Nadácia SPP
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
K 31. DECEMBRU 2019
A
SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH
PREDPISOV

Výročná správa za rok 2019
Nadácia SPP v službách verejnosti
Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002. Jej zakladateľkou je spoločnosť Slovenský plynárenský
priemysel a. s., ktorá vníma nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje
pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú
schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu
pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
Víziu Nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, štipendiá,
zahraničné a dlhodobé inovatívne projekty. Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť
a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými
podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

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

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

•

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

•

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

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie.
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Nadácia SPP pôsobí v týchto oblastiach spoločenského života:
A.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb;
B.) podpora a rozvoj telesnej kultúry;
C.) poskytovanie sociálnej pomoci;
D.) zachovanie kultúrnych hodnôt;
E.) podpora vzdelávania;
F.) ochrana ľudských práv;
G.) ochrana a tvorba životného prostredia;
H.) veda a výskum;
I.) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Prijímateľmi podpory sú:
mimovládne organizácie, jednotlivci, samosprávy, školy, univerzity a ďalšie subjekty.
A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
V roku 2019 v rámci grantových programov Nadácia SPP podporila 335 žiadostí o podporu v celkovej
hodnote 518 371,26 €. Otvorené grantové programy (ciele, priority a kritériá podpory) sú verejne
medializované a dostupné pre každého, kto spĺňa zverejnené kritériá programu. Nadácia SPP otvorila
v roku 2019 tieto programy:
Oblasť podpory

Názov programu

Počet
podporených v
programoch

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

Zamestnanecký grantový program

43

27 000,00 €

Program O krok vpred

36

45 500,00 €

Program Opora

90

49 620,00 €

Program Hlavička

12

21 251,26 €

Program Municipality

44

270 000,00 €

Grantový program SPPravmeTo

56

60 000,00 €

Grantový program Regióny

54

45 000,00 €

335

518 371,26 €

Spolu
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Výška poskytnutých
prostriedkov

Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP – distribúcie v roku 2019:
Oblasť podpory

Názov programu

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

Spolupráca so samosprávami

Počet
podporených
v programoch
4

Výška
poskytnutých
prostriedkov
40 980,00 €

4

40 980,00 €

Počet
podporených
v programoch
19

Výška
poskytnutých
prostriedkov
53 600,00 €

19

53 600,00 €

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2019:
Oblasť podpory

Názov programu

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

Dary Eustream

Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 270 000,00 € (z toho poskytnuté
prostriedky od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 36 495,00 €).
B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu
cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne,
majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú
konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.
Za rok 2019 Nadácia SPP podporila 227 subjektov v celkovej hodnote 6 896 943,47 €.
Počet
podporených

Oblasť podpory

Podporená suma EUR

ochrana a podpora zdravia

26

403 100,00 €

podpora a rozvoj telesnej kultúry

69

3 029 700,00 €

poskytovanie sociálnej pomoci

15

150 610,00 €
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zachovanie kultúrnych hodnôt

61

1 249 033,47 €

podpora vzdelávania

46

816 500,00 €

ochrana a tvorba životného prostredia

4

1 198 000,00 €

organizovanie a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti

4

35 000,00 €

veda a výskum

2

15 000,00 €

227

6 896 943,47 €

SPOLU:
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A. OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE SPP
GRANTOVÝ PROGRAM OPORA
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych
prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už
deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. V
programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych
potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať
k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2018 poskytla Nadácia SPP v tomto
programe granty 695 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 820 998 €.
Naším zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili
ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné
plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich
k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote.
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. V programe OPORA je naša podpora
určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa
ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov,
potrieb a schopností svojich klientov. Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme:
telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a
mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.
Naším zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov
v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so
špeciálnymi potrebami.
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 50 000 €. Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1 500 €. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.
O podporu sa môžu uchádzať:
•

•

•
•

mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkví, nadácie a neinvestičné
fondy;
štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby,
(napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie);
špeciálne školy;
iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.

Cieľové skupiny:
•
•
•

telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia;
deti a mládež s postihnutím;
seniori;
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•
•

ženy a deti v Krízových centrách;
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a
pod.).

O podporu sa nemôžu uchádzať:
Obce a mestá, Centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, Centrá voľného času, Materské centrá,
Materské školy, Základné školy a Stredné školy, Kluby dôchodcov, Jedálne pre dôchodcov, Práčovne
pre dôchodcov, Rehabilitačné strediská, Strediská osobnej hygieny.
Uzávierka predkladania projektov je: 25. apríla 2019 do 24:00 hod.
Vyhodnotenie projektov: máj 2019
Realizácia projektov: jún 2019 – november 2019

Podporíme projekty, ktorých zámerom je zvýšiť alebo zlepšiť:
•
•
•

•
•
•
•

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

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

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

vyplnili on-line formulár na https://nadaciaspp.egrant.sk/ a predstavili individuálny plán
rozvoja konkrétneho klienta;
priložili prílohy (naskenované, prikladajú sa v on-line formulári).

Prílohy:
a) štatút, stanovy alebo zakladacia listina;
b) registrácia organizácie – potvrdenie o pridelení IČO;
c) potvrdenie o vedení účtu organizácie – fotokópia výpisu z účtu;
d) menovací dekrét štatutárneho zástupcu.

Poznámky:
Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na
https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky, t. j. 25. apríla 2019 do 24:00 hod. Prílohy sa
predkladajú naskenované prostredníctvom formuláru. Nič neposielate poštou.
Nekompletne predložené žiadosti nebudú posudzované. Bližšie informácie a pomoc vám rada
poskytne programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598,
barbora.blahova@cpf.sk
O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada;
Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím; Mgr. Lenka Varcholová,
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice; Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička,
psychologička.
V rámci grantového programu OPORA bolo podporených 90 projektov v celkovej sume 49 620 €.
Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora so záverečnými správami tvorí
Prílohu č. 1

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

prispieť k skvalitneniu života ľudí s postihnutím;

•

umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program;

•

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

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

jednotlivec – fyzická osoba;

•

jednotlivec – rodič dieťaťa.

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

Kritériá a požiadavky programu
1. krok
Na web stránke www.nadaciaspp.sk, v časti Grantové programy kliknite na oblasť Podpora
znevýhodnených a následne na program „O krok vpred“. Projekt je potrebné predložiť výlučne iba
elektronicky prostredníctvom on-line formuláru na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň
uzávierky, t. j. 4. októbra 2018 do 24:00 hod.
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2. krok
Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a posudzovaná Výberovou komisiou. Výberová komisia je zložená
zo zástupcov Nadácie SPP a zo zástupcov Nadácie Adeli. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje
správca Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí Výberovou komisiou trvá približne 3
týždne. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný e-mailom.
3. krok
Vybraným žiadateľom bude prefinancovaný liečebný pobyt v ADELI Medical Center maximálne do
výšky 2 000 EUR. ADELI Medical Center pošle Nadácii Adeli informatívnu predfaktúru o cene za
realizáciu rehabilitačného programu každého vybraného žiadateľa, na základe ktorej Nadácia Adeli
uhradí splátku finančného príspevku pre vybraného žiadateľa na účet ADELI Medical Center. Finančný
príspevok môže byť použitý výlučne na úhradu rehabilitačných pobytov vybraných žiadateľov.
4. krok
Nadácia Adeli pripraví pre Nadáciu SPP záverečnú obsahovú a finančnú správu, kde zhodnotí a
vyúčtuje všetky podporené a realizované rehabilitačné pobyty za jednotlivých žiadateľov. Všetky
predložené žiadosti o príspevok budú Výberovou komisiou posudzované individuálne so zohľadnením
všetkých aspektov. Pri posudzovaní sa bude prihliadať aj na sociálnu situáciu žiadateľa. V rámci
programu nie je možné žiadať podporu na preplatenie pobytov, ktoré sa už uskutočnili. V jednom
roku môže žiadateľ získať podporu len jedenkrát.
Časový harmonogram programu
6. septembra 2018 – Otvorenie programu.
Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP.
4. októbra 2018 – Uzávierka prijímania žiadostí.
Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra
2018 do 24:00 hod. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr
do 12. novembra 2018. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na
rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Silvia Lacková (Nadácia Adeli),
PaedDr. Zuzana Šmachová (Nadácia Adeli) a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (Nadácia SPP).
V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 39 žiadateľov v celkovej sume 50 000
€. V roku 2018 bol preplatený rehabilitačný pobyt 3 žiadateľom v sume 4 500 €. V roku 2019 bol
preplatený rehabilitačný pobyt 36 žiadateľom v sume 45 500 €.
Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred tvorí Prílohu č. 2
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ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM
Priložte ruku k dielu! Zamestnanecký grantový program opäť otvorený
Už po štrnásty raz podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
(„SPP“), ktorým záleží na dianí v ich okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej
každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech
svojej komunity.
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP
sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou
dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám
sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete
s nejakou organizáciou či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo
Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve vám.
Vďaka 624 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 13 rokov ZGP môžeme
naďalej pokračovať v snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.
Komu je program určený
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP (do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci
spoločností SPP – distribúcia, a. s. a eustream, a. s.).
Zamestnanci musia byť:
▪

v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici);

▪

s ukončenou skúšobnou lehotou;

▪

nie vo výpovednej lehote.

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednu žiadosť.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov v rámci ZGP vyčlenených celkovo
20 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt,
je 1 000 eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
Vyhlásenie programu je 11. februára 2019.
Uzávierka prijímania projektov je 11. marca 2019 do 24.00 hod.
Výsledky o podpore budú zverejnené 29. marca 2019.
Aktivity v projekte plánujte od apríla do novembra 2019.
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Aké projekty podporíme
➢ Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov
Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia
verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu, ako sú parky, námestíčka a pod.).
➢ Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo
propagácia zaujímavostí regiónu).
➢ Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene,
separovanie odpadu).
➢ Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie
voľného času a na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov
v materských centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk).
➢ Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či
seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí
v centrách, kluboch).
➢ Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr.
školské charitatívne aktivity).
➢ Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr.
revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky).
➢ Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre
zmysluplné trávenie voľného času – záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj
zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
➢ Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych
spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí).
➢ Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli
v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných
pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
➢ Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.
V programe nepodporíme
•

študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty;

•

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

•

budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.);

•

samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom
choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách;

•

rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok;

•

extrémisticky zamerané projekty;
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•

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

•

projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať;

•

projekty realizované v zahraničí;

•

mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.

Kritéria posudzovania
➢ verejnoprospešnosť projektu – projekt bude slúžiť otvorenej, širšej komunite a bude mať
verejnoprospešný charakter;
➢ regionálny rozmer – projekt vychádza z aktuálnych potrieb daného regiónu a je prínosný
v danej komunite;
➢ aktivizovanie miestnych obyvateľov – projekt prispeje k rozvoju spolupráce viacerých
zainteresovaných skupín (napr. miestnych obyvateľov, samosprávy, mimovládnych
organizácií);
➢ inovatívnosť – projekt je originálny a nápaditý;
➢ realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch,
predkladateľ projektu je zároveň aj jeho realizátorom;
➢ finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka
rozpočtu súvisí s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov;
➢ vklad zamestnanca do projektu – miera účasti zamestnanca na príprave a aktivitách
projektu. Príspevok predkladateľa môže byť finančný aj nefinančný: formou odpracovaných
dobrovoľníckych hodín, darovať môže svoje zručnosti, vedomosti (napr. formou konzultácií,
výučbou);
➢ charitatívny rozmer – adresná pomoc prispeje k zmierneniu zložitej životnej situácie, v ktorej
sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitol jednotlivec.
Vyhodnotenie projektov
O podpore projektov rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP. Informáciu
o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory zašle Nadácia SPP jednotlivým žiadateľom e-mailom.
Postup pri predkladaní projektu
Projekty
predkladajte
iba
elektronicky,
prostredníctvom
on-line
formuláru
na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosíme, aby ste nič neposielali vytlačené poštou. Termín uzávierky
podávania projektov je 11. 3. 2019 do 24.00 hod., projekty zaslané po tomto termíne nebudú
zaradené do posudzovania.
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Ako predložiť projekt
Na webovej stránke Nadácie SPP: https://nadaciaspp.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár.
Otázky pokrývajú tieto oblasti:
1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.
2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii/jednotlivcovi,
ktorú/ktorého chcete podporiť.
3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.
4. Informácie o plánovanom projekte:
•

opis vášho projektu/aktivity,

•

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

•

kto a aký bude mať prínos z vášho projektu,

•

časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.

5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formuláru.
6. Prílohy:
• potvrdenie o vedení bankového účtu (nie je potrebná notársky overená kópia, začiernite stav
vášho účtu);
• v prípade podpory jednotlivca zašle predkladateľ projektu spolu so žiadosťou aj ním podpísané
čestné vyhlásenie podľa zverejneného vzoru, že jednotlivec, ktorému má byť podpora
poskytnutá, sa vplyvom úrazu, choroby, či zdravotného postihnutia ocitol v ťažkej životnej
situácii alebo hmotnej núdzi.
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Príjemca finančného príspevku je výlučne zamestnancom SPP a je zamestnaný
v hlavnom pracovnom pomere, má ukončenú skúšobnú lehotu a nie je vo výpovednej lehote.
Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení
zamestnanci predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre
dodanie správy, spôsob vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet
obdarovaných.
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Konzultácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP:
RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk.
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O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a
Mgr. Lucia Capová (SPP) (ktoré projekty nepredkladali).
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 43 projektov v celkovej sume 27
000 €.
Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami
tvorí Prílohu č. 3
ŠTIPENDIJNÝ GRANTOVÝ PROGRAM HLAVIČKA
Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenásty raz. Aj naďalej chceme
podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom
študijných pobytov v zahraničí.
O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických
odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny. Jednou z podmienok získania podpory je
predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent
plánuje venovať.
V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty,
letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta, realizované do konca roku 2019.
V tomto ročníku Nadácia SPP vyčlenila celkovo 30 000 € na podporu vysokoškolských študentov, ktorí
chcú vyniknúť v odbore, ktorí študujú.
KTO žiada podporu? Komu je program určený:
Študenti denného vysokoškolského štúdia 1. stupňa a 2. stupňa, vek do 30 rokov, slovenskej štátnej
príslušnosti a študujúci v odbore:
o právo;
o ekonómia;
o informačné technológie;
o technické odbory;
o prírodné vedy;
o humanitné vedy;
o medicína.
KDE je možné študovať? V ktorých krajinách je možná sebarealizácia:
Študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné odborné školy je možné realizovať kdekoľvek vo
svete.
KEDY? Časový harmonogram predkladania žiadostí:
Vyhlásenie programu je 12. marca 2019.
Uzávierka prijímania žiadostí (projektov) je 25. apríla 2019, t. j. žiadosti (projekty) musia byť
v systéme e-grant odoslané najneskôr do 24:00 hod.
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Výsledky o podpore budú zverejnené 27. mája 2019.
Do uzávierky môžu byť predložené len žiadosti (projekty) realizované do konca roka 2019.
KOĽKO? Výška finančnej podpory:
Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt, letnú odbornú školu alebo stáž je
3 000 €.
Celková suma, ktorú prerozdelíme v programe je 30 000 €.
NA ČO? Oprávnené výdavky:
Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom:
o registračné poplatky;
o školné;
o zdravotné a úrazové poistenie;
o knihy, výskumný materiál;
o cestovné;
o ubytovanie;
o iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.
Do rozpočtu nie je možné zahrnúť:
o životné náklady – stravné, vreckové, internet, telefón;
o nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.
Štipendium je možné získať na nasledovné účely (príklady):
o
o
o
o
o

študijná stáž na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku;
vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským
pedagógom a s partnermi v zahraničí;
krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych
krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.);
účasť na letnej odbornej škole;
iné.

Kto sa nemôže uchádzať o podporu:
o
o

študenti, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informačné technológie,
technické odbory, prírodné vedy, humanitné vedy a medicína;
doktorandi.

Program nepodporuje:
o
o
o

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

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

informácie o predkladateľovi (osobné údaje);
informácie o dosiahnutom vzdelaní predkladateľa (fakulta, katedra, špecializácia, študijný
program, ročník, študijný priemer);
informácie o akademických výsledkoch;
doplňujúce informácie o štúdiu (štipendium v súčasnosti poberajúce, podpora
v minulosti, podpora v grantovom programe Hlavička);
údaje o samotnom projekte (popísanie projektu, témy, metód, aktivít projektu,
osobného prínosu a využitia výstupov);
rozpočet projektu.

2. Predloženie povinných príloh:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

potvrdenie o prijatí na zahraničnú vysokú školu, výskumné pracovisko, stáž, letnú školu,
doktorandské štúdium (môže byť predložené aj dodatočne e-mailom, najneskôr do
podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku);
doklad o výške poplatkov za štúdium v zahraničí, na ktoré študent žiada podporu (môže
byť predložené dodatočne e-mailom, najneskôr do podpisu zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku);
dve referencie (letná škola iba 1 referenciu), ktoré potvrdzujú schopnosť študenta
úspešne a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí, vrátane jeho/jej záujmu a
potenciálu venovať sa projektu technického, odborného alebo praktického charakteru.
Referencie musia obsahovať celé meno referujúceho, kontakt, názov jeho
zamestnávateľa a vlastnoručný podpis referujúceho. V prípade, predloženia referencie v
inom ako slovenskom jazyku je potrebný jej preklad;
výpis dosiahnutých študijných výsledkov za posledný akademický rok potvrdený
odtlačkom pečiatky študijného oddelenia;
štruktúrovaný životopis;
priloženie motivačného listu v rozsahu max. 2 strany;
dokument (certifikát) potvrdzujúci jazykové znalosti predkladateľa (je výhodou, nie
podmienkou);
kópia OP;
číslo účtu žiadateľa v tvare IBAN.

Kritéria posudzovania žiadostí:
1) Obsahové spracovanie žiadosti
▪ prehľadnosť a obsah spracovanej žiadosti;
▪ kvalita spracovania projektu.
Predkladaný projekt musí priamo súvisieť s odborom štúdia predkladateľa žiadosti;
▪ adekvátnosť referencií. Referencie by mali byť od ľudí, ktorí sú odborníkmi v oblasti, v ktorej
predkladateľ študuje. Referencie musia potvrdzovať schopnosť študenta úspešne
a zodpovedne absolvovať štúdium v zahraničí, vrátane jeho/jej záujmu a potenciálu (aj
jazykových schopností) realizovať projekt. V prípade predloženia referencií v inom ako
slovenskom jazyku je potrebné priložiť ich preklad.
2)
▪
▪
▪

Formálna stránka žiadosti
predloženie všetkých potrebných príloh;
študent spĺňa zverejnené kritériá podpory;
prehľadnosť žiadosti.
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Žiadne zo spomínaných kritérií nie je nadradené inému.
Ak spĺňate podmienky štipendijného programu Hlavička a rozhodli ste sa zapojiť do programu:
•
•

vyplňte on-line formulár prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 25. apríla 2019
24:00 hod.;
doplňte všetky požadované prílohy.

Vyhodnotenie žiadostí a výber štipendistov:
Výber štipendistov bude realizovaný na základe posúdenia predloženej žiadosti (projektu)
a požadovaných príloh výberovou komisiou. Výberová komisia bude pozostávať zo zástupcov
vysokých škôl a nezávislých odborníkov z akademickej oblasti.
Komisia bude pozornosť venovať prioritne:
▪ projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru,
▪ motivačnému listu,
▪ odborným a osobnostným predpokladom študenta (životopis),
▪ referenciám.
Zmluvné podmienky štipendia:
Finančný príspevok (štipendium) bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Podporení žiadatelia (študenti) predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii
podporeného projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú
obsiahnuté všetky termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy a spôsobu vyúčtovania
projektu.
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí:
Nadácia SPP si váži čas a námahu každého študenta, ktorý sa venuje spracovaniu svojej žiadosti
a zároveň ďakuje za prejavenú dôveru.
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta
Majerníková, PhD., 0907 987 981, bea@nadaciaspp.sk a programová asistentka Nadácie SPP Mgr.
Barbora Blahová, 0918 548 598, barbora.blahova@cpf.sk.
O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: RNDr. Malvína Čierniková, PhD.
(vysokoškolský pedagóg na PRIF UK, odbor pedológia) a Mgr. Andrea Uhrinová (Ministerstvo
školstva).
V rámci grantového programu Hlavička bolo podporených 12 projektov v celkovej sume 21 251,26 €.
Zoznam podporených projektov v grantovom programe Hlavička so záverečnými správami tvorí
Prílohu č. 4
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INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM MUNICIPALITY
TERMÍNY
Odovzdanie projektu:
Realizácia projektu:
Záverečné vyúčtovanie:

17. marec 2019 do 24:00 hod.
apríl až december 2019
15. december 2019

PODMIENKY
• predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do jednej z troch určených oblastí (viď
nižšie);
• výška podpory na jeden projekt závisí od celkového počtu zaslaných projektov do programu;
• v programe Municipality budú podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné a
odrážajú potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce;
• požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s rozpočtom a plánovaným aktivitami
projektu.
TRI OBLASTI PODPORY
• Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk;
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov,
námestí, verejných priestorov a pod.);
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk;
• zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem
informácií o obciach:
• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas);
• realizácia obecnej webovej stránky obce;
• realizácia systému informačných tabúľ.
V tejto oblasti nebudú podporené projekty:
• výstavba viacúčelových multifunkčných ihrísk;
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch;
• projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov, stredísk a budov obecných úradov.
• Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné
združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce;
• podpora miestneho súboru a pod.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
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• Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov;
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií;
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry;
• protipovodňové opatrenia;
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia a/alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás.
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI
• Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje:
• Základné údaje o obci (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej situácie).
• Popis projektu:
• Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť.
• Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený, ako bude
projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od projektu).
• Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
• Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu.
• Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od darcu.
Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie ich súvisu s
plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne vybavenie a
zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť v
priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.) Priložte aj cenovú ponuku, ak je k dispozícii.
• Fotografie pôvodného stavu (v digitálnom formáte JPG, GIF, TIFF a pod.).
• Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené):
• potvrdenie o pridelení IČO;
• potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
• potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Vypracovaný projekt zašlite prostredníctvom elektronického on-line systému, ktorý nájdete na
webovej adrese http://nadaciaspp.egrant.sk/.
Vyplnenie žiadosti o grant je jednoduché. Postupujte, prosím, podľa nasledovných krokov:
KROK 1
• Registrujte sa (okno v pravom hornom rohu).
• Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo.
• Potvrďte správnosť vašej e-mailovej adresy.
Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii, vám príde e-mail s webovým odkazom. Kliknite na
webový odkaz a potvrďte správnosť svojej e-mailovej adresy. V prípade, že ste e-mail nedostali,
skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam).
• Vráťte sa na webovú stránku s on-line formulárom http://nadaciaspp.egrant.sk/.
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KROK 2
• Prihláste sa do formuláru svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3
• Vyplňte formulár.
Do on-line formuláru môžete vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky
grantového programu, resp. do finálneho odoslania svojej žiadosti o grant. Na priebežné uloženie
slúži tlačidlo PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.
KROK 4
• Odošlite finálnu podobu on-line formuláru (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt s
potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formuláru) treba odoslať v termíne do
17. marca 2019 do 24:00 hod. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant, si budete
môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
V prípade otázok sa môžete
erika.vodickova@eustream.sk).

obrátiť

na

Eriku

Vodičkovú

(tel.

02/6250

7224,

O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2019 získalo podporu 44 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality tvorí
Prílohu č. 5

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

žiadosť spĺňa obsahový zámer;
súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy;
zámer projektu je zmysluplný a potrebný;
projekt je verejnoprospešný;
projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny;
cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované;
rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám.
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Postup pri predkladaní projektu:
Tlačená podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formuláru) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
➢ potvrdenie o pridelení IČO;
➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej, aj
v elektronickej podobe.
O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá
podpory.
V roku 2019 získali podporu 4 projekty, ktorým bola prerozdelená celková suma 40 980 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP – distribúcie v rámci vyplatenia
darov tvorí Prílohu č. 6

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

žiadosť spĺňa obsahový zámer;
súčasťou žiadosti sú všetky povinné prílohy;
zámer projektu je zmysluplný a potrebný;
projekt je verejnoprospešný;
projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, prehľadný, dostatočne konkrétny;
cieľ projektu, jeho úžitky, časový a finančný plán sú jasne formulované;
rozpočet má priamu súvislosť s predkladaným zámerom a je primeraný plánovaným
aktivitám.

Postup pri predkladaní projektu:
Tlačená podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (podľa štruktúry projektu na zadnej strane
formuláru) s povinnými prílohami (neoverené fotokópie) zaslať poštou na adresu Nadácie SPP.
K tlačenej verzii priložte fotokópie nasledujúcich dokumentov, ktoré nemusia byť notársky overené:
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➢ potvrdenie o pridelení IČO;
➢ potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
➢ potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Elektronická podoba – 1x vyplnený formulár a projekt (vo formáte docx) zaslať mailom na adresu:
bea@nadaciaspp.sk alebo projekty@nadaciaspp.sk. Prosíme o zaslanie podkladov aj v tlačenej, aj
v elektronickej podobe.
O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2019 získalo podporu 19 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 53 600 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci
vyplatenia darov tvorí Prílohu č. 7

GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY

TERMÍNY
Spustenie programu:

27. február 2019

Odovzdanie projektu:

20. marec 2019 do 24:00 hod.

Realizácia projektu:

apríl až december 2019

Záverečné vyúčtovanie:

30. november 2019

ZNENIE PROGRAMU
Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom
grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok
miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky,
ktoré sú určené na podporu vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a
v mestách. Vašou úlohou je pripraviť zaujímavý a realizovateľný projekt a zaslať k nemu podklady na
nižšie uvedenú adresu. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2 000 eur.
Veríme, že pri príprave vašich úspešných verejnoprospešných projektov vám pomôžu aj nasledujúce
informácie.
PODMIENKY
• Predložiť môžete jeden projekt, pričom musí spadať do určených oblastí.
• Nebudú podporené projekty, ktoré získali finančnú podporu v predchádzajúcom roku.
• Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2000 eur.
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• V programe budú podporené iba projekty, ktoré budú konkrétne, realizovateľné a budú odrážať
potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obce a miest a regiónov.
• Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v súlade s plánovanými aktivitami projektu.

TRI OBLASTI PODPORY
OBLASŤ 1
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života, napríklad:
• obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk;
• revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov,
námestí, verejných priestorov a pod.);
• rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie a
úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.;
•

projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a
foriem informácií o obciach;

• realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas);
• realizácia obecnej webovej stránky obce;
• realizácia systému informačných tabúľ;
• obecné noviny a pod.
V tejto oblasti nebudú podporené projekty
• rekonštrukcia kultúrnych pamiatok;
• zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch;
•

projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, kamerový systém,
oplotenie a iné) a zatepľovanie miestnych kultúrnych domov a stredísk.

OBLASŤ 2
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné
združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov):
• organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce;
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• vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry;
• podpora miestneho súboru a pod
Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú
dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

OBLASŤ 3
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
• triedenie odpadov;
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách,
čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch;
• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry;
• protipovodňové opatrenia;
• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít,
turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.

PROGRAM NEPODPORÍ
• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch;
• budovanie základnej infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia, osvetlenie, oprava ciest a
chodníkov);
• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného
charakteru;
• projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami;
• projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných
verejnoprospešných aktivít;
• projekty energetickej hospodárnosti budov;
• aktivity realizované v zahraničí;
• projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a
korektným správaním.

VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Minimálna výška finančného príspevku: 500 EUR
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Maximálna výška finančného príspevku: 2000 EUR
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 45 000 EUR
Predkladateľ projektu môže mať na projekte finančnú spoluúčasť. Zdrojom spoluúčasti môže byť
nielen rozpočet obce, mesta, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali
prostredníctvom iného grantu alebo daru.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Predkladateľom projektu môže byť – obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne
organizácie a športové kluby.
Podmienky predkladania projektov:
• Každý predkladateľ môže byť v danom roku podporený iba raz.
• Projekt sa bude realizovať v časovom horizonte max. 8 mesiacov, nie je možné spätne podporiť už
zrealizované aktivity.
• Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a plánovanými aktivitami
projektu.
• Projektový zámer je v súlade s územným plánom mesta/obce, legislatívou, technickými normami a
regulatívmi a inými rozvojovými dokumentmi.
• Predkladateľ musí mať predmetné územie, ktorého sa týka podpora, vo vlastníctve.
• Predkladateľ projektu pripraví a odovzdá vyúčtovanie a záverečnú správu k zrealizovanému
projektu.

DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K ŽIADOSTI
Elektronický on-line formulár, ktorý obsahuje:
Základné údaje o predkladateľovi (lokalita, počet obyvateľov, história a popis východiskovej
situácie).
Popis projektu:
Ciele projektu – aké zmeny chcete projektom dosiahnuť.
Cieľová skupina – kto bude mať z realizácie projektu úžitok, pre koho je projekt určený, ako bude
projekt pre danú cieľovú skupinu prínosný (aké sú vaše očakávania od projektu).
Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
Mediálny plán – ako a kde zviditeľníte meno a logo darcu.
Rozpočet – jednotlivé položky rozpočtu s vyznačením položiek, ktoré požadujete hradiť od darcu.
Podrobné vysvetlenie a popis jednotlivých aktivít a položiek rozpočtu a zdôvodnenie ich súvisu s
plánovanými aktivitami. (Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne vybavenie a
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zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovaných aktivít. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť v
priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu.)
Identifikačné doklady (nemusia byť notársky overené):
potvrdenie o pridelení IČO a DIČ;
potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu;
potvrdenie o existencii a registrácii subjektu: stanovy, registračná listina, nadačná listina, štatút
a podobne (mestá a obce nepredkladajú);
potvrdenie o bankovom účte, na ktorý bude zaslaný finančný príspevok.
Vypracovaný projekt zašlite prostredníctvom elektronického on-line systému, ktorý nájdete na
webovej adrese http://nadaciaspp.egrant.sk/.
Vyplnenie žiadosti o grant je jednoduché. Postupujte, prosím, podľa nasledovných krokov:
KROK 1
Registrujte sa (okno v pravom hornom rohu). Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo. Potvrďte
správnosť vašej e-mailovej adresy. Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii, vám príde email s webovým odkazom. Kliknite na webový odkaz a potvrďte správnosť svojej e-mailovej adresy. V
prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam). Vráťte sa na
webovú stránku s on-line formulárom http://nadaciaspp.egrant.sk/.
KROK 2
Prihláste sa do formuláru svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3
Vyplňte formulár. Do on-line formuláru môžete vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do
dátumu uzávierky grantového programu, resp. do finálneho odoslania svojej žiadosti o grant. Na
priebežné uloženie slúži tlačidlo PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.
KROK 4
Odošlite finálnu podobu on-line formuláru (tlačidlo ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ). Pripravený projekt s
potrebnými dokladmi (naskenovanými a vloženými do on-line formuláru) treba odoslať v termíne do
20. marca 2019 do 24:00 hod. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant si budete
môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na Ing. Danielu Béberovú (tel. 02/6262 2418
daniela.beberova@spp.sk).
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O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na
oddelení spoločnosti SPP, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.
V roku 2019 bolo v rámci grantového programu Regióny podporených 54 subjektov v celkovej
sume 45 000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny tvorí Prílohu č. 8

GRANTOVÝ PROGRAM SPPRAVMETO
Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku grantového programu SPPravmeTo otvárame druhý
ročník, ktorým chceme pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 – 19 rokov) k aktívnemu
postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich
vzájomných vzťahov. V roku 2018 získalo finančné dotácie v celkovej sume 40 000 eur 45
najprínosnejších projektov z oblasti kultúry, vzdelávania, športu, rozvoja ekologického vzdelávania či
zveľaďovania životného prostredia.
Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá
environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo
pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity.
Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže
kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.
Podporíme projekty zamerané na:
•

•

•
•
•

•

podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri
získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby,
zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov
realizovaných mimo vyučovacieho procesu;
podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na
školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár,
aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým
seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc.
znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície;
podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí,
mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti,
mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy;
rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež – športové aktivity,
detské krúžky, detské kluby;
podporu ekovýchovy, keď chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť
uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka
k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych
organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove
a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské
záhrady, drobné chovy;
rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti a
spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity.
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Komu je program určený
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
• mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy;
• školské zariadenia: školy (základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné zariadenia;
• kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.;
• športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa
podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže;
• obce a mestá.
Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
O podporu sa nemôžu uchádzať podnikateľské, právnické osoby. Projekt má aktivovať a motivovať
deti a mladých ľudí vo veku 6 – 19 rokov.
Výška finančnej podpory
V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo
60 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt, je 1 500 eur.
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 eur.
Časový harmonogram predkladania žiadostí
17. 4. 2019
Vyhlásenie programu
9. 5. 2019, 24:00 hod. Uzávierka predkladania projektov
13. 5. – 9. 6. 2019 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
14. 6. 2019
Zverejnenie podporených projektov
17. – 21. 6. 2019 Príprava a uzatváranie zmlúv s podporenými subjektmi
24. 6. – 30. 11. 2019 Realizácia podporených projektov
Do 15. 12. 2019
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Aké projekty budú podporené
▪

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

▪

Aktivity, ktoré prebiehajú mimo vyučovacieho procesu.

▪

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

•

Projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter.

•

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

•

Základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity.

•

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

•

Prispejú k zlepšeniu životného prostredia v konkrétnej lokalite.
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•

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

•

Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.

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

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

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

▪

Rozvoj životných zručností – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si
svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj
komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru
a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti,
podpora pozitívneho postoja k sebe samému, ako aj k ostatným a pod.
Zmena atmosféry prostredia – predkladateľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé,
zaujímavé a inšpirujúce prostredie pre deti a mladých ľudí.
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▪

▪
▪
▪

Aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia cieľovej skupiny sú aktívne
zapojení do projektu, vystupujú v ňom ako partneri, realizácia projektu podporuje
spoluprácu.
Personálne zabezpečenie projektu – projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo strany
predkladateľa projektu (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...).
Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok
predkladateľmi projektu úspešne realizovateľné.
Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity
projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.

Ako prihlásiť projekt
Jediná možnosť, ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formuláru na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme, aby ste nič neposielali vytlačené poštou. Venujte
dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je
možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do
termínu uzávierky t. j. do 9. mája 2019, 24:00 hod.

Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a projekte.
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte:
• opis vášho projektu/aktivity;
• napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami
plánujete stanovené ciele dosiahnuť;
• kto a aký bude mať prínos z vášho projektu.
2. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať.
3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
4. Rozpočet – vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formuláru.
5. Povinné prílohy:
• neoverené kópie dokladov: dekrét – menovanie štatutárneho zástupcu, potvrdenie o pridelení
IČO, štatút, stanovy resp. zakladacia listina (obce a mestá tento dokument neprikladajú)
a potvrdenie o vedení bankového účtu.
6. Zhrnutie žiadosti:
• stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu (max. 250 slov
vrátane medzier).
Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude váš projekt podporený, uzavrie s vami Nadácia SPP zmluvu o poskytnutí
finančného príspevku. Finančný príspevok vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení
predkladajú Nadácii SPP záverečnú hodnotiacu správu o realizácii podporeného projektu
s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním projektu. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre
dodanie správy, spôsobu vyúčtovania projektu a zaslania finančných splátok na bankový účet
obdarovaných.
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Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne:
programová manažérka Nadácie SPP RNDr. Beáta Majerníková, PhD., 0907 987 981,
bea@nadaciaspp.sk
a programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová, 0918 548 598,
barbora.blahova@cpf.sk.
O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Barbora Paulenová, Vajnorské knižnice;
RNDr. Drahoslava Finková, REVIA; Mgr. Juraj Čúzy, špeciálny pedagóg; Mgr. Ľubica Oreská, zástupca
SPP; Mgr. Lucia Capová, zástupca SPP; Mgr. Zuzana Thullnerová, špeciálna pedagogička; Tomáš
Törok, Karpatská nadácia; RNDr. Beáta Majerníková, PhD., Nadácia SPP.
V roku 2019 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 56 subjektov v celkovej
sume 60 000 €.
Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPPravmeTo tvorí Prílohu č. 9
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B. PARTNERSTVÁ NADÁCIE SPP
OBLASTI PODPORY
A. Ochrana a podpora zdravia
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na podporu aktivít, ktoré vedú k ochrane zdravia
slovenskej spoločnosti, k prevencii, ale aj k riešeniam rôznych problémov spojených s touto
problematikou. V téme ochrany zdravia bolo podporených 26 projektov v sume 403 100 €.
1. Združenie priateľov NOÚ
Názov projektu: Rekonštrukcia oddelenia onkohematológie I. (vrátane zakúpenia špeciálnej
prístrojovej techniky – automatický dezinfektor)
Projekt bol podporený sumou: 130 000 €
Cieľom projektu bolo kompletne zrekonštruovať priestory onkologického ústavu a vybudovať
moderné lôžkové oddelenie. Oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s
hematologickými malignitami, ako aj pacientom s komplikáciami po transplantácii kostnej drene.
Vybavenosťou izieb a modernizáciou prístrojovej techniky je možné pacientom zabezpečiť vyšší
komfort a zároveň poskytnúť zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Finančný dar
bol použitý na rekonštrukčné práce, materiál, lôžkové rampy, nemocničné lôžka a na dezinfektor.
2. Tensta
Názov projektu: Tenisové dni nadácie SPP po Slovensku a na tenisovom turnaji ATP 90 Bratislava
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Cieľom projektu bolo zapojiť a prilákať deti na športoviská a na tenis. V dňoch 17. – 23. 6. 2019 sa
pravidelne za účasti profesionálnych trénerov zúčastnilo množstvo detí tenisových kempov. Deti si
tak mohli tenis vyskúšať a boli pozvané do tenisových oddielov. Deťom bol venovaný tréning s
Milošom Mečířom, Martinom Kližanom, Jozefom Kovalíkom spojený s autogramiádou tenistov. Deti
sa aktívne zapájali do turnaja. Stali sa čiarovými rozhodcami a zberačmi loptičiek. Denne sa kempu
zúčastnilo viac ako 60 detí. Ďalšie tréningy prebehli v Piešťanoch a v Poprade pod vedením skúsených
trénerov. Vďaka rakete Rogera Federera sa mohla uskutočniť dražba, z ktorej výťažok bol venovaný
tenisovým oddielom v Bratislave, v Piešťanoch a v Poprade. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie
športového detského programu a zberačov, organizáciu a zabezpečenie turnajov, tréningový proces a
detské kempy.
3. Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých SLZZP
Názov projektu: Podpora zdravotne postihnutých lyžiarov
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre súčasných, ale aj nových záujemcov o lyžovanie
zdravotne postihnutých so zámerom ich zapojenia do tréningovej prípravy a následnej účasti na
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športových podujatiach. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie klubu a tréningovú
prípravu.
4. Nádej na život, o. z.
Názov projektu: DETI A BLANKYTNÝ JADRAN
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Zámerom projektu bol ozdravný pobyt pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré prešli traumou
onkologických ochorení a sú v dispenzárnej starostlivosti Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie
DFNsP v Banskej Bystrici. Pobyt bol zorganizovaný 14. – 23. júna 2019 už po 15. raz za účasti 14 detí a
mladých dospelých, ktorí pochádzajú zo sociálne slabých rodín, prešli traumou onkologických
ochorení a sú dispenzárne sledovaní v detskom onkologickom centre v Banskej Bystrici. Pobytu sa
zúčastnil aj zdravotný sprievod, ktorého pobyt financuje tiež občianske združenie. Finančný dar bol
použitý na ubytovanie a stravovanie 14 detí.
5. Centrum pre liečbu drogových závislostí
Názov projektu: Linka pomoci pre problémy s alkoholom alebo drogami
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo zabezpečiť telefonickú linku pomoci ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom
alebo s drogami. Linka je anonymná, zdravotnícki pracovníci na nej poskytujú relevantné informácie,
na základe údajov volajúceho informujú o možnostiach a postupoch odbornej pomoci, o najbližších
kontaktných špecializovaných ambulanciách. Linka poskytuje poradenstvo aj príbuzným a priateľom
ľudí s takýmito problémami. Tým sa zabezpečuje celkové zlepšenie zdravotného stavu, abstinenciu,
ale aj preventívne opatrenia. Finančný dar bol použitý na telekomunikačné služby, výpočtovú
techniku, drobný hmotný majetok a všeobecný materiál.
6. Plavecký a vodnopólový klub Vrútky
Názov projektu: Skvalitnenie prostredia sociálnych zariadení na letnom kúpalisku vo Vrútkach
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo zakúpiť bazénové fólie s príslušenstvom ako uskladňovacie navíjacie
konštrukcie pre jednoduchú manipuláciu. Vďaka projektu bolo zabezpečené plávanie pre verejnosť a
predĺžená príprava športovcov (vodné pólo, plávanie, triatlon) aj počas chladnejších jarných a
jesenných mesiacov v severnom regióne Slovenska, keďže kryté bazény v Turci nespĺňajú podmienky
pre ich športový rast. Vodní pólisti museli cestovať za domácimi zápasmi do bazénov v Novákoch
alebo Topoľčanoch, plavci a triatlonisti museli cestovať do Žiliny alebo Dolného Kubína. Vďaka fóliám
dôjde aj k úspore nákladov na výhrev, vďaka čomu sa môže investovať do iných potrebných úprav
zariadenia. Finančný dar bol použitý na kúpu bazénových fólií a príslušenstva.
7. Bábky v nemocnici
Názov projektu: Bábky v nemocnici
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
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Cieľom projektu bolo spríjemniť chvíle v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom. Počas trvania
projektu boli odohraté dramaterapeutické vystúpenia, ktoré rozveselili malých pacientov. Taktiež sa
podarilo zrealizovať tvorivé dielne, kde si deti samy mohli vytvoriť maňušky a odohrať s nimi
predstavenie. Projektom sa podarilo zmierniť stres detí aj ich rodín počas pobytu v nemocnici a
vyčariť im úsmev na tvári. Finančný dar bol použitý na honoráre, ubytovanie, cestovné a stravné.
8. Nadácia Bátor Tábor
Názov projektu: Letný medzinárodný tábor zážitkovej terapie pre slovenské a české onkologicky
choré deti a mládež
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Aj v roku 2019 bol zrealizovaný neobyčajný letný tábor plný zážitkov, ktoré liečia. Tábor pre deti a
mládež (7 – 18 rokov) sa konal od 20. 7. do 26. 7. 2019. Tábora sa zúčastnilo 20 slovenských detí,
ktoré sa liečia na onkologických oddeleniach v Bratislave a v Košiciach. Účasť na tábore bola
bezplatná pre každého účastníka. O deti sa počas cesty a tábora staralo 127 dobrovoľníkov. Títo
špeciálne vyškolení dobrovoľníci pomáhali deťom s každodennými činnosťami, zabezpečovali
tlmočenie alebo boli prítomní pri každej aktivite či programe. V tábore sa deti vrátili k hrám a
aktivitám, o ktoré ich choroba obrala. Deti mali možnosť vyskúšať si jazdu na koňoch, lukostreľbu či
člnkovanie na jazierku. Počas týždňa si deti mohli vyskúšať zoskok z 9 metrov či hojdačku v lanovom
centre. Novinkou bolo rozlúštenie hádaniek a kanisterapia. Deti prichádzali z tábora plné energie.
Deťom sa tak zlepšil fyzický aj psychický stav. Finančný príspevok bol použitý na financovanie
prenájmu táborového areálu pre pobyt onkologicky chorých detí v maďarskom Hatvane na
medzinárodnom tábore zážitkovej terapie.
9. SMILE n. o.
Názov projektu: POMÁHAME S ÚSMEVOM
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť rodiny s dieťaťom či už v akútnej, alebo nadchádzajúcej liečbe, v
doliečovacom procese i vyliečených pacientov – týkajúcej sa transplantácie kostnej drene alebo/a
onkologickej liečbe. Aktivity boli rozdelené do viacerých oblastí, išlo najmä o stretnutia a podujatia so
zámerom pomôcť v prekonávaní situácie, zjemnení sociálnej izolácie, zvyšovaní povedomia a
budovaní komunity. Finančný dar bol použitý na masáže, psychologické poradenstvo, ubytovanie a
stravu.
10. Občianske združenie Porážka.sk
Názov projektu: Beh NEPORAZENÝCH
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Počas sprievodnému programu 2. ročníka charitatívneho behu s názvom: Beh neporazených sa
uskutočnili rôzne bežecké preteky na rôzne traťové dĺžky, symbolický beh pre pacientov po cievnej
mozgovej príhode, meranie krvného tlaku, hladiny cukru, kyseliny močovej, cholesterolu,
fyzioterapeutické konzultácie, výstavy ortopedických pomôcok s možnosťou odborného
konzultovania. Súčasťou podujatia bol aj hudobný sprievodný program počas celého dňa. Ohlasy na
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podujatie boli veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na technicko-materiálne zabezpečenie
podujatia, propagáciu, administratívne výdavky, osobné výdavky, cestovné a ostatné služby.
11. Rímkokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš
Názov projektu: Online s prírodou
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
V dňoch 18. – 23. augusta 2019 sa vo farnosti Najsvätejšej Trojice Košice Pereš uskutočnil Farský letný
tábor s témou: Online v prírode. Na tento projekt sa prihlásilo 42 detí a mladých vo veku 6 – 15
rokov. Tím animátorov tvorilo 13 ľudí vo veku 17 – 42 rokov. Ubytovaní boli v Škole v prírode v
Kysaku. V rámci tábora sa uskutočnili prednášky, turistika, mladí spoznávali byliny, učili sa spoznávať
a pomenovať stromy a kvety. Počas tábora mali vypnutú akúkoľvek elektroniku. Finančný dar bol
použitý na uhradenie ubytovania a stravného v rámci letného tábora.
12. FC Ružinov
Názov projektu: Podpora rozvoja talentu mladých futbalistov
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bola podpora rozvoja talentu a výkonnostný rast mladých futbalistov vo futbalovom
klube FC Ružinov Bratislava (FCRB) s následným komplexným zlepšením tréningového procesu s
modernými metódami používanými vo vyspelých futbalových krajinách. Naplnenie projektu bolo
zrealizované prostredníctvom nákupu profesionálnych futbalových lôpt, ktoré budú slúžiť na tréningy
aj zápasy pre 300 detí navštevujúcich klub. Finančný dar bol použitý na futbalové lopty, sady dresov,
štulpne a dopravu na zápasy do zahraničia.
13. Zväz diabetikov Slovenska/Základná organizácia Levice
Názov projektu: Chránime zrak diabetikom
Projekt bol podporený sumou: 13 900 €
Cieľom projektu bola možnosť dôsledného sledovania vývoja ochorenia pomocou fundus kamery,
včasný záchyt diabetickej retinopathie a včasná indikácia liečby, a tým zabránenie vážnym
komplikáciám, ktoré vedú k slepote. Zakúpenie prístroja fundus kamera má niekoľko výhod. Zvyšuje
sa rýchlosť a presnosť vyšetrenia očného pozadia bez používania liekov. Vďaka prístroju budú
pacienti pravidelne sledovaní v 3- – 6-mesačných intervaloch v závislosti od závažnosti stupňa
ochorenia a podľa potreby budú odosielaný na ďalšiu intervenciu do špecializovanej ambulancie.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie špecializovaného prístroja – fundus kamery.
14. Občianske združenie Bambino detskej kliniky pneumológie a ftizeológie
Názov projektu: Implementácia systému klinickej inteligencie
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo výrazne zdokonaliť diagnostikovanie a tým úspešnejšie poskytovať terapiu
detským pacientom s pľúcnymi ochoreniami a osobitne deťom s cystickou fibrózou. Prístroj Simeox
znamená pre deti s cystickou fibrózou doslova prelom v respiračnej terapii (tieto deti sú odkázané na
inhalácie viackrát počas dňa), a tým zlepšenie a uľahčenie ich každodenného bežného života.
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Prínosom projektu tak je formovanie a rozvíjanie nového spôsobu rozhodovania o pacientoch –
predvídania, diagnostiky, informovania, nový manažment liečby respiračných chorôb. Finančný dar
bol použitý na prístroj Simeox s príslušenstvom.
15. PHYSIO CANIS, o. z.
Názov projektu: Nákup zdravotníckych pomôcok na fyzioterapiu a kanisterapiu detí s postihnutím
pohybového ústrojenstva do ambulantného rehabilitačno-terapeutického centra v Žiline
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
V ambulantnom špecializovanom kaniscentre sú poskytované deťom so zdravotným znevýhodnením
cvičenia fyzioterapie v spojení s kanisterapiou. Cieľom projektu bolo dovybaviť ambulanciu
potrebnými pomôckami na cvičenie. V rámci projektu boli zakúpené základné časti špeciálneho
obleku, ktoré výrazným spôsobom uľahčia sed a stoj dieťaťa pri cvičení. Počas intenzívneho cvičenia
sa tak rozvíjajú pohybové aj kognitívne kompetencie dieťaťa. Finančný dar bol použitý na
rehabilitačný oblek.
16. Gynekologicko-pôrodnícka klinika Ružinov, o. z.
Názov projektu: Nákup zdravotníckeho prístroja
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo zakúpenie urodynamického prístroja, ktorý patrí k významným diagnostickým
nástrojom na odhaľovanie porúch funkcie dolných močových ciest. Klinika je vďaka prístroju schopná
komplexne sa postarať o pacientky s urogynekologickými ťažkosťami a zabezpečiť dôkladnú
diagnostiku močovej inkontinencie. Zároveň predstavuje ideálnu didaktickú pomôcku pre študentov
medicíny aj v rámci postgraduálneho vzdelávania. Finančný dar bol použitý na urodynamický prístroj
s príslušenstvom.
17. Zdravie pre Záhorie, n. o.
Názov projektu: Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou
príhodou v regióne horného Záhoria
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu je pokračovať v špičkovej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti u pacientov s
ischemickou cievnou mozgovou príhodou s využitím inovatívnych spôsobov zobrazovania mozgového
tkaniva vo včasných štádiách cievnej príhody. Používanie špecializovanej technológie: e-STROKE
SUITE Stroke Protokols s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia zachrániteľných častí
mozgu po prekonanej príhode umožňuje poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú liečbu väčšiemu
počtu pacientov. Nový spôsob diagnostiky a následne i liečby môže významne znížiť odvrátiteľnú
úmrtnosť a ťažké, trvalé poškodenie zdravia u časti liečených pacientov.
18. Úsmev pre druhých, o. z.
Názov projektu: Úsmev na hory
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
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Cieľom výzvy projektu je vybrať si aspoň jeden zo 17 kopcov v slovenských horách a národných
parkoch a tiež jedno zo 17 detí s rôznymi diagnózami, od fyzických hendikepov, cez genetické
syndrómy až po rôzne vrodené alebo iné ochorenia, a odfotiť sa s jeho fotkou na vrchole, resp. po
dosiahnutí cieľa. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do výzvy Úsmev na hory, podporia 5 eurami
rehabilitácie 17 detí, zasadia v slovenských štátnych lesoch jeden strom a získajú balíček obsahujúci
tričko, turistický balíček a fotku dieťaťa, s ktorou sa na naplnenie výzvy musia odfotiť na vybraných
vrchoch. OZ chce týmto spôsobom každoročne vtláčať informácie o rôznych syndrómoch medzi ľudí,
aby tak narastala integrita – zároveň ľudia spoznajú Slovensko, pomôžu lesom, viac sa dozvedia o
tom, ako sa správať na horách a zároveň pomôžu konkrétnym rodinám.
19. miniBODKA
Názov projektu: 12 ŽIVOTOV
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Projekt bol zameraný na liečbu hrou, zážitkami, špecifickým a osobným prístupom odborných aj
neodborných pracovníkov cez denné aktivity. Program bol presne šitý na mieru deťom, ktoré sú v
ťažkej rodinnej alebo zdravotnej situácii. Projekt začal táborom, kde sa deti zapájali do príprav Vianoc
so všetkým, čo k tomu patrí. Pokračovalo sa v liečebno-terapeutickej forme s využitím arteterapie,
muzikoterapie, kanisterapie a ergoterapie. Finančný dar bol použitý na stravu a spotrebný materiál.
20. Zdravé srdce, o. z.
Názov projektu: Zdravé srdce
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu je pomáhať mladým lekárom na ceste k dosiahnutiu lepšieho a kvalitnejšieho
vzdelania. Nákupom odborných kníh, časopisov a online kurzov sa uľahčí prístup k
vysokošpecializovaným informáciám, ktoré častokrát nie sú k dispozícii pre začínajúcich lekárov.
Postupne sa vybuduje aj webová stránka, na ktorej by mohli lekári zdieľať a konzultovať svoje
poznatky s inými kolegami. V rámci projektu budú podporené výmenné pobyty na renomovaných
svetových pracoviskách.
21. Občianske združenie Juvamen
Názov projektu: Kúpa hematologického analyzátora Mindray BC 5120
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo zakúpenie hematologického analyzátora pre laboratórium klinickej biochémie a
hematológie. Pôvodný analyzátor už nepostačoval požiadavkám lekárov na diagnostiku v rámci
liečebno-preventívnej starostlivosti. Nový plnoautomatický prístroj prispieva k zabezpečeniu
kvalitnejšej, rýchlejšej a presnejšej starostlivosti tisíckam pacientov navštevujúcich špeciálne
oddelenie polikliniky. Finančný dar bol použitý na hematologický analyzátor.
22. ZŠ Mátyása Korvína v Šamoríne
Názov projektu: Pohybom pre zdravie
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
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Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom školy ponuku adekvátnych a dostupných možností na
športové aktivity, a tým ich viesť k zdravému životnému štýlu. Rekonštrukcia telocvične zabezpečila
lepšie a bezpečnejšie podmienky a prispela k motivácii byť aktívny a športovať. To, že sa deti učia
pristupovať k zdraviu zodpovedne, sa odzrkadlí na menšej chorobnosti a ich lepšej zdravotnej
kondícii. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné práce na telocvični.
23. Občianske združenie Pedurol
Názov projektu: Zriadenie a vybavenie miestnosti osobnej hygieny pre znevýhodnených žiakov
Spojenej školy Mokrohájska 3 a klientov Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie.
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodnú miestnosť priamo v priestoroch školy s primeraným
materiálnym a technickým zabezpečením pre dôstojnú osobnú hygienu a odbornú starostlivosť pre
deti, žiakov a študentov s telesným postihnutím. Veľkým prínosom bolo aj zaobstaranie
urodynamického prístroja, ktorý sa používa pri prevencii a eliminácii vzniku infekcií. Novým
zariadením a daným prístrojom sa zvýšila kvalita života žiakov, komfort znevýhodnených detí aj ich
rodičov. Finančný dar bol použitý na urodynamický prístroj, materiálne a technické vybavenie školy.
24. IPS-Inštitút Psychologickej Starostlivosti, o. z.
Názov projektu: Povedz mi o tom!
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom IPS-Inštitút Psychologickej Starostlivosti, o. z. je poskytovanie psychologickej starostlivosti a
poradenstva ľuďom, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie, formou terénnej práce,
individuálnej alebo skupinovej, ako aj rodinným príslušníkom. Ďalej sa sústreďuje na poradenstvo v
oblasti výchovno-vzdelávacej a vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti psychologickej pomoci.
Onkologické ochorenie zasahuje do fungovania celej rodiny a čoraz viac sa týka mladých rodín.
Napríklad na Slovensku je takmer 3 000 novodiagnostikovaných pacientok s rakovinou prsníka.
Liečba je dlhodobá, náročná a vyčerpávajúca. Pacienti chcú len jedno. Prežiť. Ale čo deti
onkologických rodičov? Ako to prežívajú? Ako to ovplyvňuje ich rozvíjajúcu sa osobnosť? Hlavným
cieľom tohto projektu je poskytnutie psychologickej starostlivosti deťom rodičov, ktorým bolo
diagnostikované onkologické ochorenie, príp. bolo diagnostikované inému blízkemu príbuznému
(napr. starý rodič), ako aj psychologického poradenstva. Cieľom je pomôcť deťom prekonať neľahké
obdobie, poskytnúť psychologickú podporu, priestor k uvoľneniu emócií, porozumieť vlastnému
prežívaniu, naučiť využívať vlastné copingové stratégie, relaxačné techniky, nepotláčať negatívne
pocity, ktoré vedú k psychosomatickým problémom a prípadne včas predísť možným nevhodným
spôsobom zvládania záťažových situácií. Pre mladšie deti je najvhodnejšou formou pre vyjadrenie
emócií terapia hrou. Ide o najprirodzenejší spôsob komunikácie detí v špeciálnej miestnosti za
prítomnosti psychológa, ktorý dieťaťu odovzdáva posolstvo: „Som tu. Počujem ťa. Rozumiem ti.
Záleží mi na tebe.“ Terapia hrou učí deti vyjadrovať a akceptovať svoje pocity, sebakontrolu, pomáha
im osobnostne a emocionálne sa rozvíjať, resp. dieťa sa stáva psychologicky zrelším. Pre staršie deti
sú vhodné skupinové stretnutia, kvôli zdieľaniu emócií, podpore, spätnej väzby, zážitku podobnej
skúsenosti atď., čo prispieva aj k osobnostnému rastu a schopnosti resiliencie (psychickej odolnosti),
dôležitej pri riešení problémov. Rodičia alebo iní príbuzní majú možnosť konzultovať s psychológmi
prostredníctvom mailu, osobne, telefonicky.
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25. Centrum Slniečko, n. o.
Názov projektu: KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ – ochrana detí pre násilím, prevenciou
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Centrum Slniečko, n. o. je autorom unikátneho slovenského preventívneho programu Kozmo a jeho
dobrodružstvá (ďalej len KOZMO), ktorý sa ako jediný program komplexne zameriava na prevenciu
detí pred násilným správaním už od útleho veku do 7-8 rokov. Najlepšia eliminácia násilia v
spoločnosti sa totiž začína včasnou prevenciou. KOZMO veľmi hravo a citlivo otvára s deťmi tému
inakosti, posmievania, šikany, kyberšikany, agresie aj vyčleňovania z kolektívu, či mnohých ďalších
pálčivých násilných situácií, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Je unikátny tým, že vznikol na Slovensku
a prihliada na slovenské školské i rodinné prostredie. Deti spolu s KOZMOM cestujú po planétach a
učia sa na príbehoch rozpoznávať každé škaredé správanie.
26. Združenie sclerosis multiplex Nádej
Názov projektu: Denný stacionár v Žiline
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu je rozbehnúť v Žiline denný stacionár pre pacientov so sklerózou multiplex. Za
získané finančné prostriedky je v pláne zakúpiť aspoň jeden statický bicykel, prístroj na
oxygenoterapiu, deku na magnetoterapiu a masérske lôžko. Združenie má predbežnú dohodu so
strednou zdravotnou školou Žiline, ktorá bude zabezpečovať fyzioterapiu, a taktiež dohodu s
masérom, ktorý sa špecializuje na toto ochorenie. Priestory sú už prenajaté, pôsobí v nich chránená
dielňa. Pacienti sa taktiež môžu venovať ručným prácam – výrobe drobných darčekových predmetov.
Ergoterapia tiež patrí k činnostiam, ktoré brzdia rozvoj choroby a zlepšujú duševný stav.
B. Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP podporuje rozvoj telesnej kultúry v rámci aktívnej podpory športových klubov
a občianskych združení. V téme podpory rozvoja telesnej kultúry bolo podporených 69 projektov
v sume 3 029 700,00 €.
1. Slovenský zväz biatlonu
Názov projektu: Majstrovstvá sveta mládeže a juniorov v biatlone 2019 Osrblie
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať majstrovstvá sveta mládeže a juniorov v biatlone 2019 v
Osrblí. Zabezpečenie strážnej služby bolo viac než výborné a nenastali žiadne incidenty v rámci
podujatia. Medzinárodný ohlas bol veľmi pozitívny, od výprav aj od členov exekutívy a v
neposlednom rade od riaditeľa pretekov pána Arne Eidama. Biatlon sa dostal do povedomia mladých
ľudí a študentov, do areálu sa prišli pozrieť rodiny s deťmi aj dôchodcovia. Finančný dar bol použitý
na stráženie, zdravotné zabezpečenie a na ubytovanie.
2. NAŠA ATLETIKA
Názov projektu: 25. Banskobystrická latka
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Jubilejný 25. ročník Banskobystrickej latky, ktorý sa konal 9. 2. 2019 bol opätovne vysoko kvalitným
atletickým stretnutím. Na súťaži sa predstavilo 23 výškarov zo 16 krajín sveta vrátane troch
reprezentantov Slovenska. Hala na Štiavničkách bola opätovne vypredaná ako po minulé roky, čo
dokazuje obľúbenosť podujatia. Priamy prenos odvysielala Dvojka RTVS. Finančný dar bol použitý na
zabezpečenie réžie, produkcie a propagácie.
3. Slovenský veslársky klub
Názov projektu: Podpora rozvoja veslovania
Projekt bol podporený sumou: 22 000 €
Projekt bol určený pre rozvoj mládežníckeho veslovania. To sa uskutočnilo formou zväčšenia členskej
základne, podporou talentov aj trénerov a sprístupnením veslovania väčšiemu počtu ľudí. Od náboru
nových členov v lodenici prebieha aktívny športový život, zapájajú sa aj starší stáli členovia. Najväčším
prínosom je, že mládež chodí do lodenice rada a pravidelne. Finančný dar bol použitý na veslá,
trénerskú mzdu a dvojskif loď.
4. Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
Názov projektu: Účasť športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Prvou časťou tréningového procesu štátnej reprezentácie SR v presnom lietaní bola účasť športových
posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej
športovej súťaži 3. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, ktorej
organizátorom bol v dňoch 3. – 5. mája 2019 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku
Slavnica. Druhou časťou tréningového procesu bola účasť na leteckej športovej súťaži 27. ročník
„Memoriál Ivana Hudeca“, ktorej organizátorom bol v dňoch 17. – 19. mája 2019 Aeroklub Trnava na
športovom letisku Boleráz. Vyvrcholením tréningového procesu bola účasť športových posádok
štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na spoločných
Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019, ktorých organizátorom
bol v dňoch 23. – 28. mája 2019 Aeroklub Českej republiky na športovom letisku v českom meste
Moravská Třebová. Finančný dar bol použitý na domácu športovú prípravu – výkon individuálneho a
plánovaného tréningového procesu a na platby za prenájom hangárovacích priestorov pre leteckú
športovú techniku.
5. SDM DOMINO Bratislava
Názov projektu: Dobehnite k nám
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Vďaka projektu sa podarilo podľa plánov a predstáv predkladateľa vybudovať veľké ihrisko s umelou
trávou. Súčasťou ihriska je aj bežecká dráha, ktorej jednu časť tvorí pás na behanie. Ciele projektu sa
podarilo naplniť, rodičia aj okolie sa vyjadrujú pochvalne a hráči majú radosť z nového futbalového
štadióna. Finančný dar bol použitý na dodanie a montáž umelej trávy.
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6. Slovenský tenisový zväz
Názov projektu: Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Cieľom projektu bolo získať pre pravidelnú športovú činnosť množstvo detí, osobitne sa zamerať na
deti do 10 rokov, pre ktoré sa budú organizovať športové súťaže. Projekt vytvoril podmienky pre
následné športovanie detí zapojených do projektu a sledoval ich vývoj. Zámerom bolo, aby si deti
navykli na systematické športovanie a zmysluplné využívanie voľného času. Projekt umožnil
pravidelné športovanie aj pre deti zo slabších sociálnych skupín. Finančný dar bol použitý na
propagáciu, nábor, organizáciu a zabezpečenie súťaží vrátane ubytovania, stravy a iného potrebného.
7. Športový klub modernej gymnastiky TANJA
Názov projektu: Východoslovenský pohár v modernej gymnastike I. kolo 2019
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Východoslovenský gymnastický pohár I. kolo 2019 sa uskutočnil 9. 3. 2019 v priestoroch Spojenej
strednej školy v Martine. Súťaže sa zúčastnilo 170 detí z rôznych klubov z takmer celého Slovenska.
Ciele projektu boli čiastočne splnené, nakoľko sa očakávala vyššia účasť na podujatí. Nižšia účasť bola
pravdepodobne kvôli chrípkovej epidémii. Podujatia sa zúčastnilo približne 500 divákov a diváci aj
rozhodkyne vyjadrili spokojnosť s celou akciou. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, prenájom
priestorov a materiálne zabezpečenie.
8. HK Ružinov mládež, o. z.
Názov projektu: Rozvoj športovej prípravy, materiálne zabezpečenie
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť mladých športovcov, aby sa mohli rozvíjať a stať sa reprezentantmi.
Veľká časť prípravy sa uskutočňuje na tréningoch na ľade a nevyhnutnou súčasťou je aj tréning na
„suchu“ – v telocvični, posilňovni a v športových areáloch. Neoddeliteľnou súčasťou celého projektu
je športová výstroj. Jej zabezpečenie umožnilo mladým hokejistom kvalitnejšiu prípravu, pravidelným
športovaním žijú zdravým spôsobom života v dobrej telesnej a duševnej kondícii. Finančný dar bol
použitý na hokejovú výstroj a športový materiál.
9. Futbalový klub Slovan Levice – občianske združenie
Názov projektu: Zober loptu, nie tablet, sezóna 2019/2020
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo motivovať deti a mládež k športovej aktivite, namiesto trávenia času pri
tabletoch, mobiloch a herných konzolách. Zabezpečenie najmä prepravy na zápasy, zodpovedajúceho
športového oblečenia či absolvovanie sústredenia pomohli k motivácii detí a mládeže, aby sa venovali
futbalu, a k profesionalizácii v tomto smere. Prínosom projektu bolo najmä vedenie detí a mládeže k
zodpovednému prístupu, zdravému životnému štýlu a rozvíjaniu pohybových aktivít v čase, keď je
problémom populácie obezita, nedostatok pohybu a stres. Finančný dar bol použitý na dopravu,
dresy a sústredenie.
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10. Žilinský športový klub
Názov projektu: Podpora snowboardingu
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bola podpora mladých talentovaných snowboardistov s možnosťou ich postupného
štartu na pretekoch FIS – podujatia európskeho a svetového pohára. Finančný dar bol použitý na
ocenenia, materiálne zabezpečenie pretekov a ubytovanie.
11. Športové združenie Plesnivec, o. z.
Názov projektu: Slovenský pohár Masters Memoriál V. Krajňáka
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Pretekov sa zúčastnilo viac ako 200 pretekárov z celého sveta. Opäť sa potvrdilo, že šport spája
všetky národnosti a rasy našej planéty. Uctila sa pamiatka pána Krasuľu, najstaršieho pretekára, ktorý
skonal na svahu vo veku 95 rokov, a tak sa stal legendou v tejto oblasti. Organizátori veria, že preteky
sa všetkým zúčastneným páčili a budúci rok sa zúčastní ešte viac dôchodcov pretekárov, ktorí žijú
aktívnym športovým životom. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, ubytovanie, prenájom kopca
a iné technické zabezpečenie.
12. OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE ELITE CLUB
Názov projektu: ROZVOJ SNOOKRU V KATEGÓRII JUNIORSKÝCH HRÁČOV
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Snooker je dynamicky sa rozvíjajúci šport a za ostatných niekoľko rokov si získal popularitu po celej
Európe a Ázii. Cieľom projektu je proces náboru, tréningu a výchovy juniorských športových talentov
na Slovensku tak, aby aj Slovensko bolo konkurencieschopné na európskej úrovni. K tomu je však
nutné vhodné zabezpečenie – od vhodných priestorov pre tréning, kde sa hráči môžu nerušene
pripravovať, až po správne tréningové metódy a postupy zaistené formou tréningových kempov
vedených medzinárodne uznávanými trénermi. Dôležitou súčasťou rozvoja je aj účasť na národných a
medzinárodných turnajoch, kde si hráči môžu porovnať výkonnosť a overiť si, že tréning a čas
strávený prípravou prináša výsledky.
13. TŠP – tenisová škola Petržalka, o. z.
Názov projektu: ŠPORT PRE VŠETKÝCH
Projekt bol podporený sumou: 49 000 €
Zmyslom projektu bolo zamestnať športom čo najväčšiu masu obyvateľstva s cieľom vytvorenia
prirodzeného návyku na pravidelný šport. Hlavným prínosom projektu bolo zníženie nezdravých
javov spoločnosti (alkoholizmus, drogy, fajčenie atď.) Počas celého kalendárneho roka 2019 sa konali
krúžky zamerané na všestranný pohyb a tenis, zorganizovalo sa 23 turnajov pre všetky vekové
kategórie, halové majstrovstvá a počas letných prázdnin 12 turnusov táborov. Pre vrcholových hráčov
bol usporiadaný špeciálny tenisovo-kondičný turnus. Finančný dar bol použitý na prenájom
tenisových kurtov, trénerov, ocenení, športového náradia a stravy.
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14. Obec Bešeňová
Názov projektu: Vretenová kosačka
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť športový klub a priviesť tak čo najviac detí k pravidelnému športu.
Podarilo sa zlepšiť podmienky a údržbu hracej plochy, v rámci projektu bola zakúpená kvalitná
efektívna kosačka. Vďaka tomu sa deti rôznych vekových kategórií môžu venovať futbalu a iným
športom. Finančný dar bol použitý na vretenovú kosačku.
15. Lukostrelecký klub Stupava
Názov projektu: Podpora juniorskej lukostreľby
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Zámerom projektu bola podpora športového lukostreleckého klubu, ktorý sa venuje práci s
mládežou. Klub vyhľadáva talenty a vzdeláva v lukostreleckom športe. Zúčastňuje sa na
celoslovenských súťažiach ako Slovenský pohár či MSR, aj na súťažiach medzinárodných –
majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Na usporiadaní týchto súťaží má klub svoju spoluúčasť.
Finančný dar bol použitý na nákup 3D terčov a na usporiadanie vlastnej súťaže ako súčasti
Slovenského pohára 2020.
16. ZOM Prešov, o. z.
Názov projektu: BOCCIA TATRA CUP 2019
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt sa zaoberal usporiadaním medzinárodného turnaja v paraolympijskom športe boccia. V
dňoch 13. – 17. 6. 2019 sa v priestoroch Alexandra Wellnes hotela uskutočnilo stretnutie športovo a
pohybovo aktívnych ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z Česka, Maďarska, Poľska, Veľkej
Británie, Slovinska, Chorvátska, Ukrajiny, Slovenska v bezbariérových priestoroch hotela, ktorý je
prepojený so športovou halou. Účelom bolo umožniť porovnanie úrovne športových zručností,
nadviazanie nových kontaktov a rozvoj spolupráce s organizáciami v zahraničí venujúcimi sa boccii a
všeobecne problematike ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom projektu bolo dať príležitosť
veľkému počtu našich hadicapovaných športovcov stretnúť sa so špičkou ostatných európskych
krajín, prispieť k popularizácii a rozvoju tohto športu na Slovensku a prilákať k pravidelnému
športovaniu čo najviac ďalších ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Finančný dar bol použitý na
ubytovanie, občerstvenie a technické zabezpečenie.
17. Dunajklub Kamzík
Názov projektu: „Športom k posilneniu zdravia detí a mládeže“
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom bolo zlepšenie podmienok pre športujúcu mládež a deti v odvetví kanoistika a vodáctvo. V
rámci projektu boli uskutočnené pravidelné tréningy na vode, preteky, súťaže, či letné tábory.
Športovo najvyspelejším mládežníkom bola umožnená účasť na majstrovstvách sveta. Vytvorením
lepších tréningových podmienok pre už vyspelejších jedincov boli motivovaní aj začiatočníci, pre
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ktorých sú úspešní športovci mnohokrát vzorom. Finančný dar bol použitý na lode, pádla pre
kanoistiku, zariadenia na posilňovanie, športové tábory a na športovú výstroj.
18. RZ pri Základnej škole s materskou školou Martin
Názov projektu: Podpora vybavenia gymnastickými pomôckami
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Škola v Martine so športovými triedami vychováva športovcov už viac ako 30 rokov (Haščák, Cíger,
Pánik). Gymnastika podporuje rozvoj pohybovej kultúry pre všetky športové odvetvia, ako aj zdravý
vývoj našej nastupujúcej mladej generácie. Je dôležitou súčasťou zdravého vývoja našich detí.
Združenie rodičov a priateľov školy zakúpilo v rámci projektu gymnastické pomôcky, a tak zabezpečilo
zvýšenie kvality a dlhodobý rozvoj pohybovej kultúry žiakov ako aj členov Gymnastického klubu
Martin. Finančný dar bol použitý na zakúpenie gymnastických pomôcok ako nafukovací tréningový
valec, kompresor a kladina.
19. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o. z.
Názov projektu: Medzinárodný volejbalový turnaj Slávia EU Cup a Európsky pohár Challenge Cup
2019
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Projekt spočíval v zabezpečení medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup a 1. kola
Európskeho pohára vo volejbale žien Challenge Cup. Všetky družstvá Medzinárodného volejbalového
turnaja boli účastníkmi najvyšších národných a európskych súťaží, zápasy boli na výbornej úrovni. Aj
druhá časť projektu prebehla úspešne, Európsky pohár mal veľký ohlas u verejnosti. Projekt mal
charakter verejno-prospešnej činnosti a jeho prínos spočíval v reprezentácii Bratislavy, univerzitného
športu na Slovensku aj v zahraničí a výchove volejbalistiek pre reprezentáciu SR. Finančný dar bol
použitý na finančné náklady na turnaj Slávia EU Cup 2019, 1. kolo Challenge Cup a na odvetné 1. kolo
Challenge Cup.
20. Nadácia Stars for stars
Názov projektu: Podpora športových talentov
Projekt bol podporený sumou: 50 000 €
Zmyslom projektu bola pomoc mladým športovým talentom na ich ceste k presadeniu sa v
európskom, resp. svetovom meradle. Projekt bol zacielený na špičkových slovenských športovcov.
Jeho základným zmyslom a zameraním bol rozvoj a zvýšenie povedomia o športe a športových
reprezentantoch Slovenska. Finančná podpora bola cielená na športové hviezdy zajtrajška, t. j.
talentovaných a nadaných mladých športovcov, ktorí budú s veľkou pravdepodobnosťou
reprezentovať našu krajinu vo svojich disciplínach v blízkej budúcnosti. V rámci projektu boli
podporené viaceré nádejné talenty: Hokejová akadémia Zdena Cígera, Soňa Stanovská – vodný
slalom, Olívia Grachová – golf, Kristína Juricová – fitness, Viktória Kužmová – tenis, Adrián Foltán –
cyklistika, Tomáš Košík – lyžovanie, Lukáš Pokorný – tenis a Ján Volko v atletike. Finančný dar bol
použitý na finančnú odmenu pre športovcov.
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21. JHT Activity
Názov projektu: Podpora detí pomocou športových aktivít
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo podporovať športové činnosti detí cez športové aktivity a vybudovať u
detí pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu. Jednotlivé podujatia sa uskutočnili v mesiacoch júl a
august. Ako lokalitu zvolili Športový areál Patrónka v Bratislave. Projektu sa zúčastnilo viac ako 200
detí a aktivity sa zameriavali na rozvoj koordinácie a celkovej kondície hravou formou. Okrem tenisu
sa deti venovali aj iným loptovým hrám a budovali si kladný vzťah k športu. Ohlasy na aktivity boli
pozitívne. Finančný dar bol použitý na športové potreby, odmeny, prenájom tenisových kurtov a na
zabezpečenie stravy.
22. Slovenský zväz orientačných športov
Názov projektu: Svetový deň orientačného behu
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Svetový deň orientačného behu je celosvetové podujatie, keď sa tomuto športu v jeden deň venuje
viac ako 500 000 ľudí. Na Slovensku bolo podujatie organizované 15. 5. 2019 a zúčastnilo sa ho
takmer 400 000 bežcov z 85 krajín. Jednalo sa o jednoduchý orientačný beh v mestských parkoch
určený pre školy a širokú verejnosť. Účasť bola bezplatná a vekovo neohraničená. Cieľom projektu
bolo ukázať účastníkom, ako sa dá športovať v parkoch, naučiť základom orientácie, a tým podporiť
zdravý životný štýl. Z minulých ročníkov rovnako ako aj z tohtoročného sú veľmi pozitívne odozvy.
Finančný dar bol použitý na tlač máp a športové vaky.
23. Obec Vlčkovce
Názov projektu: Úprava a rozšírenie hracej a oddychovej plochy pri ZŠ s MŠ Vlčkovce
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo vybudovať nový priestor pre voľnočasové aktivity obyvateľov obce Vlčkovce.
Rozšírením hracej a oddychovej plochy sa zväčšil priestor na športové a oddychové využitie, zároveň
sa zvýšila životná úroveň obyvateľov a návštevníkov obce. Zabezpečil sa zvýšený psychomotorický
rozvoj najmä detí, ktoré budú mať viac možností na fyzické a športové aktivity v exteriéri a budú mať
viac možností tráviť čas vonku, zlepšia sa medziľudské vzťahy. Prínosom projektu je aj napomáhanie k
viacgeneračnému zbližovaniu. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a pieskové doskočisko s
rozbehom a odrazovou doskou.
24. ŠEDÝ MEDVEĎ
Názov projektu: ,,ALL STAR SCHOOL – školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom“
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež spustil
pokračovanie úspešnej celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy, s cieľom podporiť pohyb a
šport. Súťaž poskytuje bezplatný mediálny priestor všetkým školám Slovenska, aby mohli
odprezentovať svoju športovú činnosť. Projekt nevyzdvihuje len nadpriemerne talentovaných
športovcov, ale sleduje dôležité poslanie, aby sa pravidelný pohyb stal prirodzenou súčasťou
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životného štýlu detí a mládeže, a to bez ohľadu na ich športovú zdatnosť. Finančný dar bol použitý na
honorár moderátora, produkciu, scenáre, copy práce a audiovizuálne diela.
25. Slovenský zväz hádzanej
Názov projektu: Regionálne centrá hádzanej
Projekt bol podporený sumou: 50 000 €
Slovenský zväz hádzanej je národný športový zväz založený v roku 1943, ktorý sa orientuje na
mládežnícke projekty ako TIPOS Minihandball Liga a Regionálne Centrá Hádzanej (RCH). Projekt RCH
bol spustený v júni 2017 a je geograficky rozdelený do 7 regionálnych centier hádzanej po celom
Slovensku. Hlavným cieľom projektu je výchova konkurencieschopných hráčov na medzinárodnej
úrovni. Tento cieľ by mal byť dosiahnutý najmä vďaka jednotnej metodike, jednotnému vzdelávaniu
trénerov a učiteľov, rozšíreniu členskej základne a kvalitnému tréningovému procesu vo všetkých
RCH. Projekt RCH je zameraný na kategóriu dorastu, od sezóny 2019/2020 však bude spustený aj
špeciálny talentový program zameraný na kategóriu staršieho žiactva. Veľmi dôležitým aspektom
projektu RCH je preto potrebné finančné a personálne zabezpečenie.
26. Školský basketbalový klub GALAXY Košice
Názov projektu: Rozvoj mládežníckeho basketbalu
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky pre podporu a výchovu mladých basketbalistov.
Zakúpením moderných tréningových pomôcok sa podarilo zvýšiť efektivitu tréningového procesu a
basketbalových turnajov, ako aj umožniť hráčom účasť na kvalitných zahraničných turnajoch, kde
získavajú neoceniteľné skúsenosti. Finančný dar bol použitý na športové potreby a materiálnotechnické vybavenie.
27. Klub otužilcov Tučniaky Žilina, o. z.
Názov projektu: Vytváranie materiálno-technickej výbavy pre organizáciu súťažných podujatí v
zimnom plávaní na Slovensku
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Základným a všeobecným cieľom projektu bola podpora novej športovej disciplíny na Slovensku –
súťažné zimné plávanie. Konkrétnym cieľom projektu bola pomoc pri budovaní základnej technickej
vybavenosti, potrebnej pri príprave a organizácii pravidelných súťaží v zimnom, otužileckom plávaní
na otvorenej vode. V rámci projektu boli zakúpené časti vybavenia, ktoré prispejú k rozvoju tejto
športovej disciplíny. Finančný dar bol použitý na technické vybavenie.
28. Volejbalový klub polície
Názov projektu: Podpora mládežníckeho volejbalu chlapcov vo Volejbalovom klube polície
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť volejbalový klub polície, ktorý veľa pracuje s mládežou. Všetky
finálové turnaje boli usporiadané mimo Bratislavy a vyžadujú si zvýšené náklady. Vďaka projektu
mohol klub zabezpečiť dopravu, ubytovanie, stravu a materiálne zabezpečenie hráčov, čo prispelo k
47

