektu: Stará Jedáleň – neobyčajné centrum pre deti a mladých na obyčajnom bratislavskom
sídlisku
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Komunitné centrum Stará Jedáleň v Bratislave, v Rači tvorí bezpečný priestor pre trávenie voľného
času pre obyčajné sídliskové deti s cieľom previesť ich cez úskalia dospievania. Cieľom projektu bolo
pravidelne zabezpečovať voľne dostupný program a poradenstvo v krízových situáciách pre deti 11+
pod vedením profesionálnych sociálnych pracovníkov z Mládeže ulice so spoluprácou Rodinného
centra Ráčik. Počas roka 2018 sa popri rekonštrukcii organizovali kultúrne a spoločenské akcie pre
celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra.
Finančný dar bol použitý na nákup kabeláže a interiérových aj exteriérových svietidiel.
20. Edukácia@Internet
Názov projektu: LingvaFest‘2018
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Projektu sa zúčastnilo 1 500 ľudí od žiakov základných škôl, stredných škôl, cez študentov vysokých
škôl, učiteľov, profesorov, jazykovedcov i samoukov. Padol i svetový rekord, najviacjazyčnejší koncert
francúzskeho speváka, ktorý sa spieval v 25-tich jazykoch. Program LingvaFestu 2018 sa skladal až zo
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100 rôznych vzdelávacích výstupov. Pozostával z workshopov, prezentácií, kultúrneho programu,
vystúpenia speváka a jazykových rýchlokurzov. Festival ponúkal možnosť ochutnať pravé indické
jedlo, vyhrať hodnotné ceny v tombole a zúčastniť sa jazykovo-hudobného kvízu. Finančný dar bol
použitý na honoráre pre účinkujúcich.
21. Veda nás baví, n.o.
Názov projektu: Vedecký veľtrh
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a
stredných škôl ale aj zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy,
vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili dokázali,
že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli interaktívnymi experimentami overiť
mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a
predviesť ich vynálezy, ktoré získali ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si vyskúšali niektoré
pokusy doma a overili si svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Finančný dar bol použitý na
prenájom stanov a mobiliáru, montáž, označenie stanov, ozvučenie, pódium, techniku a na dopravné
náklady.
22. PUBLICUM, o.z.
Názov projektu: BLOCKWALKS
Projekt bol podporený sumou: 50 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie platformy, kde sa stretli odborníci, vládni predstavitelia EÚ,
investori, verejnosť za účelom rozvoja vzdelávania v regióne a podpory nových revolučných
technológií, ako je v súčasnosti blockchain. Konferencia na túto tému sa uskutočnila 10. októbra 2018
na Bratislavskom hrade. V rámci projektu sa zrealizovali všetky stanovené aktivity. Odznelo 18
zaujímavých prednášok, ktoré prezentovali speakri z celého sveta. Dotazník týkajúci sa konferencie
hlásil prevažne pozitívne odpovede. Finančný dar bol použitý na náklady na marketing, technické a
materiálové zabezpečenie a honoráre pre medzinárodne známych prednášajúcich.
23. Rodičovské združenie pri SOŠ v Šali
Názov projektu: Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu sa na trhu práce
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Pre neustále sa rozširujúci trh práce na Slovensku a nedostatok niektorých profesií sa vyžaduje
podpora vzdelávania študentov v technických odboroch. Táto finančná podpora a materiálnotechnické zabezpečenie vyučovania mladých ľudí prispieva k zvýšeniu záujmu a atraktivity učebných
a študijných odborov na stredných školách. Rovnako prispieva k rozširovaniu ponuky na trhu práce. Z
hľadiska rozvoja strojárskych, elektrotechnických a chemických odvetví je to v súčasnosti veľmi
dôležitá a naliehavá úloha hlavne z hľadiska získavania kvalifikovaných pracovných síl v odboroch,
ktoré sú na trhu práce nedostatkové. Na Spojenej škole Nivy sa vyučujú žiaci v nedostatkových
odboroch technického zamerania: 2860 K chemik operátor, 2464 H strojný mechanik, 2683 H 11
elektromechanik – silnoprúdová technika a 2433 obrábač kovov. Z hľadiska prípravy je dôležitá
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu či už formou štipendií žiakov, ktoré prispievajú k zlepšeniu
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dochádzky, vyučovacích výsledkov, ale aj podpora materiálno-technického vybavenia odborných