ich úspešnej sezóne a kvalitnej práci. Finančný dar bol použitý na športový materiál, dopravu,
ubytovanie a stravu.
29. Dobrovoľný hasičský zbor Margecany
Názov projektu: Mladý hasič KRTKO
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť krúžok, ktorý deti učí hravou formou hasičskému umeniu, disciplíne,
zodpovednosti, spolupráci a úcte k životu, ľuďom, ale aj prírode. Zámerom tohto projektu bolo
rozšíriť krúžok o nových členov, zabezpečiť im výstroj a výzbroj potrebnú pre ich ďalšiu činnosť.
V rámci projektu boli vytvorené aktivity, ktoré deťom zmysluplne vypĺňali ich voľný čas. Mladí hasiči
sa zúčastnili na rôznych akciách konaných v obci, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, na
verejných vystúpeniach, súťažiach, kde prezentovali svoje nadobudnuté zručnosti, schopnosti,
predvádzali ukážky práce hasičov. Finančný dar bol použitý na oblečenie, hasičskú výstroj a výzbroj.
30. Lyžiarska akadémia Veroniky Velez-Zuzulovej
Názov projektu: ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Zámerom projektu bolo zabezpečenie rastu športovej výkonnosti vybraných mladých športovkýň, s
cieľom zachovania kontinuity svetových výsledkov našich súčasných lyžiarov. Lyžiarky absolvovali
niekoľko tréningov, pretekov, táborov a kondičných blokov, ktoré vylepšili ich zručnosti a pomohli im
zaradiť sa medzi svetovú špičku vo svojich kategóriách. Finančný dar bol použitý na trénerské služby.
31. Obec Čajkov
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného multifunkčného areálu
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
V obci Čajkov chýba telocvičňa, ktorú by mohli využívať žiaci ZŠ s MŠ Čajkov vo vyučovacom procese,
a taktiež futbalisti ŠK Čajkov na tréningy. Cieľom projektu bolo v obci Čajkov dobudovať športovú
plochu, ktorá by slúžila nielen žiakom na vyučovanie telesnej výchovy a mimoškolských aktivít a
futbalistom na tréningy, ale aj širokej verejnosti pre športové vyžitie. Dňa 30. 6. 2019 bola ukončená
firmou Sport Nitra s.r.o. rekonštrukcia tenisového areálu na multifunkčné ihrisko s umelým
trávnikom. Ciele boli naplnené, nakoľko ohlasy základnej školy, športového klubu aj širokej verejnosti
sú len pozitívne. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu tenisového areálu na multifunkčné ihrisko
s umelým trávnikom.
32. Obec Lozorno
Názov projektu: ...proti gravitácii
Projekt bol podporený sumou: 17 500 €
Cieľom projektu bola premena existujúceho, časom upadajúceho športového areálu na multifunkčný
a komunitný priestor. Od samého počiatku bol tvorený spoločne s obyvateľmi. Je výsledkom
komunitného plánovania a stretnutí s ľuďmi. Názov ...proti gravitácii výborne vystihuje čaro workout
cvičení. V Lozorne je skupina 130 aktívne cvičiacich ľudí, ktorí navštevujú fitness. Výber zostavy
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ihriska bol zvolený na základe odporúčania fitness trénera. Skladá sa z modifikácií monkey bar s
rebríkom, 5 hrázd, nízkeho štvorca hrázd, vysokých a prízemných bradiel. Konštrukcia je určená pre
street workout, fitness a freestyle. Finančný dar bol použitý na workout zostavu, dopadovú plochu,
gumenú dlažbu a na ich montáž.
33. Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča
Názov projektu: Podpora para-cyklistiky a Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bol nákup športového materiálu, tréningová príprava a účasť na pretekoch
európskeho, ale aj svetového pohára zdravotne postihnutých cyklistov. V tomto roku bol
zorganizovaný 23. ročník Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých na Slovensku a 2.
ročník v Púchove. Na týchto pretekoch štartovali mladí začínajúci cyklisti, ale aj reprezentačné
družstvá z Európy a iných krajín. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na tréningovú prípravu
v Chorvátsku, v hoteli Patria, na materiálne zabezpečenie a nákup bicykla.
34. Plynárenský športový klub
Názov projektu: Tour de Gas 2019
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Tour de Gas je viacdňová cyklotúra určená pre zamestnancov plynárenských spoločností na
Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne. V poradí už 12. ročník TdG sa uskutočnil v dňoch 6. –
10. septembra 2019 v Poľsku a na Slovensku. Slávnostný začiatok sa uskutočnil 6. septembra v
Poľsku. Začiatok bol spojený aj so začiatkom výstavby poľského plynovodu. Ďalšie dni pokračovala
TdG horskou etapou a smerovala na Slovensko. TdG sa celkovo zúčastnilo 60 cyklistov a 15
organizátorov. Novinkou tohto ročníka bol špeciálny hosť, majster Európy z roku 2015 a člen World
Pro Tour tímu Bora Hansgrohe Erik Baška. Finančný dar bol použitý na výrobu cyklistického oblečenia.
35. BK Wolves Košice
Názov projektu: SLÁVIA CUP 2019
Projekt bol podporený sumou: 800 €
Cieľom projektu bola podpora medzinárodného basketbalového turnaja. Išlo o predsezónny turnaj,
ktorý slúžil hlavne ako príprava družstva na novú sezónu. Po letnej príprave to bola prvá skúška na
otestovanie si hráčov, nájdenie nedostatkov. Turnaj tak pomohol spropagovať šport – basketbal v
meste a nájsť nových talentovaných športovcov. Finančný dar bol použitý na trofeje, medaily,
prenájom haly a tričká.
36. Palas VK Levice
Názov projektu: Tréningové centrum mládeže
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Zámerom projektu bola podpora tréningového strediska mládeže vo volejbale. V rámci projektu sa
podarilo usporiadať turnaje pre deti zo základných škôl. Vďaka projektu sa tiež zvýšil počet detí v
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klube. Akcia mala veľmi pozitívny ohlas medzi učiteľmi aj rodičmi a klub môže vychovávať ďalšie
reprezentantky. Finančný dar bol použitý na sadu dresov a tréningové oblečenie.
37. Hokejový klub Bratislava o. z.
Názov projektu: Zvýšenie kvality celoročnej športovej prípravy hokejovej mládeže v HK Bratislava o. z.
a rozšírenie počtu detí začínajúcich s ľadovým hokejom a ich bezplatná športová príprava
Projekt bol podporený sumou: 17 000 €
Cieľom projektu je pravidelným športovaním viesť deti k zdravému životnému štýlu, k základným
morálnym a etickým princípom, učiť deti samostatnosti a samostatnému rozhodovaniu. Naučiť deti
prostredníctvom športu stanovovať si svoje ciele a pomáhať im nachádzať cesty k naplneniu svojich
cieľov. Samotný projekt umožní vykonávanie športovej činnosti detí najmä v oblasti ľadového hokeja
bez nároku na finančné krytie rodičov – bezplatný šport pre deti, so zameraním na vekovú kategóriu
7- – 9-ročných detí, získavanie základných návykov fungovania detí v kolektíve, získavanie vzťahu detí
k športu a zdravému spôsobu života, vychovávať deti v duchu princípov cti, morálky a športového
ducha fair-play a tým spoločne s rodičmi a školou formovať zdravý fyzický a duševný vývoj detí.
Primárnym zámerom je navýšenie objemu špecializovanej a všeobecnej športovej prípravy pre deti
od 10 do 15 rokov bez zvyšovania finančnej záťaže rodičov. Projekt tak prispeje k zlepšeniu
materiálneho vybavenia detí.
38. ŠK Karlovka
Názov projektu: Dotkni sa svojej hviezdy
Projekt bol podporený sumou: 46 400 €
Projekt bol určený pre bývalých hráčov, ktorí sa zaslúžili o medaily zo svetových šampionátov v
ľadovom hokeji a o vzornú reprezentáciu Slovenska za našimi hranicami (NHL). Cieľom bolo stretnutie
bývalých významných hokejistov Slovenska a Švédska s novou nastupujúcou generáciou hokejistov a
takouto formou pritiahnuť k športu deti. Stretnutie prinieslo nezabudnuteľný zážitok a pozitívne
reakcie športovcov aj fanúšikov. Finančný dar bol použitý na cestovné, ubytovanie, propagáciu,
športové potreby a recepciu.
39. ŠK Podlužany
Názov projektu: 50. ročník Memoriálu Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho, 70. výročie
založenia ŠK Podlužany
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Memoriál Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho je najstarší nepretržite sa konajúci
futbalový turnaj na Slovensku. Futbal v obci má dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí aj jubileum 70.
výročie založenia športového klubu v obci. Podujatie k jubileám sa uskutočnilo 21. júla 2019 na
futbalovom štadióne v Podlužanoch. Odohrali sa priateľské zápasy, odovzdali ocenenia významným
športovcom a na záver sa konal zápas medzi Nitrou a Spartakom Trnava. Podujatie spríjemnila
hudobná skupina Erb. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, prenájom stolov a prenájom
priestorov.
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40. Karate klub Zvolen
Názov projektu: Jubilejný 30. ročník Karate Zvolen Cup
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu je podpora športu na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni cez podporu Karate
Zvolen Cupu. Propagácia športu karate má pozitívne prispieť k zviditeľneniu tohto komplexného
športu na Slovensku a vo Zvolene. V širokom spektre kategórií od tých najmenších, detí
predškolského veku až po dospelých motivovať najmä deti k športovým aktivitám. Turnaj má
celospoločenský charakter, prispieva k stretávaniu sa ľudí a rodinných príslušníkov, ktorí majú
možnosť vidieť a ďalej propagovať karate, motivovať detských rodinných príslušníkov. Karate
prispieva nielen k fyzickej kondícii, ale aj k psychickej vyrovnanosti jednotlivca, ktorá je nevyhnutná v
dnešnej dobe, keď je čoraz náročnejšie presadiť sa v škole, v kolektíve a v živote ako takom.
41. Obec Pravotice
Názov projektu: Workoutové ihrisko Pravotice
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo zabezpečenie workoutového ihriska pre verejnosť. Ihrisko bolo nainštalované v
priebehu novembra 2019 v tesnej blízkosti futbalového ihriska TJ Sokol Pravotice. V prvej fáze došlo k
úprave a prispôsobeniu terénu. Následne sa do terénu zasadili betónové základy a tri certifikované
fitness prvky. Finálnou úpravou bola výsadba trávy a úprava okolia. Ciele projektu boli naplnené, aj
napriek nepriazni počasia boli stroje hneď využívané. Finančný dar bol použitý na tri workoutové
fitness prvky.
42. Šamorínsky basketbalový klub o. z. Šamorín
Názov projektu: Zvýšenie úrovne mládežnícko-dievčenského basketbalu v Šamoríne na západe
Slovenska
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
Cieľom projektu bolo získať pre basketbalový klub čo najviac dievčat a zábavnou formou ich viesť k
pravidelnému športovaniu – minibasketbalu. Zámerom náboru nebolo len dosiahnuť čo najlepšie
výsledky v zápasoch, ale najmä motivovať dievčatá k pravidelnému pohybu. Výstupom projektu bola
zdravá študujúca mládež a hráčky pre reprezentačné družstvá v basketbale SR. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie minibusu.
43. Spolok právnikov Comenius
Názov projektu: CVIČME V ŠKOLE – POĎME VON 3, Spoločný pohyb generácií
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Zámerom projektu je prostredníctvom zlepšenia športového zázemia a organizáciou aktivít
ovplyvňovať záujem o šport a jeho vplyv na zdravie. Cieľom je vytvoriť komunitu vzájomne sa
podporujúcu v zdravom životnom štýle, v športe a realizujúcu športové činnosti a pobyt v prírode.
Organizovať športy a aktivity s potenciálom celoživotnej realizácie a smerujúcou k utváraniu trvalo
udržateľného fyzického rozvoja a psychickej harmonizácie. Zámerom je do tohto procesu zapojiť aj
deti zamestnancov PraF UK, prezentácia a propagácia realizovaných aktivít v prírode.
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44. Bežci VK, o. z.
Názov projektu: BIOBEH VINOHRADMI
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť športovú súťaž určenú bežcom, nordic walkistom a cyklistom.
Návštevníci si mohli vychutnať šťavnaté kopčeky vo vinohradoch aj na priľahlom lesnom teréne, kde
bol pripravený okruh v tvare veľkého hroznového strapca. Počas celého dňa bola možnosť v rámci
areálu vinárstva navštíviť apiterapeutický domček. Podujatie bolo nielen športovým zážitkom, ale tiež
edukačným pre všetkých milovníka vína, ktorí chceli nazrieť do zákulisia, taktiež sa tu konala tombola
a charitatívna zbierka. Atmosféru dotvárala príjemná hudba a moderátori. Finančný dar bol použitý
na technické zabezpečenie a prenájom areálu.
45. CK Spartak Tlmače
Názov projektu: Cyklistikou za zdravšiu budúcnosť
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo doplniť a skvalitniť materiálno-technické vybavenie cyklistického klubu. Vďaka
novým, veľmi kvalitným bicyklom sa podarilo odbremeniť rodičov mládeže od náročných finančných
výdavkov a motivovať mládež z rôzneho sociálneho prostredia k športovému rozvoju. Finančný dar
bol použitý na bicykle.
46. Mesto Púchov
Názov projektu: „Komunitný bod – ihrisko pre všetkých“
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Projekt bol zameraný na vytvorenie komunitného bodu, ktorý by bol centrom pre stretávanie sa
obyvateľstva miestnej časti. Cieľom bolo prehĺbiť susedské vzťahy, vytvárať súdržnosť medzi občanmi
a prekonávať generačné bariéry. Pôvodné, zastaralé a opotrebované prvky ihriska boli nahradené
novými. Tie sú určené pre všetky vekové kategórie detí, pre starších obyvateľov a seniorov bol
osadený fitness prvok. Vynovené ihrisko prispieva k spájaniu všetkých generácií miestneho
obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na hracie a fitness prvky ihrisku.
47. Karate šport Stará Bystrica
Názov projektu: Rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom bojových umení
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Klub Karate šport Stará Bystrica so sídlom v Starej Bystrici bol založený v roku 1991. Dnes má klub cca
50 členov, z toho 20 aktívnych pretekárov. Klub je členom Slovenskej federácie karate a iných
bojových umení. Klub vedie hlavný tréner RNDr. Knapec Jaroslav, PhD. Klub má bohatú históriu v
umiestneniach na domácich aj medzinárodných súťažiach. Cieľom projektu je zvýšiť u žiakov záujem o
bojové umenie – karate a zdravý životný štýl moderným a atraktívnym spôsobom cvičenia – karate
tréningom. Projekt chce priblížiť karate šport ako spôsob cvičenia zároveň širokej verejnosti.
48. Futbalový klub mesta Tlmače
Názov projektu: Športuje celá rodina
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Hlavnou prioritou projektu je osvojenie si základných pohybových návykov, rozvíjanie pohybových
schopností, zručností a kognitívnych funkcií detí. Projekt sa uberá cestou spolupráce a prepojenia
medzi materskými a základnými školami a futbalovým klubom. V rámci osnov sa deti zoznámia s
gymnastikou, tréneri budú dbať na rozvoj koordinácie, rýchlosti, obratnosti, samozrejme so
zameraním na futbal. Chýbať nebudú ani kompenzačné cvičenia. Pri súťažiach a hrách sa zapoja aj
tréneri, rodičia a starí rodičia, ktorým kompenzačné cvičenia pomôžu.
49. TJ Slovan Duslo Šaľa
Názov projektu: Rozvoj pohybových aktivít zameraných na bojové športy a ľahkej atletiky na
základných školách mesta Šaľa
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu mladej generácie o zdravý životný štýl, pohyb, pravidelné
športové vyžitie. Podarilo sa na jednotlivých základných školách motivovať žiakov k tomu, aby sa
venovali karate aj ľahkej atletike. To zabezpečilo prílev talentovanej mládeže do oddielov športového
klubu. Prínos projektu spočíval v pravidelnom športovaní, ktoré blahodarne pôsobí na zdravotný stav
každého jedinca, rozvíja intelekt a sebavedomie. Finančný dar bol použitý na tatami, prenájom
štadióna a telocvične.
50. Children and future Bratislava, n. o.
Názov projektu: No finish line Bratislava – Monaco
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
No finish line bolo charitatívne a humanitárne podujatie, ktorého cieľom bolo prispieť k ochrane a
rešpektovaniu práv dieťaťa. Princíp bol jednoduchý a prístupný pre všetkých: išlo o beh alebo chôdzu
po okruhu otvorenom 24/24 po dobu 5 dní, toľkokrát, koľkokrát sa chcelo. Originalita konceptu
spočívala v tom, že táto charitatívna udalosť bola naozaj otvorená pre všetkých a v každom veku,
ponúkala veľkú slobodu účasti jednotlivcov, ale aj tímov. Finančný dar bol použitý na technické
zabezpečenie, organizačné a marketingové náklady.
51. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Názov projektu: Revitalizácia športoviska Jelšova
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
V celej lokalite dolných Kramárov existuje jediné športovisko – na Jelšovej ulici. V súčasnosti je
vzhľadom na zničený povrch takmer nepoužiteľné. Je súčasťou jedinej zelenej plochy na dolných
Kramároch, ktorá slúži deťom nad 10 rokov, tínedžerom, dospelým či seniorom. Samostatná
kompletná rekonštrukcia športovej časti je začiatkom celkovej osnovy verejnej plochy. Je
naštartovaním postupnej osnovy s cieľom ukázať obyvateľom dolných Kramárov, že niečo sa začalo
robiť a môžu sa pridať a pomôcť. Predmetné športovisko bude spĺňať športový účel s využitím
voľnočasových aktivít pre zdravý životný štýl, odpútanie detí a mládeže od rôznych hier na PC,
vytváranie a prehlbovanie medziľudských vzťahov, aktívne trávenie voľného času, bude dostupná pre
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rodiny s deťmi a rovnako bude slúžiť pre deti zo sociálne slabších rodín. Revitalizovaná plocha poslúži
starším deťom, ako aj dospelým.
52. Mesto Šaľa
Názov projektu: Multifunkčné ihrisko na ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
ZŠ s MŠ sa nachádza na periférii mestskej časti Šaľa-Veča. Škola disponuje veľkým areálom, v ktorom
žiaci, ale aj verejnosť môžu tráviť voľný čas, avšak väčšina infraštruktúry je pôvodná, daná do
prevádzky v roku 1967, preto je cieľom projektu vybudovať nové multifunkčné ihrisko, na ktorom si
nájdu svoj šport všetky vekové kategórie. Nové multifunkčné ihrisko bude vybudované na mieste
pôvodného ihriska s antukovým povrchom. Využitím pozostatkov tohto ihriska (bez nutnosti záberu
zelene) sa vytvorí predpoklad pre rozvoj športu a zdravého životného štýlu. Pôvodné ihrisko už neplní
svoj účel, napriek pravidelnej údržbe a starostlivosti školy povrch nespĺňa podmienky moderného,
kvalitného ihriska vhodného na športovanie. Ihrisko sa tak zmení na nové, moderné, ktoré bude
vytvárať lepšie podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času nielen žiakov, ale aj širokej
verejnosti. Nakoľko ide o finančne náročný projekt, jeho realizácia bude prebiehať z viacerých zdrojov
financovania.
53. HC Uniza
Názov projektu: Poď na ľad, na korčule, na hokej!
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu je podporiť rozvoj športu a záujem o športové činnosti v Žiline, a to najmä u
študentov Žilinskej univerzity, žiakov stredných a základných škôl, rodín s deťmi a vlastne u celej
širokej verejnosti. Zvýšený záujem o športovanie sa docieli organizáciou hokejových zápasov
univerzitného tímu Žilinskej univerzity, organizáciou verejných korčuľovaní pod dohľadom
profesionálov, možnosťou aktívne sa zúčastniť verejných tréningov tímu HC UNIZA a v neposlednom
rade detských a mládežníckych súťaží v korčuľovaní. Za najväčšie plusy projektu sú považované
pritiahnutie detí a mládeže k pravidelnému športovaniu, zaktivizovanie verejnosti k návštevám
hokejových zápasov, ktoré budú pre nich príležitosťou na vzájomné stretnutia a športovospoločenské vyžitie. V rámci podpory malých hokejistov sa pomôže mládežníckemu klubu v Žiline a
podporí sa výchova mladých talentov tohto hokejového klubu. Hokej je šport, ktorý je obľúbený u
všetkých vekových kategórií. V Žiline je funkčný zimný štadión, na ktorom je možné spomínané
aktivity v plnom rozsahu realizovať. V neposlednom rade tu budú organizované rôzne podujatia a
akcie na pôde Žilinskej univerzity, ktorými sa klub zviditeľní.
54. HK Altis Orava
Názov projektu: Nábor nových detí do hokejového klubu HK Altis Orava
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Hlavným zámerom projektu bol nábor nových detí do hokejového klubu HK Altis Orava. Do projektu
sa zapojili deti z okolitých miest Tvrdošín, Trstená, Námestovo a okolitých obcí. Cieľ projektu sa
podarilo naplniť, do klubu prišiel primeraný počet nových detí. Zároveň projekt pomohol zmeniť starú
hokejovú výstroj za novú, čím sa vytvorili kvalitnejšie tréningové podmienky. V decembri 2019 sa
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zorganizoval 4. ročník Mikulášskeho turnaja, ktorého sa zúčastnilo 50 detí z klubu. Finančný dar bol
použitý na prenájom ľadovej plochy a hokejovú výstroj.
55. Florbalový klub AS Trenčín
Názov projektu: Deti žijú florbalom
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo zvýšiť tréningovú kapacitu a na druhej strane zefektívniť tréning pre všetky deti,
ktoré sa zaujímajú o florbal v trenčianskom regióne. Vďaka novým mantinelom môžu deti trénovať na
jednom ihrisku v menšom počte, čo znamená, že sa im tréneri môžu viac venovať. Záujem dnešnej
mládeže o florbal je azda spomedzi všetkých športov najväčší, vďaka svojej nenáročnosti pre
individuálne vybavenie dieťaťa a zároveň výbornej pohybovej aktivite. Finančný dar bol použitý na
florbalové mantinely.
56. TJ DRUŽBA Piešťany, o. z.
Názov projektu: Podpora športovej prípravy mladých atlétov v Piešťanoch
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Telovýchovná jednota Družba Piešťany je jedno z najstarších občianskych združení pôsobiacich
v Piešťanoch. Jej atletický oddiel je jedným z oddielom samotnej TJ Družba. Atletický oddiel dlhé roky
vedie a vychováva deti k láske k najstaršiemu športu – ľahkej atletike. Oddiel vychoval niekoľko
úspešných reprezentantov Slovenskej republiky, majstrov Slovenskej republiky, ako aj bývalého
Československa, ktorí boli mimoriadne úspešní tak v atletike (napr. Maroš Sokolovský, Gabriela
Halmová, Ladislav Noskovič, Žofia Naňová, Paulína Pomajbová a mnohí iní), ako aj v iných príbuzných
športoch (napr. Michal Kunic – triatlon). Už skoro 10 rokov sa atletický oddiel venuje aj podpore
atletickej škôlky. Tá je určená pre všeobecnú pohybovú prípravu detí predškolského veku, z ktorých
následne vyrastajú nádejní atléti, ktorí v prípade záujmu pokračujú v atletickom špecializovanom
tréningu.
57. Golf & Country Club Hron
Názov projektu: Hľadajú sa budúci golfoví reprezentanti
Projekt bol podporený sumou: 48 000 €
Cieľom projektu bolo nájsť talentované deti, ktoré budú v budúcnosti reprezentovať SR v golfe.
V rámci projektu deti absolvovali prednášky aj samotné tréningy v golfe. Vďaka realizácii projektu sa
podarilo pritiahnuť ku golfu talenty, ktoré sa môžu naďalej rozvíjať bez rozdielu výšky príjmov ich
rodičov. Za pomoci profesionálnych trénerov sa našli deti, ktoré dostali doživotné členstvo v klube,
golfové vybavenie, ako aj starostlivosť trénerov. Finančný dar bol použitý na prepravu, prenájom sály
a ihriska, propagáciu, služby trénerov, prednášajúcich, potraviny a na darčekové predmety.
58. Nadácia Mira Šatana
Názov projektu: Pohár Miroslava Šatana
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
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Predmetný turnaj bude zárukou kvality a propagácie slovenského mládežníckeho hokeja, nakoľko
úvodné buly a súčasne aj úvodný zápas majú otvoriť hokejové legendy, akými sú Pavel Vladimirovič
Bure, Sergej Michajlovič Makarov, Sergej Viktorovič Fiodorov, a za naše hokejové legendy môžeme
spomenúť mená ako Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Žigmund Pálffy. Je dôležité dať príležitosť
mladej generácii naberať skúsenosti aj na medzinárodnej úrovni a týmto spôsobom sa posúvať vyššie
vďaka vyšším cieľom. Minuloročný turnaj organizovaný pod hlavičkou Mira Šatana svedčí o tom, že
našim deťom sa oplatí venovať, podporovať ich a tešiť sa z ich úspechov.
59. BK Inter Bratislava mládež, občianske združenie BK Inter Bratislava mládež, občianske
združenie
Názov projektu: Mládež Interu Bratislava v Európe
Projekt bol podporený sumou: 150 000 €
Občianske združenie BK Inter Bratislava mládež zabezpečuje činnosť kompletnej mládežníckej
pyramídy pre deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov. V slovenských mládežníckych súťažiach má BK
Inter mládež zastúpenie svojho družstva vo všetkých mládežníckych kategóriách. V sezóne 2018/2019
dosiahli družstvá BK Inter v slovenských súťažiach výborné výsledky, keď získali majstrovské tituly
družstvá starších žiakov (U15), žiakov (U14), starších minižiakov (U12) a mladších minižiakov (U11). V
kategórii mladších žiakov (U13) obsadilo družstvo Interu 2. miesto. Pre ďalší výkonnostný rast
mladých talentovaných basketbalistov je veľmi dôležitá medzinárodná konfrontácia, a preto sa BK
Inter Bratislava mládež v sezóne 2019/2020 zúčastní európskych mládežníckych projektov: EYBL
(Eastern Youth Basketball League). EYBL združuje špičkové mládežnícke družstvá z 30 európskych
krajín a CEYBL (Central European Youth Basketball League). CEYBL združuje mládežnícke družstvá z
Nemecka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska.
60. Trampolíny Košice, o. z.
Názov projektu: „Naučme deti bezpečne sa hýbať!“
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľovou skupinou projektu boli deti a mládež. Zámerom projektu bolo pritiahnuť ich k pohybovým
aktivitám, najmä na trampolíne, ukázať im možnosť využitia tohto športu v iných športových
odvetviach, a tiež rozšíriť základňu detí, ktoré by sa venovali tomuto športu aj na pretekárskej úrovni.
Nové materiálne zabezpečenie klubu pomohlo zefektívniť tréningy a rozbehnúť aktivity. Finančný dar
bol použitý na trampolíny a príslušenstvo.
61. Žampa Ski Club Vysoké Tatry
Názov projektu: Žampa cup
Projekt bol podporený sumou: 95 000 €
Cieľom Žampa cupu je v prvom rade inšpirovať deti k športu, osobnostne rásť a priviesť deti a mládež
k pravidelnému športovému pohybu. Vzbudiť záujem o dlhodobú športovú aktivitu, pričom počas
podujatia dôjde k spojeniu profesionálnych športovcov a úplných začiatočníkov. Zámerom je počas
podujatia šíriť celosvetovú problematiku topenia ľadovcov a edukovať v oblasti bezpečnosti pri
lyžovaní. V neposlednom rade urobiť nezabudnuteľný zážitok deťom a stretnúť sa s najlepšími
slovenskými lyžiarmi a zapretekať si s nimi.
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62. Slovenský olympijský a športový výbor
Názov projektu: Podpora vybraných športov a športových projektov za pomoci SOŠV
Projekt bol podporený sumou: 2 000 000 €
Slovenský šport má veľký potenciál (zdravie, komunitný a regionálny rozvoj, filantropia a charita), je
však finančne, odborne, právne silno poddimenzovaný už dlhšiu dobu. Slovenský olympijský a
športový výbor začal s transformáciou športu a postupnými krokmi sa snaží o jeho zdravé oživenie. V
úvodnej fáze si SOŠV zadefinoval kľúčové športy a športové projekty, ktoré by za pomoci podpory
Nadácie SPP chcel naštartovať. Každé športové odvetvie má počas roka reprezentačné zápasy a
projekty, prostredníctvom ktorých bude možné odkomunikovať spojenie SPP so športom, či už
priamo, alebo nepriamo. Z hľadiska efektivity vynaloženia finančných prostriedkov má ísť o podporu
seniorských reprezentačných družstiev (s cieľom čo najväčšej vizibility značky SPP) kombinovanú s
podporou mládeže (prejaviť tak záujem o výchovu budúcich športových športovcov). Výstupy z danej
aktivizácie nechceme sledovať len na úspechoch slovenských športovcov, ale aj na základe
merateľných hodnotových, imidžotvorných výsledkov, ktoré budeme merať za pomoci prieskumov.
63. Športuj srdcom
Názov projektu: Vybavenie pre charitatívny beh ALS Memoriál Jána Svočáka
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Občianske združenie bolo založené s cieľom pomáhať mladým ľudom trpiacim svalovou dystrofiou,
ktorá ich v priebehu života posadí na vozík a neskôr sa z nich stanú ležiaci pacienti neschopní sa o
seba sami postarať. Ochorenie je zatiaľ nevyliečitelné, patrí k vzácnym ochoreniam a robí sa len veľmi
málo výskumov. Najznámejšia mediálna aktivita v tejto oblasti bol tzv. „Ice bucket challenge“ spred
niekoľkých rokov, ktorý sa stal virálny. Beh sa uskutoční 13. 3. 2020 alebo 20. 3. 2020. Zámerom
projektu je priviesť k behu aj mladé deti pomocou našich detských behov, ktoré sú zdarma. Celý
výťažok z hlavného preteku ide na pomoc konkrétnym ľudom. Dlhodobým cieľom je vytvoriť sieť
charitatívnych športových akcií a zvyšovať členskú základňu. Inovatívne OZ vymyslelo vlastnú
časomieru na základe RFID čipových náramkov, vlastný LED display na zobrazenie výsledkov a
podobne. Tento ročník bude úplne bez plastových odpadov ako ukážka pre omnoho väčšie podujatia,
ktoré sú kritizované za ich negatívnu CO2 stopu. Na výrobe medailí sa bude spolupracovať s
chránenou hrnčiarskou dielňou. Priamy prínos štvrtého ročníka budú mať šiesti obdarovaní formou
finančnej pomoci na zakúpenie zdravotníckych pomôcok a rehabilitačných pobytov. Na podujatí sa
očakáva účasť približne 500 dospelých bežcov a 130 detí. V deň behu bude pomáhať viac ako 50
dobrovoľníkov.
64. eS FIT
Názov projektu: Hokej je aj pre dievčatá
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Projekt bol inšpirovaný medzinárodným víkendom dievčenského hokeja (world girls ice hockey
weekend), ktorý sa konal 7. 10. 2017 aj u nás v Liptovskom Mikuláši. Momentálne klub v máji začal
letnú prípravu na ihrisku. Od novembra chce zabezpečiť pravidelné tréningy na ľadovej ploche, kde sa
dievčatá budú môcť venovať zdokonaľovaniu korčuľovania, nácviku a zdokonaľovaniu herných
činností. Náborovou činnosťou chce klub prilákať viac dievčat a do štyroch rokov vytvoriť riadne
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fungujúce družstvo dievčat, ktoré bude schopné hrávať ženskú hokejovú ligu. Ženský hokej na
Slovensku veľmi zaostáva za svetom, pretože ženské kluby nie sú tak podporované ako tie mužské.
Dievčatá tento šport robia nezištne, výstroj si kupujú samé, v niektorých prípadoch sa musia skladať
aj na hodiny ľadu.
65. FK Košická Nová Ves
Názov projektu: „Kvalitný trávnik – efektívne využitie dažďovej vody“
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu je efektívne využívanie dažďovej vody v prírode, minimalizovanie prevádzkových
nákladov na údržbu a prevádzku ihriska. Kvalitným trávnikom a mäkkým ihriskom sa bude
minimalizovať možnosť vzniku zranení hlavne malých a mladých futbalistov. Inštaláciou umelého
osvetlenia sa zvýši využiteľnosť hracej plochy. Areál tak bude využívaný aj pre kultúrno-spoločenské
akcie a privedie viac detí do športového areálu.
66. TK LOVE 4 TENNIS
Názov projektu: Dominika Cibulková hľadá svoju nástupkyňu
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Hlavnou myšlienkou a poslaním projektu je oslovenie čo najväčšej skupiny detí s cieľom
spopularizovať a prilákať deti od 3 rokov k tenisu, aby si vytvorili pozitívny vzťah k športu, ktorý by ich
sprevádzal celý život. Oslovením širokej skupiny detí budú vybrané tie talentované, ktoré by mali
šancu stať sa nástupkyňou Dominiky Cibulkovej. Deti si zadarmo vyskúšajú tenisový tréning pod
vedením našich skúsených trénerov, osobne sa stretnú so svojim športovým vzorom Dominikou
Cibulkovou u seba, v škole alebo v detskom tábore. Deti budú mať jedinečnú možnosť prísť do
akadémie spolu so svojimi rodičmi na deň otvorených dverí, kde ich čaká pestrý zábavný program pre
celú rodinu a budú mať možnosť spoznať prostredie, kde sa pripravujú profesionálni hráči. Počas
tréningov detského tenisu budú zorganizované kondičné a tenisové tréningy aj pre rodičov detí, aby
aj rodičia inšpirovali svojim prístupom svoje deti a mohli spoločne na jednom mieste v rovnaký čas
športovať.
67. Ryong o. z.
Názov projektu: Zdravý telesný rozvoj slovenskej mladeže a pomoc telesne znevýhodneným
športovcom
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Občianske združenie Ryong o. z. vzniklo v roku 2016 za účelom zabezpečenia špeciálnych priestorov a
materiálnej pomoci športovému klubu Ryong taekwondo Bratislava. Cieľom projektu je materiálna
podpora klubu taekwondo pre deti a mladež s dôrazom na cvičenia pre podporu zdravého rastu detí
a pomoc hendikepovaným deťom, ktoré chcú športovať. Cieľom je poskytnúť deťom a mládeži čo
najlepšie podmienky na rozvoj, dosahovanie výsledkov a venovanie sa športu v špecializovaných
priestoroch.
68. Materská škola Rovniankova
Názov projektu: Škôlkari v pohybe
58

Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu je vynoviť školský dvor novými hrovými prvkami spolu so zapojením detí k pohybu.
Zámerom projektu je podporiť u detí fyzickú zdatnosť a zdravý telesný vývoj.
69. Občianske združenie Jeden23223
Názov projektu: Grand Gala 2020
Projekt bol podporený sumou: 19 000 €
Grand Gala je tanečná súťaž venovaná primárne detským a juniorským kategóriám. Súťaž je
jedinečná a vo svojej kategórii nemá vo svete obdobu predovšetkým vďaka veľkému počtu detských
a juniorských tanečných párov a súčasne vďaka českému rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma s
hviezdnym obsadením, medzinárodnej majstrovskej porote a špeciálnym tanečným hosťom
svetového formátu. Noblesná tanečná sála dotvára veľkolepú atmosféru. Cieľom súťaže je stimulovať
kultúrny rozvoj detí a juniorov a prostredníctvom spoločenského tanca prítomným divákom
sprístupniť a prezentovať kultúrnu hodnotu a 60-ročnú tradíciu spoločenského tanca na Slovensku.
Mladá generácia tanečníkov bude reprezentovať kultúru a tradíciu Slovenska celosvetovo
prostredníctvom tanečných súťaží a vystúpení. Profesionálne zvládnutou súťažou svetového formátu
na najvyššej spoločenskej úrovni dosiahneme, aby deti už v začiatkoch svojej kariéry zažili spoločne s
rodičmi úvod do spoločnosti v plnej noblese a paráde, vytvorili si vzťah ku kultúre a tradíciu
spoločenského tanca šírili ďalej. Za posledné roky si táto súťaž získala množstvo fanúšikov a
pozitívnych ohlasov. Tanečné páry sa k nám rady vracajú pre výnimočnú atmosféru, ktorú vytvára
spojenie tanca, krásnej hudby a spevu, a je pre ne inšpiráciou v ďalšom napredovaní v ich tanečnej
kariére.
C. Poskytovanie sociálnej pomoci
Partnerské projekty iných subjektov:
Nadácia SPP sa snaží poskytovať sociálnu pomoc všade, kde je to potrebné a nutné. Nadácia SPP
svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú, a vždy, keď je to možné s
ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí. V téme poskytovanie sociálnej pomoci
bolo podporených 15 projektov v sume 150 610,00 €:
1. Centrum Naša chalúpka, o. z.
Názov projektu: Aj ľudia so znevýhodnením majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, byť začlenení v
spoločnosti
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bola debarierizácia, a tým aj rekonštrukcia priestorov, v ktorých bolo v pláne zriadiť a
prevádzkovať ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným
znevýhodnením. Vďaka projektu sa uskutočnili búracie práce, vodárenské, kúrenárske práce a
elektroinštalácie. Priestor sa zväčšil a rozšíril, vznikla spoločenská, oddychová a terapeutická
miestnosť, kuchynka, kancelária a tri sanitárne bezbariérové zariadenia. Využitie projektu bude
dlhodobým skvalitnením poskytovaných služieb. Finančný dar bol použitý na vodárenský,
elektroinštalačný materiál, dve umývadlá a na stavebné práce.
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2. OKRAJ občianske združenie
Názov projektu: DEVI 2019
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej
OKRAJ zamestnáva 5 ľudí. Pracovníci sa zväčša nachádzajú v zlej životnej situácii, a keďže sú
zdravotne postihnutí, ich možnosti zamestnať sa sú veľmi obmedzené. Zámerom projektu bolo
zastabilizovať fungovanie chránenej dielne pre klientov a posilniť možnosti na predaj vlastných
výrobkov. Podpora spočívala vo financovaní mzdových nákladov pre štyroch zamestnancov, ktorí sa
zapracovávali a osvojovali si zručnosti balenia výrobkov, práce s registračnou pokladňou,
komunikácie so zákazníkmi a upevňovali si pracovné návyky. Pracovníci vyrábali náramky, náušnice,
prívesky a iné handmade výrobky a bižutériu. Výrobky sú predávané pod názvom DEVIKORALKY.sk.
Ide o online projekt chránenej dielne, ktorý bol spustený do prevádzky v marci 2018. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie materiálu a na mzdové náklady štyroch zamestnancov.
3. OZ Svetielko nádeje
Názov projektu: Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu SVETIELKA NÁDEJE
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť prevádzku detského mobilného hospicu. Hospic vďaka tomu poskytol
služby nevyliečiteľne chorým deťom v terminálnom štádiu onkologického ochorenia, ale aj v rámci
iných nevyliečiteľných chorôb. Zmyslom tejto činnosti je umožniť deťom dožitie v kruhu rodiny za
podpory lekárov, sestier, zdravotného pracovníka a iných odborníkov, ale nie v nemocničnom
prostredí. Finančný dar bol použitý na mzdy lekárov a sestier vykonávajúcich túto službu.
4. Nadácia Jána Korca
Názov projektu: Podpora regiónu Jaslovské Bohunice
Projekt bol podporený sumou: 80 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť sociálne-zdravotnú oblasť v regióne Jaslovských Bohuníc rozdelením
finančného daru medzi neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v tomto regióne.
Nadácia smerovala svoju pomoc na podporu vedy a vzdelávania, podporu talentovaných a sociálne
slabých študentov, rozvoj detí a mládeže, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
podporu telovýchovy a športu, ochranu a tvorbu životného prostredia a plnenie individuálne určenej
humanitnej pomoci. Finančný dar bol použitý na podporu neziskových organizácií a občianskych
združení. V rámci projektu boli podporené organizácie: Centrum pre deti a rodiny v Pečeňadoch,
Centrum pre deti a rodiny v Piešťanoch, Centrum pre deti a rodiny v Trnave, pani Hana Ž., Občianske
združenie Iskierka Trnava, Klub vozičkárov Trnava, Občianske združenie Trnavskí macíkovia Trnava,
RZ pri MŠ, 8. mája 2, Piešťany, pani Nikola G., OZ Naše – Vaše deti Trnava, OZ Strom pri DSS Trnava,
organizácia Svetlo Trnava, Fakultná nemocnica Trnava, Adeli rehabilitácie Piešťany, pani Uma U., OZ
Na trati Trnava, Possibilitas Piešťany, Rehamed Piešťany a Združenie zdravotne postihnutých
v Bučanoch.
5. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Názov projektu: Koncert Belasého motýľa
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Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Koncert belasého motýľa (KBM) je výnimočným kultúrnym podujatím s atmosférou porozumenia a
duchom tolerancie voči inakosti a akceptácie ľudí s postihnutím. Podujatie napomáha ich integrácii
do spoločnosti a pomáha odstraňovať fyzické, mentálne aj sociálne bariéry. Koncert je súčasťou
kampane Belasý motýľ, ktorá každoročne upozorňuje na problémy ľudí so svalovou dystrofiou.
Koncert sa úspešne zrealizoval dňa 12. 6. 2019 v Bratislave na Hlavnom námestí. Účastníci vystúpili
bez nároku na honorár a súčasťou kampane bola aj verejná zbierka. Finančný dar bol použitý na
propagáciu, ozvučenie, prenájom techniky a bezpečnostnú službu.
6. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
Názov projektu: Zdraví psí pomocníci
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť ľuďom so zdravotným znevýhodnením zdravých psích
pomocníkov. Aby pes mohol vykonávať svoju prácu, musí byť úplne zdravý. Keďže u labradorov je
ochorenie kĺbov časté, všetky šteniatka pred zaradením do výcviku musia absolvovať RTG vyšetrenie.
Vďaka vyšetreniam postúpili do výcviku len zdravé psy, čím sa zabezpečili kvalitní pomocníci pre ľudí
so zrakovým a telesným znevýhodnením. Psíky boli tiež kastrované a sterilizované, aby efektívne
vykonávali prácu a boli ovládateľné. Finančný dar bol použitý na veterinárne úkony pre psíkov.
7. Hospic Milosrdných sestier
Názov projektu: Vniesť VIAC ŽIVOTA do ich posledných DNÍ
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť hospic v starostlivosti o pacientov, ktorí sú v konečnom štádiu zväčša
onkologického ochorenia, resp. dlhodobo vo vigilnej kóme, odkázaní na pomoc iných. Pre chorých
boli zakúpené lieky potrebné na zmiernenie neznesiteľných bolestí, zdravotnícky materiál
nevyhnutný na to, aby sa pacient cítil dôstojne, tiež špeciálna enterálna výživa. Projekt prispel k
spokojnosti a komfortu pacientov aj ich rodinných príslušníkov, prežívajúcich ťažkú životnú etapu.
Finančný dar bol použitý na lieky, zdravotnícky materiál a hygienické potreby.
8. Hendyhelp – Šamorín o. z.
Názov projektu: Obstaranie špeciálne upraveného motorového vozidla za účelom prepravy osôb pre
znevýhodnených
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo poskytnúť sociálny taxík, ktorý by slúžil na prepravu osôb so znevýhodnením, a
to prednostne s regionálnym pokrytím. Prepravná služba predstavuje výraznú podporu pre väčšinu
znevýhodnených skupín, pomáha im včleniť sa do spoločnosti a žiť kvalitnejší život. Ide aj o značnú
pomoc pri uplatnení sa na pracovnom trhu. Finančný dar bol použitý na upravené motorové vozidlo.
9. OZ Paulínka
Názov projektu: Helpfest 2019
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
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Helpfest 2019 dňa 8. 6. 2019 navštívilo takmer 500 účastníkov – široká verejnosť, rodiny s deťmi,
rôzni podporovatelia. Na jednom mieste sa spojili dva svety zdravých a hendikepovaných a spoločne
mali možnosť zažiť koncerty (Lina Mayer, Fragile, Svetlana Rymarenko, Cimbal Brother či Kochanski),
interaktívne divadelné vystúpenia, vidiaci si mohli vyskúšať, aké je byť nevidiacim, k dispozícii bola po
celý čas psychologická poradňa a rôzne workshopy. Zúčastnení boli s festivalovým programom veľmi
spokojní. Finančný dar bol použitý na ozvučenie.
10. Liberta, n. o.
Názov projektu: SPPoločne vpred
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bolo skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje zariadenie v rámci rehabilitačného centra
Liberta, n. o. deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a ich rodinám. V rámci projektu sa podarilo
upraviť pozemok a parkovisko tak, aby sa na ňom dalo ľahko pohybovať na invalidnom vozíku
aj rehabilitačnom kočiari. V rámci projektu bol tiež poskytnutý rehabilitačný pobyt deťom, ktoré si ho
z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. To im umožnilo zlepšenie zdravotného stavu a skvalitnenie
životných podmienok. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu pre deti, úpravu pozemku
a parkoviska.
11. Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou
Názov projektu: Autistická učebňa
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bolo vytvoriť v škole triedu, ktorá by poskytovala možnosť stimulácie a rozvoja
kognitívnych schopností žiakov s poruchou autistického spektra a žiakov s telesným a viacnásobným
postihnutím. Snoezelen prvky a zážitkové učenie vytvárajú žiakom príležitosť získať potrebné
schopnosti cez aktiváciu všetkých zmyslov. Pomáhajú im zlepšiť ich psychický stav a kvalitu života.
Finančný dar bol použitý na špeciálne pomôcky, nábytok, projektor a notebook.
12. Darujme šancu, občianske združenie
Názov projektu: Dajme starším ľudom šancu dožiť svoj život dôstojne.
Projekt bol podporený sumou: 4 610 €
Projekt bol zameraný na ľudí so sklerózou multiplex , aby vo vyššom veku neboli odkázaní na pomoc
druhých ľudí, ale aby dokázali čo najdlhšie byť sebestační. Zakúpením rehabilitačného pristroja
MOTOmed viva 2 budú pacienti schopní udržiavať sa v aktívnom pohybe, čo je pri diagnóze skleróza
multiplex nevyhnutné. Pacienti s týmto postihnutím majú vysoko obmedzenú pohyblivosť, kvôli
čomu prichádzajú o značnú časť svalstva. Tento stav sa bez aktívneho cvičenia veľmi rýchlo zhoršuje.
Pravidelným cvičením v domácom prostredí sa človek dokáže udržať v určitých medziach svojho
postihnutia. Pomocou prístroja MOTOmed viva 2 sú pacienti schopní bez nadmerného úsilia zvýšiť
svalovú hmotu, čo je pre ľudí trpiacich týmto ochorením bez pomoci rehabilitačných prístrojov
takmer nemožné. Prínosom celého projektu je čo najdlhšia udržateľnosť súčasného stavu pacienta.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie prístroja Motomed Viva 2 light, trenažéra paží s motorom,
vodidiel pre dolné končatiny, na pridržiavače, manžety a protišmykovú podložku.
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13. NADÁCIA LUMEN, Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež
Názov projektu: Skrášlenie a zútulnenie prostredia, v ktorom prijímatelia sociálnej služby žijú
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Projekt sa zameriaval na zútulnenie prostredia, v ktorom žijú prijímatelia sociálnej služby, chlapci.
Mali zariadené izby, kde boli veci, čo potrebujú, ale čo tam chýbalo, bol pocit domova. Záclony,
koberčeky, obrusy, vázy či obrázky prispeli k tomu, aby sa chlapci mohli cítiť príjemnejšie. Úpravami
izieb boli nadšení, radi tam trávia čas a pozývajú si návštevy. Finančný dar bol použitý na bytové
doplnky a dekorácie.
14. Psychiatrická liečebňa Sučany
Názov projektu: PODPORA A ROZVOJ AKTIVÍT PSYCHOSOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Zámerom projektu je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v zmysle rozšírenia ponuky resocializačnorehabilitačných aktivít pre pacientov hospitalizovaných v psychiatrickej liečebni. Cieľom projektu je
podporiť sociálne zručnosti pacientov v zmysle rozšírenia ich komunikačných stratégií a možností
spolupráce, ako aj obnova, prípadne nadobudnutie sebaobslužných a socio-integračných schopností
– tieto môžu potom pacienti využiť aj v domácom prostredí, čo následne uľahčí ich fungovanie v
každodennom živote. Projekt môže prispieť k zvýšeniu miery nezávislosti a samostatnosti pacientov v
zmysle podpory ich schopnosti rozhodovať sa. Je možné dosiahnuť zvýšenie kvality života
hospitalizovaných pacientov. Aktivity plánované pri realizácii projektu napomôžu rozvoju estetického
cítenia a prispejú k relaxácii pacientov.
15. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE „útulok Dom na polceste“ so sídlom vo Veľkom Slavkove
Názov projektu: Zodpovednosťou k samostatnosti
Projekt bol podporený sumou: 9 000 €
Hlavným cieľom projektu: Zodpovednosťou k samostatnosti je trvalá udržateľnosť priemyselnej
multifunkčnej haly poskytujúcej tréning pracovných zručností znevýhodneným skupinám
obyvateľstva. Vzhľadom na to, že možnosti klientov na trhu práce sú veľmi nízke, spôsobené nízkym
vzdelaním, kvalifikáciou, slabým sociálnym zázemím a mnohokrát rómskym pôvodom, organizácia sa
snaží v zariadení vytvárať priestor, v ktorom klienti môžu pracovať, rozvíjať sa a takýmto spôsobom
zvyšovať svoje šance na uplatnenie sa v spoločnosti. V poslednom období sa podarilo zariadiť
stolársku a elektromontážnu dielňu a v súčasnosti zariadenie pracuje na ich spustení. Spomínané
dielne nadväzujú na rozbehnutú stavebnú činnosť, ktorá úspešne funguje už 14 rokov. Nadobudnuté
zručnosti skrze tréning pracovných zručností, ktoré klientovi umožnia zodpovedný, plnohodnotný a
samostatný život, sú prínosom nielen pre jednotlivca, ale v konečnom dôsledku aj pre celú
spoločnosť.
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D. Zachovanie kultúrnych hodnôt
Partnerské projekty iných subjektov:
Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt.
Nadácia SPP sa za pomoci projektov snaží zachovávať kultúrne hodnoty na Slovensku. V rámci bolo
podporených 61 projektov v celkovej sume 1 249 033,47 €.
1. Obec Dolný Štál
Názov projektu: Kultúrne a športové leto v Dolnom Štále
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Projekt bol zameraný na vytvorenia miesta, kde sa môžu schádzať návštevníci športových a
kultúrnych podujatí bez ohľadu na počasie. Po vybudovaní krytej terasy v zeleni medzi ihriskom a
otvoreným javiskom boli naplánované pravidelné podujatia od skorej jari až po koniec septembra.
Výsledkom projektu je krytá terasa – altán, kde je možné organizovať posedenia počas športových či
kultúrnych podujatí a slúži na úkryt pred nepriaznivým počasím či slnkom. Finančný dar bol použitý
na vybudovanie zastrešeného altánu.
2. Živena, spolok slovenských žien
Názov projektu: 150 rokov Živeny, spolku slovenských žien
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo zrealizovať slávnostnú recepciu pri príležitosti 150. výročia organizácie.
Stretnutie živeniarok a živeniarov so svojimi podporovateľmi počas galavečera bolo vyvrcholením
osláv. Program bol koncipovaný nielen ako spomienka, ale aj ako stretnutie s účastníkmi programov a
etáp vo vývoji organizácie. Pri tejto príležitosti bola verejnosti prezentovaná aj panelová výstava.
Ďalšou aktivitou bolo sadenie pamätných líp po celom Slovensku a vydanie pamätnej knižky výrokov.
Finančný dar bol použitý na slávnostnú recepciu, vydanie knižky, panelovú výstavu a sadenie líp.
3. Obec Jelenec
Názov projektu: Vitajte v krajine príbehov
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo motivovať deti, mládež, ako aj všetkých občanov, aby si znovu našli cestu ku
knihám prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych
oblastí. Hlavnými aktivitami pre cieľové skupiny boli besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne
workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych
oblastí života, ako aj tvorivé dielne. Vznikol priestor pre najmenších, aby si formovali vzťah ku knihám
už v ranom veku. Prioritou projektu bolo tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu,
písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii. Finančný dar
bol použitý na nákup sedacích vakov, čitateľských stolov a nábytku na knihy.
4. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Visegrad Film Forum 2019 – „Documentary Cinema“
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
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Zámerom projektu bola podpora 8. ročníka medzinárodného edukačného a networkingového
podujatia Visegrad Film Forum. Päť dní prednášok, workshopov a prípadových štúdií za účasti
medzinárodne uznávaných profesionálov. Atypická koncepcia VFF, ktorá je prirodzenou syntézou
edukačnej platformy s presahmi do kultúrnej sféry, umožňuje unikátne, neformálne stretnutia
verejnosti so študentmi z uznávaných filmových škôl, začínajúcimi filmármi a zároveň rešpektovanými
odborníkmi. VFF každoročne svoj program intenzívnejšie zameriava na jednu z aktuálnych tém v
rámci audiovizuálneho priemyslu a kultúry. Tento rok sa rozhodlo zamerať na rôzne prístupy v
dokumentárnom filme a zároveň presah dokumentaristických tendencií do hraného filmu. Finančný
dar bol použitý na produkciu, guest service a honorár lektorky.
5. Divadlo GUnaGU
Názov projektu: GUnaGU 2019 – Tri hry
Projekt bol podporený sumou: 12 000 €
Divadlo GUnaGU pripravilo pre svojich divákov tri premiéry autorských hier, z ktorých každá sa
zameriava na konkrétnu životnú hodnotu: spolupatričnosť, ľudskú dôstojnosť a národnú hrdosť.
GUnaGU tak ďalej tvorivo rozvíjalo svoje nosné témy – aktuálnu situáciu v spoločnosti, čierny humor,
a to všetko príťažlivou vizuálnou formou, ktorá oslovila nielen mladú generáciu, ale čoraz väčšmi aj
strednú. Hry sa snažia reflektovať rôzne vážne témy či úskalia slovenskej spoločnosti na báze
humoru. Finančný dar bol použitý na réžiu, scénografiu, scenáre, herecké naštudovanie, réžiu
a marketing.
6. OZ Fotoklub Detva
Názov projektu: Festival Rok 30
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom festivalu fotoklubu bolo prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a
neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu. V rámci projektu
boli zrealizované autorské výstavy fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu.
Festival dopĺňali sprievodné podujatia, fotografické workshopy, letná fotografická škola pre deti a
letné výtvarné tábory. Festival poukázal aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a
museli sa prispôsobovať systému, a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou.
Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov pre výstavy vrátane služieb.
7. Cinedu o. z.
Názov projektu: Festival CinEdu 2019 (miesto konania: kino Mladosť Bratislava)
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Festival Cinedu sa konal v dňoch 31. 5. – 4. 6. 2019. Najväčší úspech zožali školské premietania a
diskusie, nakoľko sa podarilo zohnať veľmi kvalitné a najnovšie filmy pre deti a mládež. Diváci si tak
rozšírili obzor, a tiež vytvárali platformy k diskusii o živote a problémoch ich rovesníkov. Filmy boli
pretlmočené, resp. dabované priamo na mieste naživo hercom, čo deti privítali pozitívnym ohlasom.
Napriek nedostatku finanancií na propagáciu bol o festival veľký záujem a stretol sa s ohlasom aj v
zahraničí. Finančný dar bol použitý na práva na filmy, preklad filmov, tlmočenie a na workshopy.
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8. LABIRČANE, o. z.
Názov projektu: Rusíni pre Vás
Projekt bol podporený sumou: 6 452 €
Cieľom projektu je interpretovanie rusínskych piesní na rôznych akciách. Na vykonanie kultúrnych
aktivít je potrebné mať zabezpečenú využiteľnú aparatúru. Aparatúra bude ďalej využívaná na
Lemkovsko-Rusínskych stretnutiach pri hraničných obciach. V pláne je aj organizácia kultúrnych
podujatí v lete a rusínske spevácke súťaže pre deti a mládež. Medzi kvantitatívne ukazovatele patrí
množstvo realizovaných aktivít a akcií. Prínosom je že za pomoci aparatúry sa dosiahnu kvalitnejšie
výsledky pri samotných konajúcich kultúrnych akciách.
9. 4K
Názov projektu: Večera u Slováka – živá strava
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Projekt umožnil výrobu diskusnej televíznej relácie „Večera u Slováka“, konkrétne 13 dielov určených
na špecifické obdobie roka, ktoré sa vyrábali s dodatkom: „živá strava“. Jednalo sa o témy viazané k
nedeliam súvisiacim s Veľkou Nocou z hľadiska obdobia pôstu a pokračovania veľkonočného obdobia.
Vďaka projektu sa prostredníctvom „varenia“ duchovnej stravy podarilo ponúknuť priestor pre
zbavenie sa zlých návykov vo vzťahoch a nastolenie novej komunikácie, stojacej na vzájomnej úcte,
rešpekte a zbližovaní. Finančný dar bol použitý na kamerovanie, svetlá, réžiu a postprodukciu relácií.
10. Crocus Theatre
Názov projektu: Film Baby Ježibaby
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo natočenie filmu Baby ježibaby. V dňoch 2. – 5. mája 2019 sa realizovalo
natáčanie filmu s detskými hercami z detského divadelného súboru a žiakmi zo ZUŠ a tanečného
štúdia. K filmu sa vytvárali propagačné materiály a bola oslovená firma na postprodukciu. Film sa
premietal dvakrát – ako doplnok k divadelnému predstaveniu Baby ježibaby, a zvlášť pri
kinopremiére. Film bude naďalej ponúkaný na základných školách a materských školách s cieľom
podporiť zmysluplné trávenie voľného času, detskú tvorivosť a kreativitu, schopnosť učiť sa nové veci
v rámci odborných znalostí, podporovať prácu s IT technikou, učiť sa prostredníctvom kolektívnej
práce zodpovednosti, zlepšovať medziľudské vzťahy a zároveň vytvoriť záujem o kultúru a vzdelanie.
Finančný dar bol použitý na kostýmy, reklamu, propagáciu, prenájom kino sály a na nahrávanie v
štúdiu.
11. Občianske združenie Apponiana
Názov projektu: Kachlice z Oponického hradu
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo informovať odbornú aj laickú verejnosť o hrade prostredníctvom monografie.
Kniha významný spôsobom prispieva k poznaniu spôsobu života na hrade, objasňuje aspekty
kúrenia/vykurovania, stavby pecí a ich rozmiestnenia v objekte hradu. V neposlednom rade mení
pohľad na rodovú líniu Apponyiovcov. Finančný dar bol použitý na polygrafické služby.
66

12. OZ Slniečko na ceste
Názov projektu: Festík 2019
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Festík 2019 je už dlhodobá tradícia najveselejšieho festivalu pre deti a mládež s podporou mesta
Bratislava. Snaží sa viesť deti a rodičov k spoločensky zodpovedným činnostiam a k edukácii na
environmentálnej úrovni. Rozvoj športu a kultúry je súčasťou komplexného vývoja detí a mládeže.
Nadstavbou festivalu bol charitatívny duch podujatia – príspevky pre činnosť organizácie Slniečko na
ceste. Ciele projektu boli naplnené, čo dokazuje návštevnosť festivalu. Spolu za celý víkend Festík
navštívilo približne 20 000 návštevníkov a sociálne siete mali dosah na takmer 85 000 ľudí. Finančný
dar bol použitý na dieselové agregáty, elektrifikáciu a jej inštaláciu a dopravu.
13. Asociácia súčasného divadla
Názov projektu: 24. ročník Divadelných ocenení sezóny - DOSKY 2019
Projekt bol podporený sumou: 2 500 €
Cieľom projektu bolo podporiť divadelné ocenenia sezóny DOSKY. Projekt umožnil uskutočniť
atraktívny slávnostný ceremoniál a maximalizáciu jeho sledovanosti u širokej verejnosti, ako aj
celoročnú komunikáciu na sociálnych sieťach. DOSKY sa stali najznámejšou cenou odovzdávanou na
Slovensku v oblasti divadla. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov, do ktorej sa
každoročne zapájajú desiatky divadelných teoretikov, novinárov a publicistov, čo zaručuje vysokú
mieru objektívnosti výsledkov. Podujatie malo veľký ohlas u verejnosti. Finančný dar bol použitý na
autorské honoráre a na technické zabezpečenie ceremoniálu.
14. Slovenské centrum dizajnu
Názov projektu: Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Národnú cenu za dizjan vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky. Od roku 2017 sa udeľuje striedavo za komunikačný alebo produktový dizajn v troch
kategóriach: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Do aktuálneho
ročníka sa prihlásilo 139 prác od 107 autorov, 54 prác v kategórii profesionálny dizajn, 56 prác v
kategórii študentský dizajn a 29 prác v kategórii dizajn s pridanou hodnotou. Porota napokon
rozhodla o udelení nasledovných ocenení: Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizjan v
kategórii Profesionálny dizajn – 3 ceny, Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii
Študenstký dizajn – 1 cena, Národná cena za dizajn – Produktový dizjan v kategórii Dizjan s pridanou
hodnotou – 1 cena a Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn – Cena poroty. Výstava prác sa
uskutočnila 8. 10. 2019 o 18:00 hod. a trvala až do 1. 12. 2019. Galavečer spojený so slávnostným
vyhlásením výsledkov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn sa konal 11. 10. 2019 o 19:00
hod. v Design Factory. Finančný dar bol použitý na uhradenie tlače propagačných materiálov.
15. Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Medzev
Názov projektu: Stretkovnica – zrekonštruovanie miestností pre spoločné stretávanie sa detí,
mládeže a rodín
Projekt bol podporený sumou: 14 000 €
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Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru na aktívne trávenie voľného času pre deti, mládež
i dospelých v samostatnom krídle farskej budovy, kde sa už dlhodobo a pravidelne organizujú
stretnutia. V rámci projektu boli vo vybraných priestoroch zrekonštruované miestnosti a vytvorilo sa
príjemné miesto na rôzne aktivity. Podarilo sa tak vybudovať kultúrny priestor na aktívny oddych a
spoločenský kontakt pre deti, mládež, rodičov a ostatných obyvateľov obce a farského spoločenstva.
Finančný dar bol použitý na stavebné práce a materiál.
16. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica
Názov projektu: Oprava zvonov kostola sv. Petra a Pavla
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo obnoviť zvony farského kostola v Žarnovici, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, a
systém, ktorý zabezpečoval ich činnosť, bol technologicky zastaraný a čiastočne nefunkčný. Vďaka
projektu sa podarilo vykonať kompletnú obnovu zvonov a celého systému, ktorý zabezpečuje ich
činnosť. U jednotlivých zvonov boli vymenené závesy, ložiská a srdcia. Výstupom projektu sú
kompletne obnovené zvony a nový elektrický pohon zabezpečujúci ich činnosť. Finančný dar bol
použitý na obnovu zvonov spolu so zakúpením ovládacieho rozvádzača a pohonu zvonov.
17. DFS Vienok
Názov projektu: Účasť súboru Vienok na medzinárodnom festivale Zielona Gora – Poľsko
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Súbor Vienok sa zúčastnil v dňoch 6. – 13. 7. 2019 medzinárodného festivalu v Zielonej Gore v Poľsku
pod názvom Face of Tradition. Festivalu sa zúčastnilo 34 účastníkov – členovia súboru Vienok, ľudová
hudba a vedenie. Festival bol súťažný, ľudová hudba a speváčka získali 3. miesto a celý súbor so
svojim 45-minútovým programom získal 1. miesto. Súbor vystupoval aj v okolitých mestách počas
festivalu a reprezentoval Slovensko veľmi úspešne. Finančný dar bol použitý na dopravu autobusom.
18. Asociácia divadelná Nitra
Názov projektu: Slávnostný otvárací večer MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DIVADELNÁ NITRA
2019/PODOBY SLOBODY
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Projekt ponúkol partnerstvo pri jednej z najprestížnejších kultúrnych udalostí na Slovensku, a to pri
slávnostnom otvorení Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (ďalej len MFDN). Festival slúži ako
platforma pre kultúrnu výmenu, networking a dohodovanie medzinárodných a domácich stretnutí,
komunikáciu kultúrnych organizácií s politickými reprezentáciami a podnikateľskou sférou a s elitami
mesta. Otváracie podujatie pritiahlo mimoriadne vysoký počet návštevníkov. Dôvodom bola
inscenácia Sternenhoch, ktorej uvedeniu predchádzala dobrá povesť, živená aj výdatným PR.
Samotnému predstaveniu predchádzala Čaša vína – spoločné stretnutie významných hostí festivalu.
Po predstavení sa uskutočnila recepcia, ktorá bola podnetným kultivovaným prostredím na
získavanie kontaktov medzi zástupcami umeleckej sféry a inštitúciami verejnej či podnikateľskej
sféry. Finančný dar bol použitý na prenájom riadu a personálu, na samotné predstavenie a na
zabezpečenie recepcie.
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19. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Kalvária
Názov projektu: Obnova interiéru Kostola Panny Márie Snežnej Bratislava – Kalvária
Projekt bol podporený sumou: 75 000 €
Zámerom projektu bolo upravenie kostola, ktorý bol postavený v rokoch 1943 – 1948, avšak nikdy
nebol dokončený. Architektonické výkresy prepadli vo vojne a po nástupe komunistickej vládnej moci
sa kostol už nedal dokončiť. Vďaka úprave kostola sa podarilo darovať Bratislave unikátny sakrálny
priestor aj ako dedičstvo pre budúce generácie. Finančný dar bol použitý na hliníkové okná.
20. KLUB HISTÓRIE VEĽKEJ VLASTENECKEJ VOJNY
Názov projektu: Zabudnuté pamätníky – Kamenné míľniky 2. svetovej vojny v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 14 000 €
Cieľom projektu bolo zdokumentovať a prezentovať historické fakty o postupe vojsk pri oslobodení
Bratislavy počas 2. svetovej vojny. V spolupráci so školami a pedagógmi bola zapojená do procesu aj
zážitková forma. To napomohlo lepšie pochopiť nebezpečenstvo extrémizmu, fašizmu a
najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Výstupom bolo vytvorenie dokumentu,
obnova prvého míľnika pri vstupe do Bratislavy a zapojenie mladej generácie do projektu. Finančný
dar bol použitý na zdokumentovanie, tlač, propagáciu, občerstvenie a potrebný materiál.
21. Bratislavský Gašparko o. z.
Názov projektu: „Puppets festival 2019“
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť festival bábkového umenia, ktorý šíri osvetu o tejto divadelnej oblasti.
Okrem predstavení festival pripravil pre návštevníkov aj workshop a zapojil ich tak do aktivít. Touto
formou bolo propagované kultúrne dedičstvo živých rozprávok deťom a ich rodičom. Najmä dnes, v
dobe elektronických a rôznych iných médií, ktoré sa tak ľahko ponúkajú deťom, je mimoriadne
dôležité, aby tieto rozprávky a príbehy mali deti možnosť vidieť a obľúbiť si ich. Zároveň to bola aj
príležitosť ukázať rodičom, že aj bábkarstvo je súčasťou slovenského nehmotného kultúrneho
dedičstva. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre.
22. Music Gallery Society
Názov projektu: One Day Jazz Festival – Jar/Leto 2019
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
V roku 2019 oslávil One Day Jazz festival 11. výročie. Cieľom projektu bola realizácia hudobného
podujatia, ktorého sa zúčastnilo niekoľko kvalitných profesionálnych jazzových zoskupení a sólistov
(Martin Valihora, Čhavorenge, Ida Kellarová, Noa Achinon Nini a ďalší). Koncerty boli zorganizované
v mestách: Banská Štiavnica, Bratislava, Košice a Žilina. Finančný dar bol použitý na prenájmy,
produkciu, ubytovanie a cestovné.
23. Mediálny inštitút
Názov projektu: 10. Pódium mladých talentov Nadácie SPP v rámci jubilejných 45. Bratislavských
jazzových dní 2019
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Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť jubilejný 45. ročník Bratislavských jazzových dní. Organizátori
najstaršieho a najznámejšieho jazzového festivalu otvorili program hudobníkom nielen zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia. Zámerom bolo dať priestor mladým talentovaným umelcom menšinového žánru
– jazzu, world music, funky a pod. Už takmer polstoročná tradícia festivalu sama o sebe dokazuje, akú
kvalitnú, doma i v zahraničí akceptovanú úroveň podujatie má. Finančný dar bol použitý na pódium,
backline, ground support, ozvučenie a na svetlá.
24. ART FILM FEST, n. o.
Názov projektu: ART FILM FEST 2019
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
ART FILM FEST je najstarším a najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom v SR,
ktorý sa každoročne koná v poslednej júnovej dekáde roka. AFF je plnohodnotným typom
medzinárodného festivalu, ktorý vo svojej variabilnej programovej koncepcii ponúka rozmanitý
priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie
a v neposlednom rade aj rozsiahlu prehliadku slovenského audiovizuálneho prostredia. Zámerom
projektu bolo obhájiť svoju pozíciu, naďalej sa profilovať ako najväčší, najdiváckejší a najvýznamnejší
medzinárodný filmový festival na Slovensku. 27. ročník ART FILM FESTU sa konal v Košiciach od 14.
júna do 22. júna 2019. Dvadsiaty siedmy ročník naplnil svoje plánované zámery. Predstavil filmové
novinky, ktoré aktuálne rezonovali vo svete, priniesol na Slovensko snímky ovenčené cenami
prestížnych festivalov, ale aj klenoty kinematografickej histórie, privítal významné osobnosti a
filmových profesionálov, zvidteľnil a propagoval slovenské filmy, ponúkol progresívnu výmenu
názorov v diskusiách, workshopoch a v seminároch. V šiestich projekčných priestoroch sa premietlo
164 filmov z 55 krajín celého sveta. V kinosálach sa uviedlo 222 projekcií a 31 sprievodných podujatí,
o ktoré prejavilo záujem 23 391 divákov. Festival privítal 914 akreditovaných účastníkov, 582 hostí,
vrátane 63 filmárov a profesionálov zo zahraničia. Akreditovalo sa 119 novinárov. V tomto roku sa
predalo 1 196 cinepassov a 6 614 lístkov. Náročnosť a kvalitu programu dokumentuje 132
premiérových premietaní na slovenskom území. V rámci festivalu sa uskutočnili aj dve medzinárodné
súťaže. Sprievodnou akciou ART FILM FESTU sa stal Azyl 2019, čo je znovuobjavená platforma
medzinárodného on-line festivalu krátkych filmov. ART FILM FEST pokračoval vo svojej tradícii
pozývať a oceňovať rešpektované osobnosti domácej a zahraničnej kinematografie. Hercovu misiu si
osobne prevzal Roman Luknár a Jiří Lábus z Českej republiky. Zlatou kamerou bol dekorovaný
maďarský režisér a scenárista Kornél Mundruczó. Z ceny prezidenta sa tešil Štefan Kvietik, významný
slovenský herec. Finančný dar bol použitý na prípravu scenára, autorského vkladu, moderovanie,
prenájom priestorov, festivalovú scénografiu, stavbu, dekorácie, navigáciu účastníkov, ubytovanie
pre účastníkov a na práva na poskytnutie filmov a projekcie.
25. Obec Sap
Názov projektu: Tradičné ľudové remeslá v obci Sap
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom projektu bolo znovuvzbudenie a šírenie už skoro zabudnutej rybárskej kultúry regiónu. Piaty
ročník festivalu rybárskej kultúry zorganizovala Obec Sap v dňoch 5. – 7. júla 2019. Cieľom bolo
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zároveň zachovanie kultúrnych hodnôt regiónu vďaka usporiadaniu festivalu pod názvom Tradičné
ľudové remeslá. Podujatie prilákalo mnohých návštevníkov nielen z daného regiónu, ale aj okolitých
miest či dokonca zahraničných štátov. Výstupom projektu bol umelecký zážitok pre všetkých
prítomných a oboznámenie sa s tradičnými remeslami s remeselníkmi ako rybár, mlynár, ryžovateľ
zlata, hrnčiar, hlinár či rezbár. Finančný dar bol použitý na honoráre pre etnografa, folklórnu skupinu,
moderátora, technickú realizáciu, zabezpečenie výstavy, cestovné náklady, honoráre pre
remeselníkov, prenájom a montáž javiska.
26. Obec Dobrohošť
Názov projektu: Tajomstvo dobrohošťských pecí
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych hodnôt pre menšinovú kultúru a vytváranie
medziľudských vzťahov. Festival bol určený pre širokú verejnosť, počnúc od malých detí až po
dôchodcov. Cieľom tohto festivalu bolo výrazne prispieť k uchovaniu tradícií a k ďalšiemu rozvoju
kultúry maďarskej menšiny na Slovensku. Výstupom projektu bolo zorganizovanie jednodňového
podujatia: Tajomstvo dobrohošťských pecí, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 7. 2019. Okrem kultúrnych
podujatí pozvaných hostí bol zorganizovaný celodenný program pre deti a mládež. Počas dňa bolo
možné vidieť ukážku ťahania štrúdlí a pečenia posúchov. Miestni obyvatelia otvorili svoje dvory, kde
mali návštevníci možnosť ochutnať domáce špeciality. Projekt prispel k zachovaniu kultúrnych tradícií
na Malom Žitnom ostrove a udržiavaniu medziľudských vzťahov obyvateľov. Finančný dar bol použitý
na autorské honoráre, ozvučenie, osvetlenie, propagáciu a prenájom stolov, stoličiek, javiska a stanu.
27. Obec Dulovce
Názov projektu: XXIII. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností
Dulovce 2019
Projekt bol podporený sumou: 500 €
Projekt, tak ako každý rok, spojil milovníkov folklóru a kultúrneho umenia, ktorí mali možnosť
stretnúť sa pri ľudovej hudbe a navzájom si vymieňať skúsenosti a rady z kultúrnej oblasti. Stretlo sa
tu 500 účinkujúcich, s počtom divákov okolo 1 000. Podujatie sa nieslo v znamení ľudovej hudby a
tancov folklórnych súborov z domova a zo zahraničia, kde sa predviedli kroje z rôznych kútov
Slovenska a zahraničia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie potravín.
28. PRE-UM, o. z. zoskupenie ARTA
Názov projektu: Arta kultúrne a kreatívne centrum
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Zámerom projektu bolo vybudovanie kreatívneho a kultúrneho centra ARTA, ktoré združuje niekoľko
funkcií zameraných na rozvoj kultúry, kreatívneho priemyslu, umenia a lokálnej ekonomiky. Projekt
bol snahou aktívnej komunity, ktorých záujmom je podpora verejného života, kultúry, umenia,
kreatívnych ľudí, mladých talentov a rozvoja mesta. Účelom ARTY je svojou vlastnou činnosťou,
službami a programom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja a
prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s dôrazom na vzájomnú solidaritu a porozumenie.
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Finančný dar bol použitý na prenájom techniky, medializáciu a propagáciu projektu, mobiliár a
počiatočnú techniku pre prevádzku, materiálne a personálne náklady.
29. Dobrá Východná o. z.
Názov projektu: Festival Rozhybkosti
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Hlavným cieľom občianskeho združenia Dobrá Východná od jej vzniku je oživenie areálu amfiteátra
vo Východnej prostredníctvom podujatí, ktoré sa stanú jeho súčasťou a budú realizovateľné z
dlhodobého hľadiska. Hlavnou náplňou podujatí sú celodenné kurzy tanca, vzdelávacie a tvorivé
kurzy, letné školy ľudovej hudby, spevu, remesiel, varenia, ale aj odborné prednášky zamerané na
tradičnú ľudovú kultúru. Mnohé aktivity sú vhodné aj pre rodiny s deťmi. Jedným z takýchto
projektov je aj podujatie: Rozhybkosti. Štvordňový festival intenzívnych kurzov ľudovej hudby, tanca,
spevu a remesiel pre začiatočníkov aj pokročilých. Každý folklórny festival je svojím spôsobom živý,
ale chýba mu to podstatné – interakcia. Diváci sa pozerajú na umelcov z diaľky, poprípade s nimi
pospevujú a podupkávajú nohami, ale do programu sa nijako nezapájajú. Až 90 percent programu
festivalu budú tvoriť živé aktivity ako kurzy spevu, hudby, remesiel, a to na rôznych úrovniach. Každý
účastník sa tak zapojí priamo do diania a domov odchádza s úplne iným zážitkom. Ďalšou dôležitou a
špecifickou črtou festivalu je vyučovanie pôvodných a pravdivých verzií ľudového tanca, hudby a
spevu, respektíve čohokoľvek, čo program ponúka. Vynikajúci pedagógovia dokážu veľmi dobre
analyzovať historické audiovizuálne záznamy a okrem toho ich, samozrejme, dokážu aj veľmi dobre
naučiť v uvoľnenej atmosfére a zábavnou formou.
30. Občianske združenie LECA
Názov projektu: Filmový projekt ĽUDSKÁ TVÁR
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Zámerom projektu bolo uskutočniť realizáciu filmu s medzinárodnou koprodukciou o veľkej osobnosti
Alexandra Dubčeka a dobe, v ktorej žil v niekoľkých krajinách sveta. Spolu s filmom bolo cieľom
priniesť najmä mladším generáciám množstvo informácií a súvislostí k tejto téme. Realizácia projektu
priniesla nadviazanie spolupráce s hercami svetového mena, získanie niekoľkých štátnych záštit a
podporu známych osobností. Vytvorilo sa tak hodnotné dielo, ktoré môže reprezentovať našu krajinu
doma i v zahraničí. Finančný dar bol použitý na réžiu a asistenciu réžie, scenár, preklad scenára,
produkciu, právne služby a projektovú dokumentáciu.
31. NADÁCIA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Názov projektu: PROGLAS
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Cieľom projektu bolo vydanie Proglasu, staroslovenskej hymnickej básne, ktorej autorom je
Konštantín Filozof, a oboznámenie najmä mladej generácie s touto veľkopiesňou. V rámci projektu sa
podporil rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Slovenska. Mládeži, ako aj širokej
verejnosti sa takouto formou ponúklo významné dedičstvo slovanskej kultúry. Kniha bola úspešne
vytlačená a bude rozposlaná do škôl. Ku knihe boli vyrobené aj CD a bronzové medaily. Finančný dar
bol použitý na tlač knihy.
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32. Obec Močenok
Názov projektu: Močenok žije kultúrou a športom
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bola podpora kultúry a športu v obci. Verejnoprospešnými aktivitami ako Dni obce či
kúpa materiálov pre podujatia došlo k zlepšeniu kvality života miestnej komunity. Potešili sa mnohí
obyvatelia i návštevníci obce. V rámci podujatia bolo sprostredkovaných mnoho nových zážitkov,
možností kultúrneho vyžitia a voľnočasových aktivít. Finančný dar bol použitý na Dni obce, honoráre
pre účinkujúcich, pivné sety, stolnotenisové stoly a informačné panely.
33. Nadácia Krištáľové krídlo
Názov projektu: Krištáľové krídlo 23. ročník
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Nadácia Krištáľové krídlo má popri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach prioritu
vlastný projekt Krištáľové krídlo – oceňovanie najväčších osobností Slovenska. Krištáľové krídlo je
organizované vďaka finančnej podpore reklamných a mediálnych partnerov a spoluorganizátorov.
Celá táto príprava vyvrcholí galavečerom v Slovenskom národnom divadle, sále opery a baletu, ktorý
odvysiela RTVS v priamom prenose na Jednotke predbežne dňa 9. februára 2020. Bude
nominovaných 31 osobností, ktoré sa počas galavečera predstavia hosťom SND a v priamom prenose
televíznym divákom. Galavečer bude obohatený o atraktívny hudobný program – živý orchester v
počte cca 30 hudobníkov, dirigent, rytmická sekcia, spevácke zbory a známe populárne osobnosti.
Ocenené osobnosti sú podľa mediálnych výstupov a hodnotenia verejnosťou elitou slovenského
národa.
34. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šamorín
Názov projektu: Oplotenie a terénne úpravy pri rímskokatolíckom kostole
Projekt bol podporený sumou: 45 000 €
Ťažiskom exteriérovej rekonštrukcie záhradky bolo vytvorenie otvorenej parkovej oddychovej zóny
pozdĺž južnej fasády kostola medzi mestským chodníkom. Vytvoril sa nový polkruhový „ostrovček“,
ktorý zvýraznil historickú a sakrálnu hodnotu kostola. Na sakrálnom ostrovčeku s umeleckým krížom
bola osadená spevnená plocha osvetlená lineárnym vodorovným svietidlom. Na ostrovčeku boli
osadené lavice na oddych. Úpravy sa dotkli aj kláštornej časti kostola výmenou jestvujúcej betónovej
plochy za spevnenú a esteticky vyhovujúcu betónovými platňami. Finančný dar bol použitý na
prípravu územia, búracie práce a prestavbu záhrady medzi južnou fasádou kostola a kláštora a
mestským chodníkom.
35. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove
Názov projektu: Centrum sv. Jakuba
Projekt bol podporený sumou: 55 000 €
Hlavným cieľom projektu je prestavba schátranej budovy bývalej fary na komunitné centrum spojené
s turisticko-informačným centrom, ktoré vyhovuje súčasným štandardom prostredníctvom
rekonštrukčných stavebných úprav objektu bývalej fary. Samotný projekt rieši vytvorenie centra,
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optimálnych prevádzkových nákladov stavby, rieši zníženie spotreby paliva a energií, zníženie emisií
skleníkových plynov, rekonštrukciou sa vylepšia tepelno-izolačné vlastnosti a zároveň objekt bude
napojený na všetky potrebné inžinierske siete. Stavebné úpravy sú nutné, nakoľko stavba bola
projektovaná podľa dnes už nevyhovujúcich noriem. Okrem hlavného cieľa a poslania bude mať
centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele:
podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií. Na
uspokojenie duchovných potrieb vznikne priestor pre pastoračné a evanjelizačné aktivity, ktoré
môžu napomáhať k vzniku malých spoločenstiev komunity. Priestor bude slúžiť na stretávanie sa
pútnikov, turistov, priestor na prezentáciu kostola a jej histórie, ktoré v súčasnosti postrádame.
Centrum bude vnímané ako priestor pre spoločné aktivity a spoločný dialóg, čo samozrejme zvyšuje
nároky na daný priestor.
36. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica
Názov projektu: Náter fasády kostola sv. Petra a Pavla
Projekt bol podporený sumou: 3 500 €
Zámerom projektu je esteticky zhodnotiť jednu z dominánt mesta Žarnovica a zabezpečiť jej ochranu
proti poveternostným vplyvom. Výstupom projektu bude upravená a esteticky hodnotná fasáda
kostola sv. Petra a Pavla. Dôjde tak k skrášleniu a predĺženiu životnosti dominanty mesta situovanej v
centre mestečka Žarnovica.
37. Národné osvetové centrum
Názov projektu: TvorBA 2019
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť multižánrový festival neprofesionálneho umenia, ktorý prináša do
bratislavského prostredia umenie v jeho najúprimnejšej podobe. Najlepší neprofesionálni umelci –
víťazi celoštátnych postupových súťaží – ukázali publiku zvyknutému najmä na profesionálnych
umelcov, že to neprofesionálne je takisto na vysokej úrovni, najmä vďaka radosti z tvorivosti a
slobode, ktorú neprofesionálni umelci majú. Zároveň bolo usporiadanie takéhoto festivalu v
bratislavskom prostredí akýmsi benefitom pre víťazov postupových súťaží, ktorý mohli odprezentovať
svoju tvorbu v hlavnom meste a súčasne sa inšpirovať ostatnými umeleckými žánrami, či nadviazať s
nimi spoluprácu. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravovanie, produkciu a produkčné
zabezpečenie – prenájom priestorov.
38. Obec Trnovec nad Váhom
Názov projektu: Jesenná nálada
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Obec Trnovec nad Váhom organizuje množstvo akcií a podujatí zameraných na rôzne vekové skupiny.
Jedným z nich bola Rozlúčka s letom, na ktorej boli usporiadané hry a súťaže pre deti aj dospelých.
Súčasťou podujatia bol kultúrny program, predovšetkým Trnovecká vareška, súťaž vo varení guláša.
Obsahom projektu bolo tiež slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť generála Jána Goliana,
veliteľa Slovenského národného povstania, ktorý v obci prežil časť života. Obec myslela aj na
seniorov, bol pre nich pripravený kultúrny program, pohostenie, aj finančná hotovosť. Obyvatelia
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obce ocenili taktiež obnovu vianočného osvetlenia a výzdobu. Finančný dar bol použitý na materiálne
a technické zabezpečenie, ceny, honoráre, ozvučenie, darčekové poukazy a vianočné osvetlenie.
39. Obec Prestavlky
Názov projektu: Reštaurovanie sochy sv. Jána Krstiteľa v obci Prestavlky
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bola rekonštrukcia jednej z najstarších historických pamätihodností obce, ktorá
zahŕňala aj kultiváciu obecných priestranstiev a infraštruktúry so zameraním na vytváranie zelených
oddychových zón, ktoré slúžia širokej verejnosti. Uvedenú sochu ako aj novozrekonštruované
námestie sa podarilo viac zviditeľniť a dosiahol sa hlavný cieľ projektu – zachovanie kultúrneho
dedičstva pre ďalšie generácie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné práce.
40. Artem, o.z.
Názov projektu: Identifikačný kód Slovenska XIII.
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Hlavným poslaním bolo upozorňovať na význam kultúrnych hodnôt minulosti i prítomnosti a
podporovať ich dnešný rozvoj. Tento projekt kládol dôraz na umenie a vedu, ktoré sú súčasťou
bohatstva dnešného Slovenska i sveta, jeho výsledkom sú ocenení laureáti. Ocenenie jedinca i
kolektívu prestížnym ocenením pred verejnosťou a podporované médiami dokáže významne
podporiť ďalší rozvoj kultúry, a to vo všetkých jej oblastiach. Finančný dar bol použitý na prenájom
priestorov, služby súvisiace s realizáciou projektu a tlač katalógu.
41. TangoVida o. z.
Názov projektu: Bratislava Tango Festival
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť medzinárodný festival argentínskeho tanga. Podujatie spropagovalo
tanec ako zmysluplné trávenie voľného času pre dospelých rôznych vekových kategórií a rozšírilo tak
existujúcu komunitu. Festival tiež podporil rozvoj lokálnej komunity tanečníkov tanga, zviditeľnil
Bratislavu a Slovensko ako aktívne miesta tanca. Počas festivalu boli naplánované ukážkové hodiny,
ktoré boli voľne prístupné verejnosti, na hodine si mohli vyskúšať tanec a získať informácie o kurzoch
a sprievodných aktivitách. Účastníci mali možnosť učiť sa od profesionálnych tanečníkov, stretnúť sa s
ľuďmi z celého sveta, ktorí majú rovnaké záujmy a hodnoty, nadviazať spoluprácu, vymeniť si
skúsenosti, zlepšiť tance a celkovo získať novú motiváciu. Finančný dar bol použitý na honoráre
tanečníkov a lektorov.
42. OZ Speváčik
Názov projektu: Hudobné dedičstvo Zemplína v podaní Promusica – Magnólia
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Cieľom projektu je zvýšenie a podpora kultúrnych, hudobných tradícií doma i vo svete,
prostredníctvom interpretácie hudobného diela používajúceho už jestvujúce hudobné prvky z ľudovej
a populárnej hudby Slovenska v regióne a vo svete. Zámerom je zároveň prehĺbenie vzťahu k ľudovej
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tradícii, prostredníctvom spoznávania jej hudobnej oblasti. Hľadanie a predstavenie spoločných
znakov ľudovej a súčasnej hudby s cieľom poukázať na ich spojitosť a miesto v živote človeka v
minulosti a dnes a podpora kreatívneho myslenia na výchovných koncertoch.
43. Global Slovakia OZ
Názov projektu: Československo: Za železnou oponou
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Cieľom projektu bolo pripomenúť si význam a odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 30. výročia.
Zároveň bola táto udalosť ideálnou možnosťou obnoviť a posilniť vnímanie hodnoty slobody na
Slovensku. Súčasťou projektu bola aj osvetová aktivita mládeže, boli realizované hromadné diskusie
so študentmi základných a stredných škôl vo všetkých krajských mestách Slovenska a v ďalších
vybraných mestách. Aktivita mala pozitívnu odozvu učiteľov aj študentov. Ďalšou aktivitou bolo
vydanie publikácie a výstava fotografií. Kampaň prebiehala tiež na sociálnych médiách v slovenčine aj
angličtine. Tento projekt zároveň vzdelával o Slovensku a propagoval Slovensko vo svete. Finančný
dar bol použitý na dokončenie a editáciu textu knihy, dizajn a marketing.
44. BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
Názov projektu: Rekonštrukcia 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na bratislavskej kalvárii
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Projekt „Rekonštrukcie 6. zastavenia pôvodnej krížovej cesty na bratislavskej kalvárii“ je súčasťou
projektu „Obnova verejného priestoru bratislavskej kalvárie“, ktorý sa začal realizovať v roku 2017
ako celok. Zaoberá sa komplexnou postupnou obnovou jednotlivých zachovaných prvkov
bratislavskej kalvárie, najstaršej na Slovensku (1694) i v celom Uhorsku, revitalizovaním zelene,
peších trás, celého komplexu ako verejného priestoru pre všetky skupiny obyvateľov. Nástupom
komunistického režimu v 50. rokoch 20. storočia došlo k jej zničeniu a postupnej likvidácii. K
najzávažnejšej devastácii komplexu došlo v 70. rokoch 20. storočia, pri výstavbe Pražskej ulice, kedy
takmer celá cesta krížovej cesty bola zbúraná. Z pôvodných deviatich zastavení krížovej cesty zostalo
torzo/zrúcanina len jedného 6. zastavenia „ECCO HOMO“. Zastavenie je situované tesne nad
oporným múrom ohraničujúcim Pražskú ulicu. Jedná sa o 6. zastavenie „ECCO HOMO“ pôvodného
usporiadania Krížovej cesty. Nika kaplnky bola vyplnená dreveným reliéfom s farebnou výmaľbou,
socha postavy spútaného Krista s tŕňovou korunou stála v popredí. Podľa zachovanej rytiny je za ním
nakreslená balustráda a dve postavy vojakov a sudca. Presné vyobrazenie je zdokumentované,
popísané a zhrnuté v archívno-historickom výskume z roku 1999, ktorý spracovala historička umenia
pani Viera Obuchová ako pracovníčka MÚOP mesta Bratislavy v roku 1999. Objekt zastavenia bude
obnovený presnou rekonštrukčnou metódou, na základe zachovanej pôvodnej hmoty.
45. Technické služby Tvrdošín
Názov projektu: Žiť ako rodina – spájame mesto
Projekt bol podporený sumou: 19 000 €
Cieľom projektu je pripraviť podujatie, ktorým sa utužujú vzťahy v komunite, prejavuje sa súdržnosť a
priateľstvo obyvateľov, pripraviť výnimočné podujatie pre prehĺbenie pocitu spolupatričnosti. Cieľom
projektu je pripraviť výnimočné podujatie s prežitím kultúrno-spoločenského a športového vyžitia s
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myšlienkou mesto spájať, a nie rozdeľovať. Zámerom je zvýšenie dostupnosti kultúry a kultúrnych
služieb pre širokú verejnosť, pre obyvateľov mesta a regiónu Oravy, kde mnohí z nich najmä z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov kultúrne a spoločensky už nevedia žiť. Športové aktivity sú
zamerané na myšlienku, ako zdravo žiť. Jednou z aktivít projektu je aj nákup materiálneho vybavenia
ako prístrešky, stany, lavicové sety pre rôzne potreby občianskych združení, nadácií, škôl a školských
zariadení.
46. PETRA, občianske združenie
Názov projektu: Revitalizácia areálu okolia kostola Panny Márie Snežnej a Lurdskej jaskyne v
Bratislave, Na kalvárii
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bola obnova a úprava objektov Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave,
súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej, kostola Panny Márie Snežnej, ako aj areálu v okolí kostola.
Lurdská jaskyňa je pamätihodnosťou mesta Bratislavy, navštevujú ju okrem veriacich tiež
záujemcovia o kultúrne pamiatky nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Obnova areálu
kostola a obnova Lurdskej jaskyne sa stretla s priaznivou odozvou od obyvateľov Bratislavy, ktorí tieto
krásne miesta využívajú na prechádzky. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu.
47. Folklórny súbor URPÍN
Názov projektu: Folklórny súbor URPÍN a Martin Repáň a ich cesta za slovenskou komunitou v USA a
Kanade
Projekt bol podporený sumou: 58 081,47 €
Folklórny súbor URPÍN patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na
mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Projekt bol určený predovšetkým pre slovenskú komunitu
žijúcu v USA a Kanade, so zameraním na mestá a štáty s najväčšou koncentráciou Slovákov. Cieľom
projektu bolo sprostredkovať slovenské tradície našim krajanom žijúcim v zahraničí, prebúdzať a
posilňovať v nich hrdosť a spolupatričnosť s krajinou svojho pôvodu. Projekt sa stretol s veľkým
úspechom, kapacita sál bola naplnená približne na 90%, vystúpenia sa stretli s veľkým prijatím a
zarezonovali u divákov. Finančný dar bol použitý na technicko-organizačné zabezpečenie, dopravu,
poistenie a stravu.
48. Prvý plán OZ
Názov projektu: Organizačné a technické zabezpečenie FS Urpín a Martin Repáň a ich cesta za
slovenskou komunitou v USA a Kanade
Projekt bol podporený sumou: 110 000 €
Cieľom projektu bolo sprostredkovať slovenské tradície našim krajanom v USA a Kanade, prebúdzať a
posilňovať v nich hrdosť a spolupatričnosť s krajinou svojho pôvodu. Dôležitou súčasťou cesty boli
osobné stretnutia so slovenskou komunitou. V rámci projektu sa podarilo nadviazať vzájomnú
spoluprácu a odovzdať skúsenosti, krajania v USA a v Kanade tak môžu udržiavať a rozvíjať slovenské
tradície v zahraničí. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie, prepravu, ubytovanie,
prenájmy priestorov, techniky a kapacít.
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49. Alžbetínske naivné divadlo, o. z.
Názov projektu: SENIOR BRATISLAVENSIS – festival ochotníckych divadiel
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Zámerom projektu bolo zblížiť ochotnícke súbory nielen z Bratislavy, ale aj mimobratislavské, súčasne
umožniť ich fanúšikom návštevu divadla v Bratislave a aj samotnej Bratislavy. Týmto spôsobom sa
podarilo oživiť činnosť ochotníckych divadiel, predstavenia a repertoár sa pritom prispôsobili cieľovej
skupine – seniorom. Ako doplnková akcia sa konala výstava malieb, na ktorej boli prezentované diela
neprofesionálnych maliarok – členiek naivného divadla. Finančný dar bol použitý na prevádzkové
náklady, prenájom priestorov a techniku.
50. Obec Nová Bošáca
Názov projektu: Retro kino – spomienka na herca Mariána Geišberga
Projekt bol podporený sumou: 500 €
Cieľom projektu bolo pripomenúť si v obci známeho slovenského herca unikátnym spôsobom – retro
kinom. Obyvatelia sa rozhodli zorganizovať spomienkové stretnutie s kultúrnym programom. Okrem
samotnej spomienky sa vďaka projektu podarilo obnoviť tradíciu filmového premietania v obci a
obohatiť kultúrny život. Finančný dar bol použitý na revíziu filmových projektorov, certifikát, prípravu
priestoru, premietača a občerstvenie.
51. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky
Názov projektu: OBNOVA RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE –
DOKONČENIE
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Cieľom projektu bola obnova a zároveň ochrana pamiatky pre náboženské úkony a aktivity.
Organizovanie koncertov organovej, gospelovej a inej hudby. Zámerom projektu bolo dať
návštevníkom, turistom, domácim z blízkeho i ďalekého okolia príležitosť kultúrneho vyžitia vo veľmi
peknom a príjemnom prostredí. Dňa 26. 12. 2019 prvýkrát navštívila verejnosť obnovený kostol
počas svätej omše. Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
52. VOJVODINA, občianske združenie
Názov projektu: VOJVODINA, projekt kontinuálnej podpory a rozvoja slovenskej menšiny vo
Vojvodine 2019/2020
Projekt bol podporený sumou: 400 000 €
Cieľom predkladaného projektu je pokračovať v podpore a rozvoji viac ako 50 000-člennej slovenskej
komunity žijúcej vo Vojvodine a Srbsku. To, ako si táto slovenská komunita zachovala svoju slovenskú
identitu, je úžasné a jedinečné. Kľúčovým poslaním projektu VOJVODINA je aj naďalej zachovanie,
rozvíjanie a propagácia nášho kultúrneho dedičstva a hodnôt, a to s dôrazom na podporu
uchovávania kultúrnej diverzity, ktorá sa čím ďalej, tým viac javí ako veľmi významný inštrument pri
odbúravaní uniformizačných javov globalizácie. Tieto stanovené ciele sú prioritne smerované k
slovenskej menšine vo Vojvodine, ale zároveň sa v novom projekte chceme postupne zameriavať aj
na ďalšie slovenské komunity žijúce za našimi hranicami. Každá jedna plánovaná aktivita sa stane
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trvalým záznamom našej histórie i súčasnosti. V niektorých prípadoch máme naozaj poslednú
príležitosť, aby sme odkaz našej ľudovej tradície zaznamenali a sprostredkovali dnešným, ale aj
budúcim generáciám doma na Slovensku, v srbskej Vojvodine, ale aj Slovákom žijúcim po celom
svete.
53. Spoločnosť slovensko-nórskeho priateľstva
Názov projektu: Slovenský dizajn v Nórsku, nórsky dizajn na Slovensku – podpora výmenných stáží
študentov VŠ so špecializáciou na priemyselný a umelecký dizajn so zameraním na kreatívnu a
praktickú stránku výrobného procesu v rôznych oblastiach
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu je sprostredkovať vysokoškolským študentom priemyselného a umeleckého dizajnu
zo slovenských a nórskych univerzít (Vysoká škola výtvarných umení, Slovenská technická univerzita,
University of Bergen, University of Oslo) možnosť stáže, resp. výmenného pobytu na Slovensku
(Bratislava) a v Nórsku (Oslo, Bergen). Cieľom je nielen vytvoriť priestor na získanie skúseností na
akademickej pôde, ale aj skúseností z praxe vo forme stáže v niektorej zo spoločností alebo ateliérov
zaoberajúcich sa priemyselným či umeleckým dizajnom.
54. Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Tarsúlas
Názov projektu: Ich bin ein Pressburger – Rodinné príbehy starých Bratislavčanov
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu je výskum, odborné spracovanie a digitalizácia hodnotných historických
dokumentov, rodinných fotografií a spomienok (oral history) dobovej Bratislavy. Medzi ciele patrí aj
zachovanie kultúrneho dedičstva a spomienky (digitalizáciou zbierok fotografií, nahrávaním
spomienok atď.). Dôležité je aj posilnenie komunitného povedomia a kultúrnej rôznorodosti, akou sa
historická Bratislava vyznačovala. Výskumno-digitalizačný projekt sa zaoberá výskumom,
digitalizáciou, odborným spracovaním rodinných pozostalostí starých bratislavských rodín a
sprístupnením súkromných fotografických zbierok bratislavských rodín.
55. Obec Trstená na Ostrove
Názov projektu: Stretnutie pútnikov
Projekt bol podporený sumou: 1 500 €
Projekt je zameraný na stretnutie pútnikov a miestnych obyvateľov v septembri 2020 pri miestnej
kaplnke, ktorá bola postavená v r. 1920 a oslavuje 100. výročie založenia. Je posvätená na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je aj ochrankyňou obce, a v tento dátum sa konajú aj obecné
hody. Pri tejto príležitosti obec organizuje stretnutie kresťanských speváckych zborov a kantorov.
Prínosom tejto udalosti bude stretnutie viacerých rodín v kresťanskom duchu, aj tých, čo sa už
odsťahovali z obce.