učební, laboratórií a dielní, ktoré umožňujú vyučovanie v súlade s normatívom a požiadavkami trhu
práce.
24. Spolok právnikov Comenius, o.z.
Názov projektu: Budovanie a podpora vedeckého prostredia a vedeckých aktivít učiteľov a študentov
PraF UK
Projekt bol podporený sumou: 50 000 €
Východiskom projektu bolo, že Právnická fakulta dlhodobo zápasí s problémom priestorového a
technického zabezpečenia vybavenia priestorov. Súčasný stav dlhodobo nespĺňal podmienky na
kvalitné vedecké a pedagogické aktivity. Vďaka projektu sa podarilo čiastočne vybaviť niekoľko
miestností, ktoré poskytujú štandartný priestor. Miestnosti boli vymaľované, vymenené v nich boli
parkety, zakúpený bol nový nábytok a boli vybavené adekvátnou výpočtovou technikou. Tiež sa
prerobila zasadacia miestnosť, ktorá je vhodná na stretnutia študentov s pedagógmi počas rôznych
konferencií a odborných stretnutí. Finančný dar bol použitý na vydanie zborníka konferencie,
zakúpenie nábytku, parkiet a na zakúpenie výpočtovej techniky.
25. STEFANY Film, s.r.o.
Názov projektu: „Čudo medzi ZOO a cintorínom“ (alebo o Slovenskej televízii trochu inak). Kniha –
príbehová história verejnoprávneho vysielateľa. Rozsah 560 strán aj s ilustráciami.
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Príbehová história Slovenskej televízie obsahuje rozprávanie a spomienky 66 televízakov,
najznámejších ľudí zo všetkých televíznych profesií, ktorí hovoria o svojej práci a zážitkoch z
pôsobenia vo verejnoprávnej televízii. Okrem tých tv profesií, čo už zanikli alebo sa rozvíjali sú v knihe
aj zástupcovia súčasných a terajší televízaci, známe tváre a mená z obrazovky: Iveta Malachovská,
Alena Heribanová, Andrea Bugošová, Marcel Merčiak, Peter Núňez, Michal Slanička, Vilam Stankay,
Ľubomír Bajaník atď. No aj veľké mená slovenského šoubiznisu akými sú herecké legendy: Marína
Kráľovičová, Hilda Michalíková, Štefan Kvietik, Zuzana Kocúriková, Peter Rúfus. Druhú časť knihy
tvoria rozhovory s ponovembrovými riaditeľmi a štatutármi, čo dáva textu prospešný spoločenskopolitický rozmer literatúry faktu a poodkrýva súvislosti rôznych etáp rozvoja STV. Posledná tretia časť
nazvaná „tajný denník nevďačníka“ dopĺňa obraz o zákulisnom dianí okolo STV a sú osobnými
spomienkami a skúsenosťami autora na stretnutia s politikmi a lobistami...Čitateľ si však v knihe
nájde a isto ho potešia aj kratšie literárne útvary nazvané: „Tv čriepky“ (príbehy tvorcov z
nakrúcania), „Tv škriatkovia“ (príhody z vysielania) a „Tv žartíky“ (spomienky na charakteristický
televízacky humor počas cestovania a služobných ciest).
26. CELZIUS, o.z.
Názov projektu: Vzdelávanie, osveta a nákup a oprava zdravotníckej techniky a príslušenstva
Projekt bol podporený sumou: 8 800 €
Ochrana a upevňovanie ľudského zdravia je dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Rozhodujúcim
činiteľom v tomto procese je zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva svoju prácu v príslušnom
zdravotníckom povolaní. Zdravotnícke povolania sa vyvíjali a stále vyvíjajú tak ako celá spoločnosť a
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sú rozmanité. Zdravotnícky systém vychádza z predpokladu, že na zabezpečenie požadovanej úrovne
poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby zdravotnícki pracovníci boli odborne
pripravení v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. Celoživotné vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov je povinné a založené na potrebe permanentného získavania informácií v
súlade s rýchlosťou technologických zmien a vedeckého pokroku v medicíne. Občianske združenie
spolupracuje s rôznymi organizáciami a odbornými pracovníkmi, lekármi, zdravotnými sestrami a
pod. V rámci predloženého projektu bude o.z. realizovať vzdelávacie aktivity a osvetu medzi
pacientami, spolupracovať s vybranou ambulanciou a jej odborným personálom, ako aj s inými,
podobne zameranými ambulanciami.
27. Základná škola Mátyása Korvína s VJM
Názov projektu: IKT a technické zručnosti pre všetkých
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Hlavným cieľom projektu je zaobstaranie dvoch učební pre žiakov základnej školy. IKT prenikajú do
každej oblasti života, kultúry, stravovania a odievania, ovplyvňujú životné štýly a menia aj zaužívané
zvyky. Práca s IKT a tzv. počítačová gramotnosť je nevyhnutnou podmienkou uplatnenia človeka na
trhu práce i v každodennom živote. Táto gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a
používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií. Na Slovensku je veľký nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov a projekt má napomôcť riešiť túto alarmujúcu situáciu pracovného trhu. Vzdelávacia
oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k
získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Cieľom projektu je vytvoriť praktické pracovné
návyky a zručnosti žiakov nevyhnutné pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Práca s
IKT tzv. počítačová gramotnosť a technická zručnosť je nevyhnutnou podmienkou uplatnenia človeka
na trhu práce i v každodennom živote. Pomocou projektu zariadená IKT a polytechnická učebňa bude
zabezpečovať vyučovanie IKT a technické zručnosti nielen pre žiakov ZŠ ale aj pre členov miestnych
klubov dôchodcov. V rámci plánu školy bude realizované aj vyučovanie „žiaci a starí rodičia
spoločne“, táto aktivita bude slúžiť aj na zlepšenie vzťahov medzi generáciami.
28. Nadácia Pontis
Názov projektu: Generácia 3.0 – cez EDUpointy šírime inovatívne vzdelávacie prístupy
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Nadácia Pontis reaguje na technologické a spoločenské zmeny, ktoré v najbližších rokoch zásadne
ovplyvnia život v našej spoločnosti. Myšlienkou Nadácii Pontis je, aby každý človek mohol naplniť svoj
potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Chce meniť
vzdelávanie aj zdola – posilniť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré majú potenciál rozšíriť sa do čo
najviac škôl. Jedným zo spôsobov je šírenie inovatívnych vzdelávacich prístupov ako sú EDUpointy –
fyzické miesta. Program EDUpointov sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení
problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti
potrebné pre 21. storočie. V roku 2019 sa uskutočnia Edupointy v troch mestách (Košice, Bratislava,
Zvolen). Pôjde o 30 vzdelávacích podujatí pre približne 600 učiteľov, riaditeľov, študentov pedagogiky
a rodičov.
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G. Ochrana a tvorba životného prostredia
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, rovnako
o ľudí, ktorí k ochrane a tvorbe životného prostredia. V téme ochrany a tvorby životného prostredia
bol podporený 1 projekt v sume 4 000 €:
1. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO „Nízke Tatry“
Názov projektu: “ Propagačno-náučné publikácie o Národnom parku Nízke Tatry“
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo vydanie publikácie o Národnom parku Nízke Tatry a informačnej
skladačky o tomto veľkoplošnom chránenom území. Cieľovou skupinou je široké spektrum
návštevníkov, turistov tohto územia, študenti, žiaci ale aj domáci obyvatelia žijúci v dosahu
chráneného územia. Naposledy boli podobné materiály vydané v réžii NAPANT v roku 2007 a v
súčasnosti boli už úplne rozobraté. Financie boli použité na tlač publikácie a skladačky.
I. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, rovnako
o ľudí, ktorí k ochrane a tvorbe životného prostredia. V téme ochrany a tvorby životného prostredia
boli podporené 2 projekty v sume 10 000 €:
1. International Women´s Club of Bratislava, IWCB (Medzinárodný klub žien v Bratislave)
Názov projektu: Vianočný bazár 2018
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bola organizácia 27. ročníka Vianočného bazáru v nedeľu 25. novembra 2018 v Starej
tržnici v Bratislave za účasti veľvyslanectiev akreditovaných na Slovensku, medzinárodných škôl a
medzinárodnej komunity žijúcej na Slovensku. Tento projekt je veľmi obľúbený u širokej slovenskej a
medzinárodnej verejnosti. Hlavným cieľom bolo získať čo najviac finančných prostriedkov, aby bolo
možné následne podporiť čo najviac organizácií. Všetky získané prostriedky sa použijú iba na
charitatívnu činnosť. Za tým účelom je zriadený osobitný charitatívny účet, aby bola zabezpečená
maximálna transparentnosť. Všetky členky klubu sa na organizácii Vianočného bazáru angažujú
dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu. Rozdeľovaniu peňazí sa venuje charitatívny výbor, zložený z
členiek klubu, ktorý má veľmi prísne pravidlá prideľovania prostriedkov. Výťažok z Vianočného bazáru
však nikdy nie je tak vysoký, aby bolo možné podporiť všetky charitatívne projekty. Preto sa
organizátori snažia získať partnerov, ktorí pomôžu pokryť nevyhnutné organizačné náklady. Finančný
dar bol použitý na technické zabezpečenie a poplatky Starej tržnici.