56. Zväz maďarských hudobníkov FaRaBe
Názov projektu: PONT ITT/PRÁVE TU
Projekt bol podporený sumou: 13 000 €
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Cieľom projektu je vytvoriť zaujímavú, sviežu sériu relácií, ktorá ponúkne informácie, fakty aj
zaujímavosti o rôznych miestach na území Slovenska, ktoré sa spájajú so životnými míľnikmi umelcov
a dôležitých historických osobností, ktoré tu žili a tvorili. V období narastajúceho extrémizmu a
falošných správ, resp. informácií je aj v prípade niektorých historických udalostí nevyhnutné ukázať
pravdivý obraz o dejinách, o historických miestach aj osobnostiach. V projekte pôjde o vytvorenie
informačno-turistickej relácie, ktorá sa v niektorých atribútoch podobá na moderný internetový
žáner, na tzv. vlog.
57. Rímskotatolícka cirkev, farnosť Jablonica
Názov projektu: Pamiatková obnova organa vo farskom kostole v Jablonici
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Orgán v Jablonici z r. 1844 je prvým dvojmanuálovým orgánom najvýznamnejšieho staviteľa orgánov
19. storočia na Slovensku Martin Šaška z Brezovej pod Bradlom (1807 – 1893). Na počet píšťal je aj
najväčším nástrojom tohto majstra u nás. Jeho stav pred obnovou bol už dezolátny, bolo markantné
silné napadnutie červotočom a znečistenie, čo takmer znemožňovalo hru. Cieľom obnovy je
prinavrátiť nástroju nielen jeho funkčnosť ale i pôvodný zvuk, ktorý je reprezentantom klasicistického
organárstva v našej vlasti. Obnovený nástroj tak opäť zaznie v rovnakej podobe ako v roku svojho
vzniku (1844). Bude sa využívať nielen na liturgické účely, ale aj na koncertné, kde sa naplno
predstaví jeho zvuk. Keďže úplne zachovaných nástrojov tejto veľkosti z tohto obdobia je u nás veľmi
málo, budú sa na ňom usporadúvať aj majstrovské kurzy interpretácie skladieb tohto obdobia.
58. CAMERA OBSKURA, n. o.
Názov projektu: Seriál výstav pre školy Ladislav Bielik august 1968
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Zámerom projektu je podpora fotografických výstav venovaných udalostiam z augusta 1968. Bude
obsahovať textové časti s dobovým kontextom a historickými faktmi. Projekt bude slúžiť voči
dezinformáciám a historickým klamstvám.
59. Občianske združenie Topoľčiansky hrad
Názov projektu: Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 2. etapa
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Občianske združenie Topoľčiansky hrad vzniklo za účelom obnovy a rekonštrukcie hradnej zrúcaniny
Topoľčianskeho hradu, jeho bezpečné sprístupnenie verejnosti, ako aj na podporu aktivít zameraných
na oživovanie tradícií, propagáciu kultúrnych a historických hodnôt v topoľčianskom regióne doma i v
zahraničí. Cieľom projektu je centralizovať informácie o objekte topoľčianskeho hradu a sprístupniť
ich širokej verejnosti v jednotnej grafickej forme pomocou zábavno-náučnej interaktívnej webovej
prezentácie. Na tejto platforme centralizovať a nezištne prezentovať všetky výstupy generované
jednotlivými etapami projektu.
60. Mestské kultúrne stredisko Šurany
Názov projektu: Vydanie publikácie Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov
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Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo vydanie predmetnej publikácie: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov,
ktoré sa realizovalo v náklade 1000 ks. Publikácia prispela k širokej historickej osvete a spoznávaniu
kultúrneho dedičstva a pamiatok, ktoré sú v knihe aj bohato obrazovo prezentované. Autor
publikácie Miroslav Eliáš o danej téme realizoval desiatky prezentácií a prednášok na rôznych
miestach Slovenska. Bohatá téma otvára možnosti historického poznania a pochopenia súvislostí a v
konečnom dôsledku v prospech pozitívneho vlastenectva a vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu okolo
nás. Publikácia obsahuje 230 strán. Finančný dar bol použitý na spracovanie a tlačiarenské práce.
61. Obec Zohor
Názov projektu: Traktér 2019 – 4. ročník divadelný festival Zohor
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo posilniť spoluprácu ochotníckych divadiel, nadviazať komunikáciu medzi
obcami. Počas podujatia prebiehala výstava divadelnej fotografie, súčasťou festivalu boli aj
vystúpenia pre deti. Divadlá si tak mohli odovzdať svoje skúsenosti a ponúknuť pestrú paletu
javiskového umenia divákom, čím prispeli k rozvoju kultúrnych hodnôt. Finančný dar bol použitý na
dopravu a honoráre.
E. Podpora vzdelávania
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vzdelanosti a kvalifikácie
slovenskej verejnosti a aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií
a škôl. V téme podpora vzdelávania bolo podporených 47 projektov v sume 816 500 €:
1. Materská škola Lednické Rovne
Názov projektu: Otvorený školský dvor
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo zlepšiť možnosti detí pri pobyte vonku. Rozšírením a rekonštrukciou školského
dvora sa zvýšila pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí, poskytla sa im možnosť na rozvoj motoriky
a sociálnych interakcií vzájomným kontaktom s inými deťmi. Podporil sa zároveň zdravý životný štýl,
pohybová aktivita, zvýšenie psychickej a fyzickej pohody. Spoluúčasťou rodičov na športových
aktivitách sa podporil vzťah dieťaťa k športu. Finančný dar bol použitý na detské ihrisko.
2. Slovenská zväz protifašistických bojovníkov
Názov projektu: DNI ZMARU A NÁDEJE, vedomostná súťaž pod názvom Medzníky 2. svetovej vojny
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo zorganizovať vedomostnú súťaž na tému 2. svetovej vojny a SNP. Projekt bol
adresovaný žiakom deviatych ročníkov základných škôl a kvarty osemročných gymnázií, milovníkom
najnovšej histórie, pedagogickým pracovníkom, ako i všetkým odbojárom, účastníkom 2. svetovej
vojny a členom SZPB. Potreba vypracovania takejto súťaže vznikla s ohľadom na fakt, že odkaz SNP a
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kultúrna pamäť podlieha procesu zabúdania či politickým tlakom. Myšlienky histórie sa tak podarilo
rozšíriť a upevniť v povedomí vedomostí z dejín. Finančný dar bol použitý na prednášky pamätníkov,
organizačné zabezpečenie, autorské honoráre, stravu, redakčné a korekčné práce, grafické
spracovanie otázok, predtlačovú prípravu a brožúry.
3. Nadácia Filantropia
Názov projektu: PROJEKT SOCIÁLNEJ A SPOLOČENSKEJ INKLÚZIE AUTISTICKÝCH ADOLESCENTOV V
ROKU 2019
Projekt bol podporený sumou: 17 000 €
Projekt sa zameriaval na autizmus ako fenomén v oblasti sociálnej a komunikačnej poruchy. Mal
ambíciu viac priblížiť ľuďom túto skupinu, ako aj prehĺbiť prácu s nimi. Aktivity boli sústredené na
osvedčené kontaktné stretnutia s najbližšími, ktoré prostredníctvom emočných zážitkov výrazne
pomáhali postihnutým osobám. Boli to najmä komunitné a športové podujatia, ale aj vzdelávacie
konferencie či semináre. Finančný dar bol použitý na služby trénerov a prednášajúcich, catering a
stravu, kytice, grafické služby, tlač, rekondičné pobyty a drobné darčeky.
4. FIRST Global Slovakia, o. z.
Názov projektu: FIRST Global Slovakia – Championship 2019 (Celoslovenská súťaž v robotike 2019)
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
FIRST Global Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je každoročne vytvoriť tím
študentov zo stredných škôl a pripraviť ich na medzinárodnú robotickú olympiádu, ktorá sa koná pod
záštitou americkej neziskovej nadácie FIRST Global. Cieľom projektu bolo zapojenie mladých
talentovaných ľudí so záujmom o robotiku, ktorá je na Slovensku jedinečná. Oslovené boli všetky
stredné školy na Slovensku, aby vytvorili tímy pozostávajúce zo stredoškolákov vo veku od 15 do 18
rokov a jedného mentora, učiteľa, dospelého. Otvorené majstrovstvá v robotike boli orientované na
ekologické problémy. Do súťaže sa zapojili 3 tímy. Víťazný tím – študenti Leaf Academy získali právo
reprezentovať našu krajinu na Medzinárodnej olympiáde FIRST Global Challenge 2019 v Spojených
arabských emirátoch. Pozitívne ohlasy boli zo strany rodičov detí, ktorí vytvorili športovú atmosféru
počas súťaže povzbudzovaním. Finančný dar bol použitý na stavbu arény, live stream z podujatia a na
občerstvenie pre účastníkov podujatia.
5. Liga za duševné zdravie, o. z.
Názov projektu: Vyliečme nezáujem
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
Cieľom kampane bolo vyliečiť nezáujem, a teda vzbudiť záujem verejnosti o tému duševného zdravia,
podnietiť verejnú diskusiu medzi odbornou, laickou verejnosťou, štátnou správou, tretím sektorom a
edukačnými zariadeniami. Efektivita spočívala v naštartovaní procesu kontinuálneho dlhodobého
hľadania nových riešení a masívnejšej podpory existujúcich účinných opatrení a projektov na
zlepšenie. Jedným z takýchto účinných projektov je on-line poradňa prevádzkovaná celoročne 24
hodín prostredníctvom odborníkov z rôznych oblastí. Finančný dar bol použitý na on-line kampaň,
internetovú stránku, poradenstvo a projektového manažéra.
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6. Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Názov projektu: Alternatívna komunikácia – kurzy pre rodiny s nehovoriacim dieťaťom alebo členom
rodiny
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom víkendového kurzu bolo sprostredkovať účastníkom teoretické poznatky a praktické zručnosti
z oblasti alternatívnych spôsobov komunikácie s nehovoriacim dieťaťom alebo dospelým, ktoré sa im
snažia uľahčovať každodenný život v rodine. Kurz sa konal 1. – 2. júna 2019, prijal vyše 20 žiadostí, ale
mohlo ho absolvovať len 10 rodín. Rodičia majú neustále málo informácií ohľadom možností
alternatívnej komunikácie so svojím nehovoriacim dieťaťom, a preto chcú organizátori podobné
kurzy opakovať. Finančný dar bol použitý na honoráre pre odborníkov, ubytovanie, stravné pre
rodiny, prenájom priestorov, techniky a na starostlivosť pre hendikepovaných.
7. Slovenská investičná agentúra
Názov projektu: Medzinárodná odborná konferencia SlovakiaTech 2019 Forum & Expo, Košice
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Cieľom projektu bolo usporiadať medzinárodnú odbornú konferenciu a prezentačný veľtrh firiem so
zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle, priemyselných technológiách, energetike,
logistike a v životnom prostredí. Bola to jedinečná možnosť prezentácie vedeckého a inovačného
potenciálu slovenských technológií. Na konferencii sa zúčastnilo množstvo odborníkov a výstava
upútala širokú verejnosť. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie, prenájom
konferenčných priestorov a honoráre pre zahraničných spíkrov.
8. Mladiinfo Slovensko
Názov projektu: SOCIAL IMPACT AWARD
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
Medzinárodný vzdelávací a inkubačný program bol určený pre mladých ľudí, ktorí mali nápad, ako
riešiť spoločenské problémy vo svojom okolí. Po výbere víťazov bol zrealizovaný letný inkubátor,
ktorý prebiehal vo forme konzultácií a workshopov. Do súťaže sa mohol zapojiť ktokoľvek bez
obmedzenia, prioritnou skupinou však bola mládež zo znevýhodneného prostredia, z menších miest a
chudobnejších regiónov. Súťaž pomáhala mladým ľuďom získať zručnosti a rozvinúť svoje projekty s
pomocou mentorov a expertov. Finančný dar bol použitý na ceny pre víťazov a náklady na summit.
9. Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Názov projektu: FREEDOM FESTIVAL
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
FREEDOM FESTIVAL si kládol za cieľ cez rôzne žánre (hudba, umenie, diskusie, divadlo, film)
predstaviť kreatívne slobody a ich dôležitosť pre modernú a otvorenú spoločnosť. Zároveň poskytol
možnosť mladým kreatívcom sa prejaviť a „otestovať“ svoje nadanie. Festival sa konal 24. 5. 2019 v
budove Novej Cvernovky a bol určený pre širokú verejnosť. Festivalom boli podporené tri iniciatívy
zamerané na propagáciu, podporu a ochranu slobôd učiteľov, umelcov, hudobníkov a spisovateľov.
Verejnosť získala viac informácií o rôznych formách slobody, ľudských právach a kreatívnych
slobodách či potrebe propagácie. Reakcie na festival boli viac ako pozitívne, organizátori zisťovali
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spätné väzby a získali zlepšenia do budúcich ročníkov. Finančný dar bol použitý na honorár pre
divadelné teleso, hudobnú skupinu, na zapožičanie filmu a propagáciu.
10. Stredoeurópska bezpečnostná aliancia/Central European Security Alliance
Názov projektu: DefCon BB 2019 (Novodobé bezpečnostné hrozby)
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo kontinuálne pracovať, motivovať a vzdelávať študentov vysokých škôl
v odbore bezpečnostných štúdií a medzinárodných vzťahov a pripravovanými aktivitami dopĺňať
učebné osnovy. Súčasťou projektu bola študentská vedecká konferencia v oblasti bezpečnosti, počas
ktorej mali študenti možnosť vypočuť si expertov. Druhou aktivitou bol mentoringový program, počas
ktorého sa študenti mohli neformálne porozprávať, pričom dostali aj usmernenia. Študenti mali
možnosť podieľať sa na aktuálnych témach a problematike a boli im ukázané možnosti, ktoré im
ponúkajú ich odbory. Finančný dar bol použitý na cestovné náklady, stravu, propagáciu a
konferenčný balík.
11. Občianske združenie EUROARCH
Názov projektu: Deti a architektúra 2019
Projektu bol podporený sumou: 15 000 €
Cieľom projektu bolo učiť deti hravou a interaktívnou formou o architektúre a jej tvorcoch. Témou
boli vysoké budovy, žiakom bolo vysvetlené, prečo sa stavajú, aké majú výhody a nevýhody. Zároveň
im bol poskytnutý aj kritický pohľad na tému a trendy v budovaní. Deti sa tiež dozvedeli o
slovenských a svetových najznámejších vysokých budovách. Vzdelávanie bolo realizované formou elearningového kreatívneho kurzu s kvízom, kde rôzne animácie ukazovali deťom princíp fungovania
vysokých budov. Po absolvovaní kurzu mali deti za úlohu nakresliť vysokú budovu, nasledovala
vernisáž najlepších žiackych prác a zaujímavá tematická vychádzka po vysokých budovách v
Bratislave. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre a zhotovenie kurzu.
12. OZ Slovakia Musica
Názov projektu: Mladé talenty
Projektu bol podporený sumou: 25 000 €
Cieľom motivačno-výchovných koncertov bolo priblížiť jeho návštevníkom magický svet hudby.
V rámci aktivít boli zrealizované nácviky a koncerty mladých hudobníkov. Projekt pomohol mladým
talentom etablovať sa na hudobnej scéne, stretnúť sa a spolupracovať s profesionálnymi hudobníkmi,
predviesť svoje kvality pred širokou verejnosťou a získať možnosť na svoj ďalší rozvoj. Podujatia mali
charitatívny charakter, nakoľko výťažok z koncertov bol venovaný neziskovým organizáciám. Finančný
dar bol použitý na prenájom priestorov, ubytovanie, stravu, dopravu, propagáciu, technické
zabezpečenie a na odmeny pre účinkujúcich.
13. Komunikujme spolu n. o.
Názov projektu: Komunikácia spája – Ľudia, ktorí nemajú reč, a odborníci spolu na jednom mieste
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
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Téma nehovoriacich detí a hľadanie spôsobov rozvoja ich komunikačných schopností začína
rezonovať čoraz viac nielen medzi rodičmi, ale aj medzi odborníkmi. Medzinárodná konferencia
zameraná na AAK (ECER-AAC konferencia) je jedinečná príležitosť, ako združiť a vytvoriť spoluprácu
medzi participujúcimi odbormi a odborníkmi, rodičmi a záujemcami o oblasť AAK. Dôležitá je tiež
reprezentácia Slovenska ako krajiny, ktorá nezaostáva v tejto téme za okolitými krajinami.
Konferencie sa zúčastnilo 130 poslucháčov, 22 rečníkov, z toho 21 zahraničných. Finančný dar bol
použitý na prenájom miestnosti – auly a chodby.
14. Stredná odborná škola
Názov projektu: Včely zbližujú ľudí a národy, preto vložme budúcnosť včelárstva do rúk mladej
generácie
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
Najväčšie medzinárodné stretnutie svojho druhu, ktorého sa zúčastnilo 29 krajín, sa nieslo v duchu
myšlienky: „Včely spájajú ľudí a národy“. Cieľom stretnutia bolo skĺbenie a výmena vedomostí,
zručností a skúseností dospelých včelárov a mladých nadšencov na medzinárodnej úrovni s bohatým
spoločenským, kultúrnym a športovým programom. Zároveň podpora vzdelávania sa a uvedomenia si
dôležitosti ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu. Vyvrcholením stretnutia bola
samotná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 79 mladých včelárov. Finančný dar bol použitý na stravu,
ubytovanie a pitný režim.
15. CEDIN
Názov projektu: Verejný priestor ako inovatívny nástroj výučby dejepisu
Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
Projektovým zámerom bolo predstavenie a otestovanie metodiky vytvorenej na aplikovanie
aktivizačných výučbových metód do procesu dejepisného vzdelávania uskutočneného priamo vo
verejnom priestore. Prvé testovanie sa uskutočnilo na medzinárodnej výročnej konferencii, ktorá
predstavuje najväčšiu udalosť pre dejepisné a občianske vzdelávanie v Európe. Projekt umožnil
predstaviť a prakticky testovať metodiku aj v kontexte osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. Testovanie
sa uskutočnilo pre žiakov gymnázia, kde sa uskutočnil aj workshop pre učiteľov. Finančný dar bol
použitý na prípravu didakticko-metodického materiálu, workshop, koordináciu a marketing.
16. Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave, o. z.
Názov projektu: „Lepší život v zdravšej škole“
Projektu bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu bolo vytvoriť zo školy a školského prostredia jeden ucelený, kvalitný a životný
priestor, ktorý podporuje zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. V rámci projektu bola
zredukovaná hlučnosť vo veľkých miestnostiach, vylepšili sa podmienky v triedach a na sociálnych
zariadeniach, skrášlili sa triedy a spoločné priestory tak, aby sa zlepšilo psychické aj fyzické cítenie
všetkých členov školského spoločenstva. Týmto spôsobom bolo podporené vzdelávanie s dôrazom na
ochranu zdravia, prírody a kvality života, ako aj zvyšovanie uvedomelosti v tejto oblasti. Finančný dar
bol použitý na tulivaky, drobný nábytok, rastliny a detské ihrisko.
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17. JCI-Slovensko
Názov projektu: Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2018/2019
Projektu bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť a oceniť mladé slovenské talenty na vysokej škole z celého
Slovenska. Zorganizovaním súťaže sa podarilo oceniť ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť,
predstaviť ich širokej verejnosti a pomôcť im v ich kariérnom raste na Slovensku aj v zahraničí. Išlo
predovšetkým o vynikajúcich mladých vedcov, víťazov alebo medailistov študentských vedeckých
odborných činností, držiteľov rôznych patentov a vynálezov. Finančný dar bol použitý na finančnú a
vecnú odmenu.
18. Univerzita Komenského v BA
Názov projektu: „100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave“
Projektu bol podporený sumou: 25 000 €
Cieľom projektu bola pozitívna prezentácia a oslava najväčšej a najstaršej vzdelávacej inštitúcie
terciárneho vzdelávania, ktorou je Univerzita Komenského v Bratislave. V rámci plánovaných aktivít
bola zamestnancom, študentom i širokej verejnosti prezentovaná história činnosti univerzity od jej
vzniku, ako aj súčasné vzdelávacie a vedecké úspechy a ďalšie smerovanie. Výstupom projektu bola
pozitívna prezentácia a popularizácia terciárneho vzdelávania výbornej úrovne. Finančný dar bol
použitý na organizačné zabezpečenie podujatí.
19. Stále dobrí, n. o.
Názov projektu: Radosť byť seniorom/Čaj o piatej/Prednášky/Pohybové aktivity
Projektu bol podporený sumou: 2 000 €
Cieľom projektu bolo budovanie aktívnej seniorskej komunity, teda spestrenie a spríjemnenie života
seniorov, organizovaním pravidelných športových, kultúrnych a edukačných podujatí na vyššej úrovni
ako pred realizáciou projektu. Aktívny prístup k starobe znamená lepšie duševné, ako aj fyzické
zdravie každého seniora. Možnosť nájsť si nových priateľov bol tiež jeden z dôvodov vzniku a
realizácie projektu. Finančný dar bol použitý na náklady spojené s podujatiami.
20. Edulab
Názov projektu: GALERIArte
Projektu bol podporený sumou: 35 000 €
Cieľom projektu bolo moderným spôsobom prezentovať informácie všetkým aktívnym aj pasívnym
milovníkom umenia, predovšetkým deťom, aby mali základnú predstavu o umení. Video forma bola
dostupná on-line zadarmo pre každého, kto chce mať prehľad o umeleckých smeroch či hlavných
dielach výtvarnej histórie. On-line kampaňou na sociálnych sieťach sa zvyšovala pozornosť a
informovanosť hlavne mladých ľudí, pretože táto výuka je na školách na okraji. Finančný dar bol
použitý na produkciu a postprodukciu, tvorbu web stránky, herecké a kurátorské služby.
21. OZ Astronómia pre všetkých
Názov projektu: Prenosné planetárium
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Projektu bol podporený sumou: 1 000 €
Cieľom projektu bolo popularizovať astronómiu, prírodné vedy a ochranu našej planéty pre čo najširší
okruh ľudí. Prenosné planetárium – nafukovacia kupola dokáže prísť kamkoľvek v rámci škôl či iných
zariadení a ponúknuť tak nezvyčajný zážitok divákom všetkých vekových kategórií. Vďaka tomu bola
mnohým deťom poskytnutá nezabudnuteľná atmosféra formou 3D efektu, kde videli vesmír a naučili
sa mnoho zaujímavých vecí nielen o ňom, ale aj o ochrane prírody. Finančný dar bol použitý na
náklady spojené s technickou prevádzkou planetária a cestovné náklady.
22. GLOBSEC
Názov projektu: „GLOBSEC: Energetická bezpečnosť Slovenska v novom európskom cykle“
Projektu bol podporený sumou: 120 000 €
Zámerom projektu bolo prispieť k verejnej diskusii odbornej aj širšej komunity o otázkach
energetickej bezpečnosti v kontexte nového cyklu európskych inštitúcií. Projekt sa preto usiloval o
prepojenie odbornej energetickej komunity s vládnymi orgánmi za súčinnosti mimovládneho sektora.
Obsahoval viacero aktivít – panelové debaty s politickými predstaviteľmi, odborníkmi a médiami,
strategické diskusie, reporty aj policy paper s konkrétnymi politickými odporúčaniami. Projekt tak
vytvoril vhodnú platformu na otvorenú diskusiu a prezentovanie témy energetickej bezpečnosti v
širšej komunite. Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov, technické zabezpečenie,
ubytovanie, cestovné náklady, catering, publicitu, projektové materiály, fotodokumentáciu, expertné
služby a projektový manažment.
23. Hudba deťom o. z.
Názov projektu: Moje Povstanie.SK 2.0
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
Po realizácii projektu MOJEPOVSTANIE.SK v roku 2014 pri príležitosti 70. výročia SNP sa v roku 2019
zrealizovalo aj pokračovanie MOJE POVSTANIE 2.0. Multimediálny projekt priblížil príbehy
individuálneho hrdinstva obyčajných ľudí v SNP v sérii šiestich krátkych filmov, v ktorých hlavných
hrdinov stvárnili známe osobnosti, „hrdinovia“ dnešnej doby. Projekt bol odvysielaný v RTVS pri
príležitosti 75. výročia SNP a hrdinov v šiestich príbehoch stvárnili: Mária Čírová, Katarína Knechtová,
Matej Sajfa Cifra, Daniel Štrauch alias GoGo, Michal Straka alias Ego, Lukáš Kajanovič alias PilC,
Stanislav Štepka, Zuzana Kronerová a Ján Koleník. Projekt je organicky prepájaný na sociálne siete.
Počas natáčania filmovej série boli zrealizované on-line aktivity prostredníctvom sociálnych sietí.
Najvyšší organický zásah z jedného príspevku bol 58 289 užívateľov. Film Moje povstanie 2.0 bol
odvysielaný v RTVS 29. 8. 2019 v deň 75. výročia. Sledovanosť divákov bola takmer 300 tisíc. V
mesiaci október bolo postupne odvysielaných všetkých 6 poviedok. Cieľom projektu bolo vyvolať
medzigeneračnú diskusiu na základe reakcií rodičov a detí, čo sa podarilo aj dosiahnuť. Finančný dar
bol použitý na produkciu 6 filmových príbehov a on-line aktivity, web stránku a súťaže.
24. Asociácia slovenských filmových klubov
Názov projektu: Veľký zlý lišiak a iné príhody
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
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Projekt bol určený pre deti a zároveň pre celú rodinu na spoločné chvíle strávené počas víkendu.
Zámerom bolo ponúknuť film pedagógom na školskú projekciu, keď vďaka vytvorenému
metodickému materiálu môžu pedagógovia pracovať s témou filmu na základe interaktívnych úloh.
Film bol tiež distribuovaný v sieti filmových klubov, kín a artkín s cieľom vychovať si filmového diváka
od malička tam, kde diváci nájdu umelecky hodnotné filmy. Láskavý humor a groteska filmu Veľký zlý
lišiak a iné príhody nadchol diváka naprieč generáciami. Finančný dar bol použitý na výrobu
distribučnej kópie, traileru k filmu a dabingu, koordináciu projekcií pre školy, PR a propagáciu.
25. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
Názov projektu: OPENLAB – TÍMOVÝ TECHNOLOGICKÝ AKCELERÁTOR PRE STREDNÉ ŠKOLY
Projekt bol podporený sumou: 3 000 €
Cieľom bolo podporiť vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na
princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Študenti vyvíjali hybridné aplikácie a hry,
pričom pracovali na reálnych projektoch s firmami – partnermi. Na základe úspešného pilotného
ročníka sa vďaka projektu otvorili ďalšie OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie vo viacerých
školách a uzavreli sa nové partnerstvá. OpenLab bol výnimočný tým, že bol implementovaný ako
súčasť vyučovania, čím aj do budúcnosti vznikajú podmienky na získavanie odborných, digitálnych a
mäkkých zručností, čím sa študenti vzdelávajú pre výzvy 21. storočia. Finančný dar bol použitý na
poradenskú a koordinačnú činnosť.
26. Veda nás baví, n. o.
Názov projektu: Vedecký veľtrh
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a
stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy,
vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili, vo
svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si formou
interaktívnych experimentov samy mohli overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné
školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali
rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si mohli vyskúšať niektoré pokusy alebo si overiť
svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Finančný dar bol použitý na prenájom stanov,
mobiliáru a na materiálno-technické zabezpečenie.
27. OZ Nádej pre človeka NA-CO
Názov projektu: Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského ZŤP
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo zrealizovať medzinárodné kurzy operného spevu. Mladí speváci sa zúčastnili
kastingov a následne tí úspešní pristúpili k samotným kurzom, kde sa im venovali lektori s klavírnym
sprievodom. Všetci úspešní sólisti sa prezentovali na záverečnom večernom koncerte. Takisto
obdržali certifikát, ktorý im otvára dvere na operné pódiá u nás aj v zahraničí. Finančný dar bol
použitý na prenájom klavírov a techniky na koncerty.
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28. Mesto Tvrdošín
Názov projektu: „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Cieľom projektu je dotvorenie oddychovo-rekreačnej plochy, ktorá bude reprezentovať vstup do
mestskej časti Medvedzie pri plavárni mesta, ktorá slúži pre všetkých obyvateľov Oravy. Hlavná
myšlienka projektu je zapojenie mládeže, seniorov a ostatných dobrovoľníkov do procesu prác pri
dotváraní novej oddychovo-relaxačnej plochy. Zapojenie uvedených skupín má naplniť ideu projektu
hlavne cez výchovno-vzdelávaciu funkciu ich vlastnou prácou. Cieľom projektu je oceniť hodnoty,
ktoré si hlavne mládež vytvorí vlastnými rukami so zámerom minimalizovať vandalizmus mládeže.
Zrealizovaný projekt bude mať aj náučný charakter, keďže sa tu plánuje dotváranie priestoru
výsadbou okrasných drevín, bylín, kríkov zapadajúcich do lokálneho biotopu. Ďalšie práce budú
spočívať vo vlastnom nápaditom vytvorení chodníka, vysadení drevín, krov a bylinných záhonov s
popisom na infotabuľkách. Ako ďalšia motivácia ocenenia za vykonanú prácu a nápaditosť na mieste
bude osadená prekrytá čitáreň o rozmeroch 3 x 3 m.
29. Naše manželstvo, n. o.
Názov projektu: Zlepšovanie dobrých vzťahov v manželstve a v rodine
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Centrum pre rodinu a vzťahy má za cieľ pomáhať ľuďom, aby získavali rôzne zručnosti potrebné pre
zdravé fungovanie blízkych vzťahov, aby získavali znalosti pre prípad krízových situácií v rodine,
dostali zdarma právnu pomoc a podobne. Organizácia sa venuje najmä oblastiam: komunikácia,
emocionálne potreby, vzťahy v novej rodine a vzťah k pôvodnej rodine, oblasť sexuality, správne
porozumenie intimity vo vzťahu, dôležitosť otvorenosti, odpustenia, spoznávanie partnera a ďalšie.
Jedným z cieľov je tiež pripraviť mladých ľudí pre manželstvo ako najdôležitejší vzťah, ktorý sa má
stať základom pre stabilnú rodinu a bezpečným prostredím pre výchovu detí. Organizácia sa snaží
pomôcť aj tým, ktorí pracujú vo vedúcich pozíciách a riadia iných. Pripravuje aktivity pre rodiny s
deťmi, najmä počas dňa rodiny. Organizované sú aj lokálne aktivity počas národnej kampane
Národný týždeň manželstva (každý február v roku vo „valentínskom“ týždni).
30. Základná škola F. Hrušovského Kláštor pod Znievom
Názov projektu: Živý náučný chodník
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie živého náučného chodníka. Živý náučný chodník bol
vytvorený pri príležitosti 150. výročia založenia Samostatného kresťansko-katolíckeho reálneho
gymnázia v Kláštore pod Znievom. Jeho úlohou bolo predstaviť históriu a súčasnosť prvého
založeného gymnázia na Slovensku. Náučný chodník pozostáva zo šiestich zastávok: história
vzdelávania, súčasnosť, samostatné kresťansko-katolícke reálne gymnázium, gymnázium po roku
1919, život študentov gymnázia a výchovno-vzdelávacie inštitúcie Znieva. Finančný dar bol použitý na
dopravu, fotenie, informačné a propagačné materiály.
31. Rodičovské združenie pri SOŠT v Šali
Názov projektu: Podporou praktického vzdelávania k uplatneniu na trhu práce
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Projekt bol podporený sumou: 22 000 €
Pre neustále sa rozširujúci trh práce na Slovensku a nedostatok niektorých profesií sa vyžaduje
podpora vzdelávania študentov v technických odboroch. Táto finančná podpora a materiálnotechnické zabezpečenie vyučovania mladých ľudí prispieva k zvýšeniu záujmu a atraktivity učebných
a študijných odborov na stredných školách. Táto úloha získavania mladých odborníkov prispieva k
rozširovaniu ponuky na trhu práce. Z hľadiska rozvoja strojárskych, elektrotechnických a chemických
odvetví je to v súčasnosti veľmi dôležitá a naliehavá úloha hlavne z hľadiska získavania
kvalifikovaných pracovných síl v odboroch, ktoré sú na trhu práce nedostatkové. Z hľadiska prípravy
je dôležitá podpora výchovno-vzdelávacieho procesu, či už formou štipendií žiakov, ktoré prispievajú
k zlepšeniu dochádzky, vyučovacích výsledkov, ale aj podporou materiálno-technického vybavenia
odborných učební, laboratórií a dielní, ktoré umožňujú vyučovanie v súlade s normatívom a
požiadavkami trhu práce.
32. Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
Názov projektu: STUBA GREEN TEAM
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Projekt spája aktívnych, motivovaných študentov najmä Slovenskej technickej univerzity, ktorí
spoločnými silami navrhujú jednotlivé diely, komunikujú s partnermi a skladajú komponenty do
výslednej podoby – formule. Tím je rozdelený do piatich divízií – mechanická, elektrická, autonómna,
divízia externých vzťahov a divízia operations. V každej divízii je jeden vedúci a ten zadáva úlohy,
manažuje ostatných členov, kontroluje plnenie plánov a iné. Na čele tímu stojí kapitán, dohliadajúci
na všetkých členov aj vedúcich divízií. Mechanická divízia sa zaoberá stavbou auta, rieši monopost,
tehlice, pedálové zostavy a aerodynamiku. Elektrická divízia sa stará o to, aby bolo auto v pohybe
pomocou plošákov, bateriek, motorov atď. Autonómna divízia rieši hardvérové a softvérové pokrytie
driveless formuly. Divízia externých vzťahov sa zaoberá internou komunikáciou medzi členmi, ale aj
externou s partnerskými firmami, finančným plánovaním, udržiavaním účtovníctva, organizovaním
eventov, ale aj marketingom. Divízia operations vznikla ako dôsledok zvýšenia počtu členov tímu,
rieši starostlivosť o dielňu, vozový park a IT administratívu. Projekt si kladie za cieľ ponúknuť
študentom možnosť rozvíjať sa nad rámec štandardného štúdia nielen v technickom smere, a tiež
zaistiť svojim členom lepšie zázemie na trhu práce, najmä prostredníctvom kontaktov v súkromnom
sektore. Motivácia tímovej činnosti je snaha o čo najlepšie umiestnenie sa na oficiálnych
medzinárodných súťažiach, ako aj osobnostný rast ľudí.
33. PUBLICUM, o. z.
Názov projektu: BLOCKWALKS
Projekt bol podorený sumou: 50 000 €
Cieľom projektu bolo vytvorenie udalosti, platformy, kde sa stretnú odborníci, vládni predstavitelia
EU, investori a verejnosť za účelom rozvoja vzdelávania a podpory nových revolučných technológií.
V rámci projektu sa uskutočnila konferencia na tému blockchain a inteligenčné riešenia vo verejnom
sektore, kde odzneli zaujímavé prednášky a diskusie, v rámci ktorých vystúpili prednášajúci z celého
sveta. Finančný dar bol použitý na náklady na vývoj aplikácie, režisérske práce, úpravu vizuálov,
technické a materiálne zabezpečenie, prepravu prednášajúcich a poplatok pre prednášajúcich.
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34. Slniečko pri ŠZŠI V. Predmerského v Trenčíne
Názov projektu: Putovanie za Slnkom
Projekt bol podorený sumou: 40 000 €
Prvá časť projektu: PUTOVANIE ZA SLNKOM bude realizovaná pred internátom a v priestoroch pred
telocvičňou, kde budú umiestnené zvonkohry, lavičky a na pieskový podstavec slnečné hodiny. V
rámci areálu sa vysadia japonské čerešne sakury a iné okrasné dreviny, vytvorí sa štrkový chodník
a nainštalujú sa vŕbové tunely. Druhým cieľom projektu bude vytvorenie bezpečnej zóny pre žiakov
školy, bezpečné oplotenie celej školy s bránami na automatické otváranie.
35. HDC TEAM OZ
Názov projektu: Vzdelávaco-športový projekt SPP Energy Tour 2020
Projekt bol podporený sumou: 90 000 €
Jedná sa o celoslovenský vzdelávaco-športový projekt pre vekovú kategóriu 9- až 10-ročných detí,
zahŕňajúci edukačné aktivity zamerané na deti, ich rodičov a hokejových trénerov, s rozšírením o
hokejovú diagnostiku a športovú časť. Cieľom projektu je pomôcť rodičom mladých hokejistov
zamerať sa na kľúčové oblasti pri ich výchove a pomôcť správne nastaviť ich režim v oblastiach, ako
sú výživa, pitný režim, zdravotný stav, mentálna príprava a silová príprava (pohybové vzory).
Súčasťou projektu je športová diagnostika detí, ktorá vytvára podmienky pre porovnanie aktuálnej
športovej výkonnosti po regiónoch a možnosť porovnania efektivity tréningového procesu v ďalších
obdobiach. Je dôležitým materiálom pre tvorbu odporúčaní pre trénerov a ich dovzdelávania.
36. OZ Testimonium
Názov projektu: Stretnutia – príbehy spravodlivých
Projekt bol podporený sumou: 70 000 €
Cieľom projektu, ktorý vychádza z úspešnej rozhlasovej Encyklopédie spravodlivých, za ktorú bolo
Dagmar Mozolovej udelené Krištáľové krídlo, je priniesť svedectvo o hrdinoch, častokrát
nepoznaných, o dobe, ktorá sa nesmie zopakovať. Výstupmi budú dokumentárne filmy v trvaní 26
minút zachytávajúce autentické príbehy z obdobia druhej svetovej vojny, jeho posolstvo pre ľudí a
presah do života potomkov, záchrancov a zachránených v dnešnej dobe. Prínosom je osveta v oblasti
historických skutočností cez osobné príbehy ľudí.
37. Inštitút výchovy a športu o. z.
Názov projektu: Mentálna príprava v športe
Projekt bol podporený sumou: 48 000 €
Jedá sa o špeciálny vzdelávací program určený na rozvoj psychológie v športe, ktorý pozostáva zo
štyroch samostatných modulov. Modul A – mentálna edukačná príprava, Modul B – mentálny a
sociálny tréning, utváranie osobnosti športovcov a športových odborníkov, Modul C – mentálny a
sociálny tréning – seba identifikácia a sebaregulácia osobnosti športovcov a športových odborníkov,
Modul D – mentálny a sociálny tréning, životná cesta športovcov a športových odborníkov. Cieľom
projektu je zabezpečiť základné parametre systému výchovy a vzdelávania športovcov a športových
odborníkov v oblasti mentálnej prípravy, pomôcť budovať systém edukácie amatérskych a
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profesionálnych športovcov, ako aj laickej verejnosti o potrebe odbornej psychologickej prípravy pri
športe a zlepšení výkonov a výsledkov slovenských športovcov.
38. Inštitút Marie Montessori v SR
Názov projektu: Hra89.sk – Smäd po vedomostiach
Projekt bol podporený sumou: 35 000 €
Hra89.sk je vedomostná súťaž, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, primárne určená pre
žiakov stredných a vysokých škôl. Hra obsahuje 300 otázok, ktoré vznikli v súčinnosti s ÚPN a českými
partnermi. Otázky sú koncipované v celom rozsahu spoločenských tém: školstvo, šport, kultúra,
dejiny, významné míľniky a fenomény doby od roku 1948 až po rok 1989. Žiaci budú vzdelávaní
pomocou aplikácie, ale aj priamou účasťou organizátorov na školách. Na školy budú chodiť známi
herci, ktorí spolu s učiteľmi budú prezentovať študentom kvíz na stretnutiach. Celkovo je v pláne
takýchto výjazdov osem. Primárnym cieľom je distribuovať projekt: hra89.sk cez internet a médiá.
Plánom je získať silného mediálneho partnera RTVS, ktorý bude jeden mesiac každý pracovný deň
túto hru distribuovať v dennom vysielaní na Rádio Slovensko a Rádio_FM. Kvíz bude oboznamovať s
érou socializmu v Československu a mladí ľudia dostanú lepší prehľad o dobe a jej priebehu. Táto hra
sa zameriava na objasnenie novembrovej situácie v krajine, na pád totality a nastolenie slobodnej
demokratickej cesty.
39. DAVIDknihy, o. z.
Názov projektu: Poznávaním histórie sociálne znevýhodnených skupín pomáhame porozumieť im a
ochraňovať ich
Projekt bol podporený sumou: 500 €
Cieľom projektu bolo osloviť čo najviac ľudí – čitateľov a pozitívne ovplyvniť ich postoj k sociálne
vylúčeným skupinám klientov umiestnených v špeciálnych školách a zariadeniach na regionálnej
úrovni. Vytvorená kniha je historickou prezentáciou o sociálne znevýhodnených skupinách a práci s
nimi pre laickú verejnosť. Je k dispozícii všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku. Publikácia
prispela k zmene negatívnych postojov spojených s častým odmietaním a nepochopením vylúčených
skupín obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na publikovanie knihy.
40. Slovak Startup, o. z.
Názov projektu: INKUBÁTOR PODNIKATEĽSKÝCH NÁPADOV MLADÝCH
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Zámerom projektu je inšpirovať 10 000 mladých ľudí k tvorivosti, podnikavosti a proaktivite. Cieľovou
skupinou sú žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl, ktorých snom je skúsiť vlastný projekt či
biznis. Naučia sa, ako otestovať nápad za 100 €.
41. Aliancia združení na ochranu zvierat
Názov projektu: VYCHOVÁVAME K TOLERANCII
Projek bol podporený sumou: 10 000 €

92

Psy či mačky sú mnohokrát vnímané ako úžitkové zvieratá, ako komodity, ktoré slúžia človeku iba na
obživu, obchod, stráženie, a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza. Treba si uvedomovať, že v
posledných 10 rokoch sa stali spoločenskými zvieratami, a nevyplýva to len zo zákona Zviera nie je
vec. Pohľad má za následok aj nesprávne riešenie problémov. Cieľom projektu je realizovať ďalšie
vzdelávacie aktivity a informačné kampane smerom k verejnosti, aby sa dokázali nevhodné
stereotypy vo vzťahu k zvieratám eliminovať. Nosnou myšlienkou všetkých navrhovaných aktivít je
etické správanie, teda racionálne a kritické uvažovanie o tom, čo je a nie je dobré ľudské konanie.
42. ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou
Názov projektu: Príroda nie je smetisko – buďme k nej ohľaduplní!
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
V spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme bude vytvorený materiál do informačnej tabule,
ktorým sa v skratke zosumarizovali rôzne spôsoby šetrenia zdrojov (22 ekotipov) v školách, škôlkach
ale i v domácnostiach. Projekt sa zameriava na žiakov ZŠ a MŠ vo veku od 3 do 15 rokov – 132 detí,
školský klub pri Základnej škole – 30 detí, návštevníkov Školy v prírode – kapacita 49 detí, ale aj
občanov obce (1280) a priľahlých obcí, ktorí navštevujú areál školy. Cieľom projektu je osadením 1
informačnej tabule a 1 informačnej vitríny deti naučiť, čo určite nepatrí do prírody (pohodené
konzervy, žuvačky, plechovky, fľaše, šupky z ovocia...), názorným ukázaním a popisom informovať,
ako dlho sa dané látky v prírode rozkladajú, a ako je zmenou myslenia možné šetriť zdroje. Dané
informačné tabule budú slúžiť aj pedagógom ako pomôcka pre cieľavedomú a ekologickú výchovu
detí a mládeže.
43. CELZIUS
Názov projektu: Vzdelávanie, osveta a nákup zdravotníckej techniky a príslušenstva – príspevok na
nákup videocystoskopu s príslušenstvom pre urologickú ambulanciu
Projekt bol podporený sumou: 27 000 €
Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnú a kvalifikovanú realizáciu jednotlivých aktivít
projektu počas trvania projektu, ktoré budú prebiehať aj po ukončení projektu. Získaný finančný
príspevok bude použitý na obstaranie nového prístrojového vybavenia: videocytoskopu, súvisiaceho
príslušenstva a zároveň bude zrealizovaná aj oprava potrebnej zdravotníckej techniky. Zabezpečí sa
tým kvalifikovanejší a profesionálnejší výkon odborných činností a komfortnejší prístup pacientov k
špecializovanému vyšetreniu. Cieľom je pomáhať prekonávať hmotné a informačné prekážky vo
vzdelávaní a výcviku profesionálov, ako aj odstup a nedostatočnú dostupnosť základného
zdravotníckeho vzdelania u laikov.
44. Kultur.fm, o. z.
Názov projektu: Pohni hlavou
Projekt bol podporený sumou: 1 000 €
Primárnym cieľom je zaujímavým, zábavným, ale najmä zrozumiteľným spôsobom upozorniť na
dôležitosť kritického myslenia v dnešnej spoločnosti. Informovať o tom, čo sú fakty a čo sa za ne len
vydáva, ako pracovať so získaným poznaním a rozširovať ho. Zároveň je zámerom pomôcť pri
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rozpoznávaní, čo je debata, čo propaganda a ako sa svojimi názormi pričiniť o zmeny v spoločnosti:
od svojej komunity, obce, mesta až po štát.
45. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Názov projektu: Revitalizácia vzdelávacích, cateringovo-spoločenských priestorov
Projekt bol podporený sumou: 35 000 €
Cieľom projektu je vytvorenie vzdelávacích, cateringovo-spoločenských priestorov v budove ZŠ
Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici č. 1, v rámci ktorých sa realizujú prierezové, výchovnovzdelávacie aktivity s pozitívnym dopadom na žiakov základných škôl v zriaďovateľskej kompetencii
predkladateľa. Predkladateľ nedisponuje vlastnými priestormi, ktoré by bolo možné využívať na
školiace aktivity spojené so zabezpečením cateringu. Predkladateľ projektom dosiahne vytvorenie
priestorov pre možnosti realizácie nielen vzdelávacích aktivít pre žiakov ZŠ Milana Hodžu, ale vytvorí
zároveň priestory pre realizáciu sprievodných vzdelávacích a osvetových aktivít s dopadom na žiakov
Bratislava-Staré Mesto v širšom celku. Predkladateľ bude mať možnosť organizovať napríklad školiace
aktivity pre šírenie osvety pre rodičov, pre možnosti organizácie aktivít kooperačných projektov,
zameraných na vzdelávanie v špecifických oblastiach v súlade s aktuálnymi výzvami a potrebami
uvedenej cieľovej skupiny.
46. Trnka, n. o.
Názov projektu: „Hovoriaca dotyková kniha pre Levoču“ (HDK)
Projekt bol podporený sumou: 2 000 €
Nevidiaci si vďaka hovoriacej dotykovej knihe a využitím kombinácie svojich funkčných zmyslov:
hmatu a sluchu – vytvorí predstavu o okolitom svete, ktorý inak nie je schopný vnímať zrakom.
Zámerom projektu je umožniť nevidiacim a slabozrakým osobám urobiť si predstavu o prostredí, v
ktorom sa práve nachádzajú, a návšteva historických budov a galérií tak môže byť pre nich
zaujímavejšia a prínosnejšia. „Knihy“ by neboli určené len na „monotematické využitie“. Za týmto
účelom je hlavným cieľom priebežne realizovať a spravovať archív 3D objektov aj v Európskom
kontexte. V rámci tohto technického riešenia je možnosť prispieť k „výskumu“ v spolupráci s
Katedrou špeciálneho školstva na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pomocou
interaktívneho edukačného potenciálu bude poskytnutá príležitosť búrať kultúrne bariéry a „nabudiť“
nevidiacich a slabozrakých k rozširovaniu vedomostí a aj vlastnej mobility.
G. Ochrana a tvorba životného prostredia
Partnerské projekty iných neziskových subjektov:
Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, rovnako
o ľudí, ktorí prispievajú k ochrane a tvorbe životného prostredia. V téme ochrany a tvorby životného
prostredia boli podporené 4 projekty v sume 1 198 000 €:
1. OZ KULTURISE
Názov projektu: „Propagačno-náučné publikácie o Národnom parku Nízke Tatry“
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
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Projekt Zelená dohoda s planétou na festivale Uprising bol o efektívnejšom a šetrnejšom nakladaní s
odpadom na festivale Uprising. Organizátori podujatia dôsledne sledujú aktuálne svetové trendy v
oblasti ekologických a environmentálnych aktivít a bolo ich snahou tieto trendy aplikovať aj do
štruktúr festivalu. Projekt bol postavený na kombinácii filozofie recyklovania a Zero Waste.
Výsledkom aktivít bolo zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie spôsobených
vyprodukovaným odpadom na festivale. Finančný dar bol použitý na hlavnú koordináciu projektu,
personálne obsadenie v teréne, produkčné a postprodukčné práce.
2. Pre spoločnosť n. o.
Názov projektu: Čistenie vysokohorských plies a výroba dokumentárneho filmu z jednotlivých fáz
čistenia
Projekt bol podporený sumou: 160 000 €
Projekt čistenia vysokohorských plies nadväzuje na tradičné čistenie slovenských vôd. Tento rok sa na
čistení bude podieľať 20 potápačov. Čistenie bude realizované v rámci vysokohorských lokalít za
použitia profesionálnej potápačskej techniky. Časový úsek čistenia predpokladáme na 2 mesiace v
závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. Dĺžka projektu vrátane prípravy a výroby filmu
je plánovaná na 5 mesiacov. Projekt je založený na práci profesionálnych potápačov, ktorí sa na
projekte podieľajú. Projekt má silný environmentálny charakter. Každoročne zabezpečuje
udržateľnosť slovenských vôd. Napríklad pri čistení Seneckých jazier potápači vyzbierali za 9 rokov
viac ako 3 tony odpadu. Projekt nepriamo nadväzuje aj na projekt čistenia tatranských plies s názvom
Čisté vody, ktorý má za sebou už 25 rokov. Len minulý rok sa počas jedného dňa vyzbieralo z
tatranských plies viac ako pol tony odpadu. Naše vodné plochy sú každým rokom viac a viac
znečistené odpadom, a preto cesta spájania profesionálov i dobrovoľníkov je z nášho pohľadu
najefektívnejším spôsobom ako dlhodobo dosiahnuť čistotu a udržateľnosť slovenských vodných
plôch.
3. Za trvalo udržateľný rozvoj
Názov projektu: Zachráňme planétu
Projekt bol podporený sumou: 1 024 000 €
Cieľom projektu Zachráňme planétu je byť na strane ekologicky zodpovedných, pomenovať problémy
vo vzťahu ku klimatickej kríze, podporiť ekologické správanie sa obyvateľov Slovenska. Výstupmi
projektu budú relácie na TV Markíza, JOJ, RTVS a TA3. Dôležitá ja silná mediálna komunikácia
ekologických tém a dosahy na cieľovú skupinu – všetkých divákov televízie, ktorí v čase od 17:00 do
18:00 hod. usadajú k obrazovkám, a nie je ich vôbec málo.
4. DOGAZYL
Názov projektu: Realizácia bezpečnosti psov v útulku Veľký Meder
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Cieľom projektu je zaistenie a realizácia bezpečnosti psov v útulku a karanténe vo Veľkom Mederi a
skvalitnenie karanténnej časti. V rámci projektu dôjde k zriadeniu bezpečnostného kamerového
systému, montáže bleskozvodov, osadeniu nového oplotenia medzi útulkom a výbehmi (karanténna
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časť) a k vybudovaniu uzamykateľných a bezpečnostných dverí na nový vchod zo zadnej strany
útulku.
I. Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
Nadácia SPP prispieva k zvyšovaniu povedomia o filantropii. Podporuje verejnoprospešné
a dobrovoľnícke aktivity. V téme organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti boli
podporené 4 projekty v sume 35 000 €:
1. SfK – Sport for Kids o. z.
Názov projektu: GOLF FOR YOU
Projekt bol podporený sumou: 15 000 €
OZ SfK – Sport for kids zameriava svoju činnosť nielen na pomoc deťom zo sociálne slabších skupín,
ale zároveň vyhľadáva projekty, v rámci ktorých by sa šport ako taký dostal hlbšie do povedomia detí
a mládeže. Projekt Golf for you mal za cieľ oboznámiť deti s týmto športom. Nadviazal na predošlý
úspešný ročník Sports for kids z roku 2018. Projekt Golf for you v spolupráci s detským táborom
REPELEND a spoločnosťou LEADING GOLF TOUR 2019 bol úspešný. Každodenný golfový program sa
tešil veľkému záujmu zo strany detí a spojenie s ich idolmi zo sveta slovenskej hudobnej scény
vzbudzovalo o golf enormný záujem. Deti si tak mohli vyskúšať golf, dostali odporúčanie na golfové
kluby s cieľom pokračovať a nadviazať na svoje nadobudnuté zručnosti. Deti si z tábora odniesli
pekné darčeky a tí najlepší hodnotné ceny. Tí najtalentovanejší dostali pozvanie do rakúskeho
Adamstalu. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie projektu GOLF FOR ALL/LEADING
GOLF TOUR/REPELEND.
2. KORYTNAČKY, občianske združenie
Názov projektu: Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby
Projekt bol podporený sumou: 8 000 €
V máji až auguste 2019 chce OZ Korytnačky v spolupráci s SPP vyhlásiť 20. jubilejný ročník súťaže
Mesiac detskej tvorby. Úlohou detí je maľovať alebo inak výtvarne tvoriť na zadané témy. Súťaž je
určená pre deti zo špeciálnych základných škôl, detských domovov a sociálnych zariadení,
nemocničných škôl a integrovaných základných škôl. Vernisáž sa uskutoční v Galérii SPP. Keďže súťaž
nesie meno profesora Karola Ondreičku, výstava detských prác bude prepojená s jeho
profesionálnymi dielami.
3. HUDBA JE ZDRAVIE
Názov projektu: SME SI ROVNÍ – benefičný koncert pre SPV
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
V novembri 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Jedným z hlavných motívov týchto
udalostí bolo dosiahnutie spoločenskej zmeny na rovnaké príležitosti pre všetkých – bez ohľadu na
národnosť, vieru, jazyk či hendikep, ktorý by nám mohol brániť v ceste za plnohodnotným životom.
SME SI ROVNÍ, je platforma založená Slovenským paralympijským výborom, ktorej cieľom je
poukazovať na problematiku rovnosti znevýhodnených občanov. K rozšíreniu povedomia o
problémoch, ktoré osobám s hendikepom prináša každodenný život, prispel aj spevák Richard Müller,
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ktorý pre tento projekt naspieval rovnomennú pieseň SME SI ROVNÍ, ku ktorej hudbu zložil skladateľ
a spevák Ondrej G. Brzobohatý. V občianskom združení HUDBA JE ZDRAVIE sa venujeme podpore
znevýhodnených občanov práve tým, že sa im snažíme vytvárať čo najviac príležitostí zažiť koncerty a
vystúpenia, či priniesť zážitok živej hudby, ktorá je pohladením pre dušu. Vyvrcholením tejto našej
snahy bude benefičný koncert, ktorý organizujeme pre Nadáciu Slovenského paralympijského výboru
v čase, kedy si pripomíname 30. výročie boja spoločnosti za to, aby sme SI BOLI ROVNÍ.
4. International Women´s Club of Bratislava, IWCB (Medzinárodný klub žien v Bratislave)
Názov projektu: Organizovanie a sprostredkovanie charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bola organizácia vianočného bazáru za účasti veľvyslanectiev, medzinárodných škôl a
medzinárodnej komunity žijúcej na Slovensku. Tento projekt je veľmi obľúbený u širokej slovenskej a
medzinárodnej verejnosti. Zámerom bolo získať finančné prostriedky pre charitatívne organizácie.
Bazár bol obohatený aj o kultúrny program, zvýšil sa záujem mladých ľudí o charitatívnu činnosť,
predajom rôznych produktov a aktivít sa podarilo získať najviac finančných prostriedkov v histórii
organizácie týchto bazárov. Odozva návštevníkov, dobrovoľníkov aj veľvyslancov bola veľmi pozitívna.
Finančný dar bol použitý na organizačné náklady.
J. Veda a výskum
Nadácia SPP napomáha rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory vedy a výskumu v partnerských
projektoch viacerých mimovládnych organizácií a škôl.
V téme veda a výskum boli podporené 2 projekty v sume 15 000 €
1. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.
Názov projektu: Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2019
Projekt bol podporený sumou: 5 000 €
Cieľom projektu bolo podporiť Európsku noc výskumníkov, jedno z najväčších celoeurópskych
podujatí, ktoré približuje prácu výskumníkov a inovátorov. Tento ročník priniesol novinky z vedy,
výskumu a inovácií širokej verejnosti a rôznym vekovým skupinám. Program bol pripravený tak, aby
oslovil čo najväčšie spektrum návštevníkov so špeciálnym dôrazom na mladých ľudí, žiakov
a študentov. Do využitia interaktívnych ukážok, prezentácií a experimentov, ktoré si mohli návštevníci
sami vyskúšať, sa zapojili aj bežní ľudia. Finančný dar bol použitý dopravu prezentujúcich účastníkov,
moderovanie, vystúpenie a na réžiu.
2. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Názov projektu: Exozómy so samovražedným génom z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych
buniek pre terapiu cielenú na nádorovú bunku ťažko liečiteľných ľudských nádorov
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Ľudské mezenchýmové kmeňové bunky (MSCs) majú schopnosť migrovať k nádoru. MSCs putujú k
miestu nádoru, zachytia ho a stávajú sa súčasťou stromy. Tento nádor-špecifický tropizmus MSCs
inšpiroval vedeckú skupinu vyvinúť cielenú predliečivovú génovú terapiu sprostredkovanú pomocou
MSCs upravených na expresiu samovražedných génov. Konkrétne boli pripravené MSCs exprimujúce
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cytozín deaminázu::uracil fosforibosyltransferázu kvasinkového pôvodu (yCD::UPRT ). Tieto bunky sú
schopné konvertovať netoxický 5-fluorocytozín (5-FC) na účinné cytotoxické liečivo 5-fluorouracil (5FU) a 5-fluorouridin monofosfát, ktoré sa zabudujú do RNA a DNA nádorovej bunky, čo spôsobí
nenávratnu smrť nádorovej bunky. V sérii našich predchádzajúcich prác sme ukázali, že ľudské
mezenchýmové kmeňové bunky s integrovaným samovražedným génom sú veľmi účinný prostriedok
na inovatívnu liečbu nádorov. Významným pokrokom vo výskume bolo zistenie, že MSCs
transdukované yCD::UPRT génom uvoľňujú exozómy, ktoré obsahujú m-RNA samovražedného génu
vo svojom kargu. Tieto exozómy migrujú k nádorom rovnako ako MSCs a internalizujú sa do
nádorových buniek, čím zabijú nádorovú bunku vnútrobunkovou konverziou predliečiva 5fluorocytozínu na cytotoxické liečivo 5-fluorouracil. Toto zistenie bolo publikované v špičkovom
onkologickom časopise International Journal of Cancer. Článok vzbudil veľkú pozornosť odborníkov,
čo sa prejavuje pozvaniami na kongresové prednášky. Významnosť objavu dokumentuje aj návrh
editora časopisu uverejniť vysvetľujúci obrázok na čelnej stránke časopisu, ktorý prirovnáva liečbu k
mytologickej legende o Trójskom koňovi.
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FINANČNÁ SPRÁVA
VYBRANÉ UKAZOVATELE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT V EUR:
SÚVAHA
2019

2018

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

4 077 009,74
4 076 409,74
4 076 394,43
18,31
61,98
4 077 071,72

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

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
179 170,02
1 978,83
177 191,19
3 599 379,41
4 077 071,72

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

2019

2018

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
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72 456,96
91,19
7 411 871,47
93 751,26
7 578 170,88

60 292,43
5,00
3 589 538,59
73 396,53
3 723 232,55

717 599,41
-

1 508 744,55
-

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

6 860 571,47
7 578 170,88
-

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Prijatá asignácia 2 % z dane v roku 2019
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

2 214 488,00
3 723 232,55
v EUR
1 143 912,27
573 506,23
999 819,09
717 599,41

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne
výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3
Prehľad výdavkov (nákladov) nadácie
Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
- Program Opora
- Zamestnanecký grantový program
- Podpora O krok vpred
- Program Hlavička
- Program Municipality
- Grantový program Regióny
- Grantový program SPPravmeto
- Partnerské projekty iných neziskových subjektov
Dary Spolupráca so samosprávami
Dary Eustream
Poskytnuté príspevky celkom
Výdavky (náklady) na správu nadácie:
- vedenie účtovníctva, výročná správa a audit nadácie za rok 2018
- 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
49 620,00 EUR
27 000,00 EUR
45 500,00 EUR
21 251,26 EUR
270 000,00 EUR
45 000,00 EUR
60 000,00 EUR
6 892 671,27 EUR
40 980,00 EUR
53 600,00 EUR
7 505 622,73 EUR
7 179,18 EUR
120,84 EUR
76,94 EUR
65 080,00 EUR
0,00 EUR
72 548,15 EUR
91,19 EUR
-

Auditovaná účtovná závierka za rok 2019, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí Prílohu č. 10.
Ostatné informácie
V roku 2019 správca Nadácie SPP ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
Počas roka bol realizovaný program Municipality vo výške 270 000 € (z toho poskytnuté prostriedky
od Nadácie EPH na realizáciu projektov vo výške 36 495 €). Správna rada nadácie neurčila žiadne
ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe Nadácie SPP uvedené.
Orgány Nadácie SPP
Orgán

Správna rada

Funkcia

Meno

predseda

MUDr. Jozef Dolinský

člen

Ing. Michal Ďurkovič
JUDr. Marián Valko
Ing. Štefan Šabík

Správca nadácie/správkyňa
nadácie

Dozorná rada

predseda

Mgr. Ondrej Šebesta (do 31. 12. 2019, 24:00)
Ing. Eva Guliková (od 1. 1. 2020, 00:01)
Ing. Rudolf Slezák

člen

Ing. Milan Hargaš, Ing. Ján Szalay

Partnerom Nadácie SPP v napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre
filantropiu (Cpf n.o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.
Cpf n.o. poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne
rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity
Nadácie. Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a
vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí. Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym
významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti. Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na
životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny. Po
skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Táto výročná správa bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. podľa § 35.
Udalosti po dátume súvahy
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do
dňa zostavenia účtovnej závierky
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse (COVID-19). V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
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Nadácia SPP okamžite prijala preventívne opatrenia s cieľom vykonávať aj naďalej svoju činnosť
s ohľadom na ochranu zdravia.
Nadácia SPP si uvedomuje vážnosť situácie a bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu
a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na jej činnosť.
Kontaktné údaje:
Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel. č.: 0907 987 981
e-mail: projekty@nadaciaspp.sk, www.nadaciaspp.sk
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Prílohy k Výročnej správe Nadácie SPP za rok 2019
Príloha č. 1:

Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora so záverečnými správami

Príloha č. 2:

Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred

Príloha č. 3:

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami

Príloha č. 4:

Zoznam podporených projektov v štipendijnom grantovom programe Hlavička

Príloha č. 5:

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality

Príloha č. 6:

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP – Distribúcie v rámci vyplatenia darov

Príloha č. 7:

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci vyplatenia darov

Príloha č. 8:

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny so záverečnými správami

Príloha č. 9:

Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPPravmeTo so záverečnými správami

Príloha č. 10:

Auditovaná účtovná závierka za rok 2019, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Prílohy

1

Príloha č. 1: Zoznam podporených organizácií v grantovom programe Opora so záverečnými správami
Č.