2. Dobrovoľnícke centrum Košíc - organizačná jednotka INŠTITÚTU PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY o.z.
Názov projektu: Košická dobrovoľnícka jeseň 2018
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
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Cieľom projektu bol rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Poukázalo sa na jeho
nezanedbateľný prínos prostredníctvom miestnych dobrovoľníckych komunít v oblasti životného
prostredia. Podujatia boli zamerané na zber odpadu, maľovanie verejných priestorov (graffiti) a
revitalizáciu priestorov materských škôl a stredných škôl. Zámerom projektu bolo vzbudiť záujem
mládeže o svoje okolie a o veci verejné tak, aby sa aktívne zapájali do verejného života vo svojom
okolí. Na všetkých 14-tich akciách sa zúčastnilo spolu 350 dobrovoľníkov a revitalizovalo, zútulnilo,
namaľovalo či vyčistilo niekoľko verejných priestranstiev či iných spoločných miest. Finančný dar bol
použitý na materiál a na náradie.
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FINANČNÁ SPRÁVA
VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT V EUR:
SÚVAHA
2018

2017

Aktíva
Obežný majetok
Finančný majetok
- Bankové účty
- Pokladnica
Náklady budúcich období
Krátkodobé pohľadávky
Aktíva celkom

1 220 035,75
1 220 035,75
1 220 020,50
15,25
61,82
1 220 097,57

1 971 160,57
1 970 160,57
1 970 130,14
30,43
61,82
1 000,00
1 971 222,39

Vlastné zdroje krytia aktív
Imanie a peňažné fondy
- Základné imanie
- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Cudzie zdroje krytia aktív
- Krátkodobé rezervy
- Krátkodobé záväzky
- Ostatné záväzky
Výnosy budúcich období
Pasíva celkom

298 522,29
6 819,87
6 638,78
181,09
291 702,42
94 950,00
826,00
94 124,00
826 625,28
1 220 097,57

298 522,29
6 819,87
6 638,78
181,39
291 702,42
82 750,00
2 050,00
80 700, 00
1 589 950,10
1 971 222,39

2018

2017

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Náklady
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Náklady celkom
Výnosy
Úroky prijaté
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
77

60 292,43

49 337,17

5,00
3 589 538,59
73 396,53
3 723 232,55

90 000,00
637 377,00
55 200,00
831 919,17

1 508 744,55

831 919,17

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Iné ostatné výnosy
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

2 214 488,00

-

3 723 232,55
-

831 919,17
-

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Prijatá asignácia 2 % z dane v roku 2017
Použitie asignácie z predchádzajúceho roka
Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos budúcich období
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Iné výnosy
Príjmy nadácie celkom

v EUR
1 492 300,68
589 950,10
573 506,23
1 508 744,55

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
Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
- Program Opora
- Zamestnanecký grantový program
- Podpora O krok vpred
- Program Municipality
- Grantový program Regióny
- Grantový program SPPravmeto
- Partnerské projekty iných neziskových subjektov
Pamiatka roka Fénix - cena
Dary Spolupráca so samosprávami
Dary Eustream
Poskytnuté príspevky celkom
Výdavky (náklady) na správu nadácie:
- vedenie účtovníctva, výročná správa a audit nadácie za rok 2017
- náklady na propagáciu a medializáciu grantových programov
- bankové poplatky a ostatné poplatky
- správa nadácie (administrácia)
- tvorba webstránky
Výdavky (náklady) nadácie celkom
Ostatné výdavky (náklady):
- daň z príjmov
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v EUR
40 000 EUR
20 000 EUR
44 500 EUR
247 560 EUR
40 000 EUR
40 000 EUR
3 092 049 EUR
33 200 EUR
76 126,12 EUR
29 500 EUR
3 662 935,12 EUR
7 250,35 EUR
121,00 EUR
73,68 EUR
52 200,00 EUR
647,40 EUR
60 297,43 EUR
5,00 EUR
-

Auditovaná účtovná závierka za rok 2018, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí Prílohu č. 10
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Ostatné informácie
V roku 2018 správca Nadácie SPP ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 247 560 € (z toho poskytnuté prostriedky
od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 34 988 €). Správna rada nadácie neurčila žiadne
ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe Nadácie SPP uvedené.
Orgány Nadácie SPP
Orgán

Správna rada

Funkcia

Meno

predseda

MUDr. Jozef Dolinský

člen

Ing. Michal Ďurkovič
JUDr. Marián Valko
Ing. Štefan Šabík
Mgr. Ondrej Šebesta

Správca nadácie

Dozorná rada

predseda

Ing. Rudolf Slezák

člen

Ing. Milan Hargaš, Ing. Ján Szalay

Partnerom Nadácie SPP v napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre
filantropiu (Cpf n.o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.
Cpf n.o. poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne
rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity
Nadácie. Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym
významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti. Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na
životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny. Po
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Táto výročná správa bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. podľa § 35.
Udalosti po dátume súvahy
Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na výročnú správu
nadácie.
Kontaktné údaje:
Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel. č.: 0907 987 981
e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk
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