Názov organizácie

Mesto/obec

Kraj

Meno klienta

1

„BARACHA“, Zariadenie
sociálnych služieb

Bardoňovo

Nitriansky

Michal E.

350,00 € Víziou klienta bola podpora jeho osobnostného rozvoja, preorientovanie sa z pasívneho
používateľa PC na aktívneho tvorcu, vytvorenie podmienok na podporu jeho záujmu o využitie
informačnej a komunikačnej techniky. Klient pracuje s počítačom každý deň, s nadobudnutím
potrebných zručností mu napomáha inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa zároveň
podieľa na jeho aktivizácii a vzbudzovaní nových záujmov v rámci práce. Klient samostatne
vyhľadáva informácie na internete, vie, čo hľadá, aj kde to má hľadať. Klient bude v plnej miere
využívať odborný a ľudský potenciál odborných zamestnancov zariadenia, plánuje pokračovať
v rozvíjaní a napĺňaní svojich individuálnych potrieb, samozrejme, v rámci akceptácie svojich
silných stránok a s prihliadnutím na svoj zdravotný stav. Finančný dar bol použitý na notebook
s príslušenstvom.

2

„BARACHA“ Zariadenie
sociálnych služieb

Bardoňovo

Nitriansky

Robert O.

450,00 € Klient využíva trojkolku pre dospelých pravidelne v rámci napĺňania individuálnych potrieb, s
nadobudnutím a obnovovaním potrebných zručností mu pomáha inštruktorka sociálnej
rehabilitácie, ktorá sa zároveň podieľa na vzbudzovaní nových podnetov. Klient samostatne
vyhľadáva možnosť podpory pri bicyklovaní ako účinnú prevenciu voči výbuchom zlosti a
depresii. Inštruktorka s klientom pracuje v rámci harmonogramu pracovných činností
individuálnou formou, ktorá v sebe zahŕňa precvičovanie hrubej motoriky, koordináciu
pohybu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačnú trojkolku pre dospelých.

3

„Harlekýn“ Zariadenie
sociálnych služieb

Topoľčany

Nitriansky

Michal Š.

250,00 € Klient zariadenia Miško sa úspešne a rád zapojil do práce tvorivého krúžku pri pletení košíkov.
Vedúca krúžku je zároveň aj Miškovou inštruktorkou, takže vedela zvoliť správny prístup,
primerané časové zaťaženie a hlavne vhodnú motiváciu. Miško sa naučil niečo nové, pletenie
košíkov ho zaujalo, získal nových kamarátov, a tým sa podarilo minimalizovať u Michala
poruchy správania. Finančný dar bol použitý na materiál k ručnej výrobe.

4

„Harlekýn“ Zariadenie
sociálnych služieb

Topoľčany

Nitriansky

Dávid V.

150,00 € Hlavný cieľ projektu, ktorý bol zameraný na aktivizáciu a zlepšenie zručností v pestovateľských
prácach, sa podarilo splniť. Dávid sa začlenil do skupiny klientov, ktorí sa v zariadení starajú o
izbové rastliny a počas sezóny i o vonkajšie kvety. Vytvoril si nové zručnosti a upevňoval
pracovné návyky, schopnosti, ktoré mal už nadobudnuté. V skupine pracoval aktívne a na
činnosť sa tešil. Zlepšili a prehĺbili sa i jeho vzťahy s ostatnými klientmi, ktorí pracujú v
pestovateľskom krúžku. Zmeny nastali i v jeho správaní, je viac komunikatívny smerom ku
klientom, vznikli nové priateľstvá, do zariadenia sa začal tešiť. Finančný dar bol použitý na
kvetináče a zeminu.

Prílohy

Podporená suma Záverečná správa
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5

„KREATÍV“ Zariadenie
sociálnych služieb Klasov

Klasov

Nitriansky

Lucka L.

420,00 € Cieľom projektu bolo dosiahnuť harmonizáciu osobnosti a optimálny vývin u dieťaťa Lucky. S
prvkami bazálnej stimulácie sa dosiahlo, aby sa Lucka cítila dobre a bola podporená jej
autonómia a právo na sebaurčenie. Pravidelnými stretnutiami a použitím pomôcok bol tiež
podporený zmyslový rozvoj, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, hmatové a zmyslové vnímanie,
pozornosť, pamäť a reč. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok určených k podpore
optimálneho vývinu.

6

„NITRAVA“, Zariadenie
sociálnych služieb

Nitra

Nitriansky

Ľubica V.

400,00 € Cieľom projektu bola podpora aktivít pani Ľubice, ktorá sa venuje háčkovaniu, aby sa mohla
rozvíjať v nových technikách ručného háčkovania a tým si vyplniť plnohodnotne svoj voľný čas.
Na začiatku realizácie projektu bol objednaný a zakúpený materiál na výrobu vankúšov,
potrebných pomôcok. Sociálni pracovníci aktívne spolupracovali s PSS pri výbere. Pani Ľubica
získala zručnosti, oboznámila sa s danou technikou a v rámci sebarealizácie získala odborné
informácie. Finančný dar bol použitý na kúpu potrebných pomôcok, materiálov na vankúše a
háčkovanie.

7

„OZ BELASÝ MOTÝĽ“

Výčapy-Opatovce

Nitriansky

Daniela S.

200,00 € Cieľom aktivity: výroby mydielok a sviečok bolo vedenie k samostatnosti a vytvorenie pocitu
vlastnej hodnoty pani Danky, ktorá prekonala zápal mozgových blán a trpí mentálnou
retardáciou. Pomocou názornej ukážky jednotlivých techník spojenou s podrobným
vysvetlením od inštruktora si pani Danka osvojila nové techniky výroby mydielok a vonných
sviečok. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné k výrobe mydiel a sviečok.

8

„OZ BELASÝ MOTÝĽ“

Ľudovítová

Nitriansky

Michaela A.

9

„SVETLO“ Zariadenie
sociálnych služieb

Volkovce časť Olichov

Nitriansky

Ingrida B.

800,00 € Cieľom projektu bola podpora klientky a vedenie k samostatnosti, ako aj vyvážený rozvoj
všetkých oblastí života. Michaela chcela zmysluplnou tvorbou vypĺňať svoj voľný čas v
zariadení, zároveň zmierniť príznaky trasenia rúk, spôsobené jej zdravotným stavom. Podarilo
sa jej odreagovať maľovaním na hodváb, šitím a vyšívaním. Nastalo u nej tiež viditeľné
zlepšenie jemnej motoriky rúk a stabilizácia psychického stavu. Finančný dar bol použitý na
vyšívací stroj s príslušenstvom.
600,00 € Cieľom projektu bolo začleniť klientku do fungovania spoločnosti, dať jej možnosť cítiť sa
užitočne, svojou prácou prinášať druhým ľuďom radosť a využiť svoj voľný čas efektívne.
Vďaka tomu, že sa začala venovať šitiu na šijacom stroji, si pripomenula svoje dávne vzdelanie,
čo jej otvorilo priestor na svoju prezentáciu. Na kurze sa naučila tiež robiť krásne veci z
patchworku, inšpirácie hľadala aj na internete, čím si zdokonalila aj svoju prácu na počítači.
Výrobky, ktoré pani Inga ušila, odprezentovala na rôznych akciách. Finančný dar bol použitý
na šijací stroj s príslušenstvom.

10

„SVETLO“, Zariadenie
sociálnych služieb

Volkovce časť Olichov

Nitriansky

Ľubomír H.

Prílohy

650,00 € Zámerom bolo pomôcť klientovi rozvíjať jeho záľubu práce s hlinou. Valcovací stroj mu
priniesol novú motiváciu a chuť vyrábať stále zaujímavejšie výrobky. Svoju prácu mal možnosť
prezentovať na rôznych tvorivých workshopoch s deťmi, ako aj na iných akciách zariadenia.
Klientovi sa tým umožnil celostný rozvoj osobnosti, aktívne využívanie voľného času a
podstatne sa skvalitnil jeho život v zariadení, pretože nadobudol väčší pocit užitočnosti a
zodpovednosti. Finančný dar bol použitý na valcovací stroj.
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11

„V KAŠTIELI“, Zariadenie
sociálnych služieb Horné
Obdokovce

Horné Obdokovce

Nitriansky

Lucia G.

220,00 € Cieľom projektu bolo podporiť klientku v naplnení jej osobných cieľov a pomôcť jej tak
prekonávať negatívne dopady absentujúceho života v rodine. Klientka prijala zariadenie ako
druhý domov, no napriek tomu jej kontakt s rodinou chýba. Možné negatívne emócie sa snaží
eliminovať prostredníctvom aktívnej činnosti, či už fyzickej, alebo duševnej. Prostredníctvom
využívania prvkov art terapie sa Lucia mohla realizovať a uplatniť svoje kreatívne schopnosti
pri maľovaní rôznymi technikami. Finančný dar bol použitý na maliarske plátna a farby.

12

„Fénix“, Zariadenie
sociálnych služieb Levice

Levice

Nitriansky

Martuška

200,00 € Ciele projektu sa naplnili a vďaka tomu klientka môže aktívne vypĺňať svoj voľný čas tým, čo
ju baví. Podporil sa tak jej tréning jemnej motoriky, podporili sa aj jej zručnosti a tým, že svoje
výrobky mohla vystavovať na rôznych súťažiach a prehliadkach ručných prác klientov ZSS,
podporila sa aj jej sebarealizácia, sebavedomie a psychická sviežosť. Finančný dar bol použitý
na materiál k ručným prácam.

13

Alternatíva n. o.

Lučenec

Banskobystrický Peter S.

450,00 € Cieľom bolo poskytnúť Petrovi priestor na tvorenie a sebavyjadrenie, najmä prostredníctvom
maľby, pričom by mal aj možnosť socializácie. Prebiehali stretnutia so študentmi gymnázií a
seniormi so zámerom spoločného tvorenia. Počas týchto chvíľ prebehlo veľa milých interakcií,
na každom stretnutí sa Peter mohol slobodne prejavovať a bol okolím akceptovaný. Finančný
dar bol použitý na tvorivý materiál.

14

Arcidiecézna charita
Košice

Košice

Košický

Miriam D.

350,00 € Cieľom bol rozvoj počítačových zručností klientky a jej následné vylepšenie sociálnej situácie.
Klientka si precvičila základy práce s počítačom a na internete. Vďaka tomu sa mohla
osamostatniť, reagovať na pracovné ponuky a vytvoriť si dokumenty potrebné pri uchádzaní
sa o zamestnanie. Finančný dar bol použitý na notebook s príslušenstvom.

15

Arcidiecézna charita
Košice

Košice

Košický

Mária S.

250,00 € Cieľom bolo pomôcť pani Márii, ktorá sa chce udržiavať čo najviac v dobrej kondícii, aby sa
mohla zdokonaľovať vo svojej aktivite v rámci tvorivých dielní a naučiť sa nové veci. Po
zakúpení stacionárneho bicykla, ktorý je vhodný pre seniorov, pani Mária začala pravidelne
trénovať. Došlo u nej k zlepšeniu chôdze a hrubej motoriky vplyvom posilneného svalstva.
Pravidelným cvičením sa „zaktivizovala“, čo malo vplyv nielen na jej fyzickú kondíciu, ale aj na
sociálne prejavy, a to hlavne na zintenzívnenie komunikácie s okolím a zapájanie sa do
ostatných aktivít. Finančný dar bol použitý na stacionárny bicykel a vitamíny.

16

Archa, n. o.

Bánovce nad Bebravou Trenčiansky

Filip K.

300,00 € Cieľobratislam bolo pomôcť Filipovi, aby jeho nutkavé správanie (hlavne zbieranie a triedenie
smetí na ulici) bolo nahradené činnosťami, ktoré ho bavia. Filip sa rozhodol zamerať na to, čo
ho napĺňa, a zmeniť tým svoje nutkavé správanie na užitočné. Začal sa učiť pracovať so šijacím
strojom a venovať tvorbe rôznych predmetov, čo ho podporuje v tomto rozvoji. Finančný dar
bol použitý na šijací stroj a potreby.

Prílohy
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17

Archa, n. o.

Bánovce nad Bebravou Trenčiansky

Milan H.

250,00 € Cieľom projektu bolo pomôcť Milanovi, ktorý sa chce naučiť aspoň sčasti ovládať svoje
nutkavé správanie a konanie ohľadom svojich nevhodných sexuálnych prejavov. Cez rôzne
aktivity sa postupne, krok po kroku, snaží odstrániť potrebu k nutkavému správaniu. Začal sa
venovať starostlivosti o kvety, učiť sa variť a relaxovať, vytvoril si vlastný protokol. Finančný
dar bol použitý na pomôcky a materiál potrebný k fytoterapii, gardenterapii a kulinoterapii.

18

AZZP v Trenčíne

Trenčín

Trenčiansky

Adam F.

300,00 € Cieľom projektu bolo poskytnúť Adamovi priestor na vybudovanie malej záhradky v areáli
domova sociálnych služieb. Adam si starostlivo vyhľadával informácie o rastlinách, po
teoretickej príprave s pomocou priateľov z domova pripravil záhony a zasadil priesady aj
bylinky. K plneniu cieľa pristupoval veľmi svedomite, o záhony sa pravidelne stará. Tieto
aktivity mu pomohli nadobudnúť sebaistotu, rozšírenie pracovných zručností ovplyvní aj jeho
budúci pracovný život. Finančný dar bol použitý na záhradné potreby a rastliny.

19

AZZP v Trenčíne

Trenčín

Trenčiansky

Martin Š.

20

Centrum sociálnych
služieb – Bôrik

Nitrianske Pravno

Trenčiansky

Marek M.

400,00 € Cieľom projekt bolo pomôcť Martinovi, ktorý sa chce venovať výrobe oblátok. Martin od
začiatku veľmi aktívne a rád spolupracoval, oblátky plánuje celoročne vyrábať pomocou
prístroja. Následne ich môže ponúkať kamarátom, prípadne na charitatívnych a
spoločenských akciách. Táto aktivita mu pomáha byť sústredený, narábať so svojou
hyperaktivitou, nakoľko mu práca prináša radosť, pocit uspokojenia, výnimočnosti a možnosť
sebarealizácie. Finančný dar bol použitý na pekáč oblátok s príslušenstvom a potrebným
materiálom.
250,00 € Zámerom bolo pomôcť Marekovi, aby netrpel pocitom samoty. To sa malo docieliť
prostredníctvom starostlivosti o zvieratko – morča. Marek je spokojnejší, zapája sa viac do
činností, každý deň morča kŕmi, rozpráva sa s ním, má z neho radosť. Dokáže tak viac ovládať
svoje emócie a prejavy, nepôsobí rušivo na okolie. Nemá pocit samoty, má sa o koho starať.
Finančný dar bol použitý na morské prasiatko a potreby na jeho chov.

21

Centrum sociálnych
služieb – Nádej

Dolný Lieskov

Trenčiansky

Ľubomír D.

350,00 € Cieľom projektu bolo poskytnúť klientovi Ľubovi možnosť venovať sa foteniu, realizovať sa a
následne sa podeliť o svoje fotografie s verejnosťou. Ľubo bol úspešne zaškolený v práci so
zakúpeným fotoaparátom, počas realizácie projektu vycestoval do Bratislavy, po dlhej dobe
mal možnosť si individuálne zažiť výlet, čo ho podporilo aj v integrácii. Na záver realizácie
projektu sa podelil s verejnosťou o svoje fotografie na výstave, kam si pozval svojich
kamarátov a známych. Finančný dar bol použitý na fotoaparát, tlač fotografií a zabezpečenie
občerstvenia na výstave.

22

Centrum sociálnych
služieb Dúhový sen

Medzilaborce

Prešovský

Eva G.

250,00 € Cieľom projektu bolo pomôcť klientke Evke v sebarealizácii prostredníctvom šitia.
Zabezpečením šijacieho stroja mohla Evka realizovať svoje potreby, rozhodovať sama o svojej
činnosti ako v tvorivej dielni, tak aj vo voľnom čase. Evka svojou tvorbou obdarovala priateľov
a jej túžbou je pripraviť výstavku ručných prác, kde by inšpirovala k iniciatíve aj ostatných
prijímateľov zariadenia. Tieto aktivity jej pomohli cítiť sa viac naplnene, samostatne a
nezávisle. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s potrebami.

Prílohy
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23

Centrum sociálnych
služieb Dúhový sen

Medzilaborce

Prešovský

Karol V.

300,00 € Cieľom bolo spríjemniť život chlapcovi Karolovi a zmierniť jeho úzkostné prejavy
prostredníctvom aktivít a hier. Športovým náradím Karol počas celého leta aktívne využíval
svoj voľný čas, zlepšoval tým aj svoju telesnú zdatnosť. Naučil sa tiež ovládať jednoduché
činnosti na tablete, dokáže si spustiť obľúbené hry či zábavné videá. Rozvíja tak svoje myslenie
a pamäťovú stopu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a tablet.

24

CLAUDIANUM

Modra

Bratislavský

Daniela S.

200,00 € Cieľom projektu bolo pomôcť Danke rozvíjať zručnosti na osvojenie pracovných návykov a tak
zvýšiť šance začleniť sa do spoločnosti. Danka sa venovala tomu, čo sa chcela naučiť, šitiu na
šijacom stroji. Vďaka aktivitám sa naučila základy práce so šijacím strojom a naďalej sa chce
zdokonaľovať. Jej túžbou je ušiť jednoduché veci na zákazku pre verejnosť a prípadne
pomáhať v chránenej dielni, a tak sa začleniť do pracovného procesu. Finančný dar bol použitý
na šijací stroj s príslušenstvom.

25

Denný stacionár v
zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina

Žilina

Žilinský

Zlatoň

26

Detský klub zdravotne
postihnutých detí a
mládeže v Košiciach

Košice

Košický

Pavol M.

400,00 € Cieľom bolo naplniť túžbu pána Zlatoňa, ktorý sa chce venovať hudbe a hre na klavíri. Pán
Zlatoň je po zakúpení klavíra neskutočne šťastný a môže sa sebarealizovať, trénovanie hudby
a nôt je preňho dôležité tiež kvôli zdravotnému stavu. Rád hrá aj pre iných ľudí, cíti sa tak
užitočný a potrebný. Teraz je spokojný, môže kedykoľvek bez obmedzení hrať. Finančný dar
bol použitý na klavír.
400,00 € Zámerom projektu bolo podporiť Pavla v jeho cieli stať sa nezávislým od svojej rodiny a viesť
samostatný život. Projekt výrazne dopomohol k tomu, aby si začal vlastnou tvorivou činnosťou
privyrábať a svoje financie riešiť samostatne. Materiál na tvorivé aktivity si Pavol financuje z
„tržieb“ za predané výrobky, rodičia do týchto transakcií nezasahujú, radí sa len so sociálnymi
pracovníkmi. Finančný dar bol použitý na kreatívne potreby.

27

Detský klub zdravotne
postihnutých detí a
mládeže v Košiciach

Košice

Košický

Matúš K.

350,00 € Cieľom bolo pomôcť Matúšovi stať sa plnohodnotným členom miestnej komunity a tým zvýšiť
kvalitu svojho života. Matúš svojimi návštevami bowlingového klubu rúcal v každom
stereotypy, že človek na vozíčku musí byť automaticky samotársky, pasívny a že bowling ako
šport nie je pre vozičkára vhodný. Vďaka rampe sa mohol zapojiť do hry aj Matúš a ostatní
klienti na vozíku. Vrcholom bol inkluzívny turnaj v bowlingu. Finančný dar bol použitý na
bowlingovú rampu.

28

Dom charitas sv.
Demetera - denný
stacionár

Plavnica

Prešovský

Helena B.

600,00 € Cieľom bolo pomôcť klientke Helenke, ktorá sa celý život venovala tkaniu na krosnách, aby sa
k tejto aktivite mohla vrátiť. Jej želaním bolo aj naučiť toto umenie mladších, aby tak ostala v
dedine pamiatka na ňu aj na tkanie samotné. Pani Helenka si s úctou prvá sadala ku krosnám,
prácu s nimi stále dokonale ovláda a so zanietenosťou rozprávala o spôsobe narábania. Tým
prilákala nielen ostatných klientov, ale aj mládež, ktorá v rámci dobrovoľníctva denný
stacionár navštevuje. Finančný dar bol použitý na krosná.

Prílohy
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29

Dom charitas sv.
Demetera – denný
stacionár

Plavnica

Prešovský

Helena K.

30

DOMKO – Domov
sociálnych služieb

Košice

Košický

Mária R.

31

DOMKO – Domov
sociálnych služieb

Košice

Košický

Jozef I.

32

Domov dôchodcov a
Domov sociálnych
služieb Zvolen

Zvolen

Banskobystrický Janka

33

Domov dôchodcov a
Domov sociálnych
služieb Zvolen

Zvolen

Banskobystrický Lucka

34

Domov MÁRIE

Banská Štiavnica

Banskobystrický Janko V.

Prílohy

200,00 € Pani Helenka je po onkologickej liečbe, po operácii kolenného kĺbu s ďalšími pridruženými
ochoreniami. Cieľom bolo umožniť jej opäť šiť na šijacom stroji, aby tak mohla naplniť svoje
poslanie. Tejto práci sa totiž aj v minulosti rada venovala a bez šitia sa cítila frustrovaná. Z
nového stroja má veľkú radosť, a aj keď zo začiatku mala obavy, či to zvládne, postupne
nadobudla odvahu sa učiť a jej vytvorené diela ju napĺňajú. Finančný dar bol použitý na šijací
stroj.
300,00 € Pani Mária je klientkou domova sociálnych služieb, jej diagnóza je Downov syndróm. Zaujíma
sa o umenie, jej snom bolo maľovať na plátno. V zariadení domova sa pravidelne zúčastňovala
výtvarného krúžku, naučila sa rôzne výtvarné techniky a jej práce už boli aj vystavené na
viacerých podujatiach. Táto činnosť ju veľmi baví, sama sa chce stále zdokonaľovať a rada
prijíma nové skúsenosti. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
300,00 € Cieľ projektu spočíval v pomoci Jožkovi pri jeho nepokoji, ktorý vyplýva z jeho diagnózy ADHD
a porúch správania. Bolo dôležité nájsť činnosť, ktorá by ho viedla ku kontrole správania,
zamestnanci zariadenia po komunikácii s Jožkom zistili, že touto činnosťou by mohla byť hra
na bicie nástroje. Jožko rád chodí na muzikoterapiu, pravidelne sa zúčastňoval aj lekcií u
profesionálneho hudobníka. Hudba má naňho pozitívny vplyv, pôsobí upokojujúco, hranie ho
vie upútať, čo má výrazný vplyv na kvalitu jeho života. Finančný dar bol použitý na
muzikoterapeutický nástroj.
250,00 € Janka sama nevie a nemôže verbálne ani neverbálne komunikovať, preto cieľom bolo
poskytnúť jej nové aktivity pre možnosť lepšieho rozvoja v psychickej, mentálnej aj fyzickej
rovine, pričom nové aktivity spestrili jej každodenný stereotyp. Finančný dar bol použitý na
svetelné pomôcky, pískacie hmatové guličky, tekuté presýpacie hodiny, senzorické kvádre,
magnetické tablety a na zvonkohru.
300,00 € Lucka sa postupne učila pod vedením sociálnej pracovníčky správne strihať látku, šiť základné
stehy ručne. Potom sa oboznámila so šijacím strojom a s pomocou ušila najprv jednoduché
veci. Vďaka týmto aktivitám sa zapojila do komunity a mala možnosť nájsť si viac priateľov.
Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiál potrebný k šitiu.
300,00 € Pán Janko bol od začiatku realizácie tohto projektu daný do roly hlavného majstra. Najprv sa
za pomoci inštruktorky sociálnej rehabilitácie oboznámil s náradím a naučil sa s ním narábať.
Následne zapojil do tvorivého procesu aj iných chlapov zariadenia. Začali najprv úplne
jednoduchými úkonmi práce s drevom ako sú nákresy, ich rozmery, pílenie, vŕtanie dier do
podstavcov, šmirgľovanie dreva. Po zvládnutí týchto jednoduchších úkonov si následne skúšali
meranie a pílenie reziva potrebného na výrobu hmyzieho domčeka, pri ktorom už ostatných
chlapov viedol pod dozorom samostatne pán Janko. Finančný dar bol použitý na stôl do dielne
a nástroje.
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35

Domov n.o., Partizánske

Partizánske

Trenčiansky

Vladimír G.

450,00 € Cieľom bolo pomôcť pánovi Vladimírovi prostredníctvom podporenia jeho obľúbenej činnosti,
záhradkárčenia. Pán Vladimír žije v zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov,
doma sa cítil osamelý a nezvládal starostlivosť o domácnosť. Vo svojej záhradke však trávil
veľa času a táto činnosť mu v zariadení veľmi chýbala. Vytváranie záhonov a starostlivosť o
rastlinky ho napĺňa a je preňho zmyslom života. Vo vonkajších priestoroch zariadenia sa už
môže realizovať on aj ostatní prijímatelia sociálnej služby. Finančný dar bol použitý na
záhradnícke náradie a záhony.

36

Domov nad mestom,
občianske združenie pri
DD a DSS pre dospelých

Čadca

Žilinský

Jozefína U.

500,00 € Realistická bábika Sophia posilnila u klientky emocionálne cítenie, častejšou
manipuláciou s bábikou sa u pani Jozefíny zlepšila motorika rúk. Kolekcia reminiscenčných
pomôcok zasa prispela k zlepšeniu pamäti a rozvíjaniu jej verbálneho prejavu. Vďaka práci s
týmito pomôckami sa mohla klientka sebarealizovať pri terapiách, zvýšilo sa jej sebavedomie
a posilnila emočná stránka. Finančný dar bol použitý na reminiscenčné pomôcky a bábiku.

37

Domov nad mestom,
občianske združenie pri
DD a DSS pre dospelých

Čadca

Žilinský

Miroslav B.

38

Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre
seniorov Kaštieľ

Stupava

Bratislavský

Milan K.

39

Domov sociálnych
služieb Čeláre-Kírť

Čeláre-Kírť

Banskobystrický Dalibor D.

500,00 € Pán Miroslav je mladý aktívny človek, ktorý rád športuje. Po zakúpení pingpongového stola
začal viac trénovať, na tréningoch sa stretáva aj s klientmi iných oddelení. Pri hre zabúda na
svoje starosti a problémy. Tréningy prispeli k aktivizácii klienta, jeho motivácii, zlepšovaniu
fyzickej kondície, odbúravaniu trémy. Finančný dar bol použitý na stolnotenisový stôl a
ukazovacie skóre.
600,00 € Cieľom bolo zabezpečiť pohodlie a bezpečnú samostatnú mobilitu klienta.
Pred samotným obstaraním suchého bazéna sa realizovali úpravy izby, podlahy, stien
prispôsobené potrebám klienta a jeho obmedzeniam. Rôznymi podpornými aktivitami – hry s
loptičkami, hračkami, zvukovými podnetmi sa realizovala individuálna práca, ktorou sa
sledovalo podporovanie zachovaných schopností a reakcií klienta. Fyzioterapeutická činnosť
bola zameraná na udržiavanie pohybových schopností. Finančný dar bol použitý na suchý
bazén a zdravotný matrac.
350,00 € Cieľom projektu bolo skvalitnenie života klienta a jeho integrácia do spoločnosti. Vďaka jeho
šikovnosti a zručnosti ovláda niekoľko ručných prác. Svoje handmade výrobky ponúka na
rôznych trhoch, aj počas bežnej komunikácie s ľuďmi v čase vychádzky. Bol vybraný a
nakúpený materiál aj pomôcky na výrobu šperkov. Na vypálenie hotových predmetov bola
zakúpená elektrická rúra. Klient práci s hmotou venoval všetok voľný čas, aby svoj vytýčený
cieľ čím skôr naplnil. Finančný dar bol použitý na elektrickú rúru, materiál a pomôcky na
výrobu šperkov.

40

Domov sociálnych
služieb Čeláre-Kírť

Bušince

Banskobystrický Janka K.

Prílohy

320,00 € Cieľom bolo skvalitnenie života Janky a jej osobnostný rozvoj cez fotografovanie. Janka sa
naučila ovládať nový fotoaparát a jeho základné funkcie. Fotografovala najmä svoje ručné
práce, prírodu a svoje okolie. Finančný dar bol použitý na fotoaparát.
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41

Domov sociálnych
služieb Méta

Martin

Žilinský

Veronika K.

42

Domov sociálnych
služieb Plavecké
Podhradie

Plavecké Podhradie

Bratislavský

Anna S.

43

Domov sociálnych
služieb Plavecké
Podhradie

Plavecké Podhradie

Bratislavský

Dana

44

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých v OkočiOpatovský Sokolec

Okoč

Trnavský

Lukáš V.

45

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Bratislava

Bratislavský

Katarína V.

46

Domov sociálnych
služieb Rozsutec

Bratislava

Bratislavský

Imrich S.

Prílohy

1 480,00 € Pani Veronika je imobilná, prevažnú časť dňa trávi na invalidnom vozíčku. Trpí detskou
mozgovou obrnou s epilepsiou a komunikuje len pomocou posunkov. Cieľom projektu bolo
umožniť jej komunikovať s okolím prostredníctvom prístroja. Veronika bola často nešťastná z
toho, že jej ľudia nerozumejú, že nevie vyjadriť to, čo si myslí, čo potrebuje, čo cíti. S pomocou
okolia si Veronika nacvičuje obsluhu zariadenia, vďaka čomu bude vyjadrenie základných
potrieb pre ňu ľahšie. Finančný dar bol použitý na komunikačné zariadenie.
450,00 € Pani Anna túžila po harmonike, na ktorej by mohla hrať pre okolie, na spoločenských akciách
v DSS alebo v miestnej komunite. Pravidelne cvičila na novej harmonike a každý deň hrá
ľudové piesne pre radosť iným. Finančný dar bol použitý na harmoniku.
200,00 € Pani Dana túžila po vlastnom šijacom stroji, na ktorom by mohla vyrábať rôzne praktické aj
dekoračné predmety. Šila tašky a voňavé vrecúška pre prijímateľky sociálnych služieb, svoju
aktivitu rozšírila aj o šitie vianočných ozdôb. V práci sa jej veľmi darí a tak zmysluplne využíva
svoj voľný čas. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiály k šitiu.
700,00 € Lukáš je 25-ročný nehovoriaci obyvateľ domova sociálnych služieb s Downovým syndrómom.
Chcel by mať kamarátov a blízkych, no okolie mu nerozumie, kontakt vie nadviazať len
dotykom a neartikulovanými zvukmi. Cieľom projektu bolo pomôcť mu v komunikácii s ľuďmi.
Pod vedením kľúčového pracovníka, sociálnej pracovníčky a vedúcej sociálno-terapeutického
úseku sa naučil používať komunikátor. Vďaka tomu môže viesť plnohodnotnejší a kvalitnejší
život. Finančný dar bol použitý na komunikačnú tabuľku.
170,00 € Zámerom bolo pomôcť Katke prekonať sociálnu izoláciu prostredníctvom navštevovania
Komunitného centra, kde by sa venovala ručným prácam. Katka mala možnosť sa v centre
stretávať aj s ďalšími ľuďmi a tak si rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v priebehu
spoločných aktivít. Následne začala chodiť do centra aj na tancovanie. V pracovnej dielni,
ktorá je v zariadení, spolu s ostatnými šila a vyrábala rôzne šité pohľadnice. Zlepšila si vzťahy
s ostatnými klientmi. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné na vyšívanie a prepravu
taxíkom.
150,00 € Imrich je klientom domova sociálnych služieb, je ťažko duševne zaostalý s významnou
poruchou správania. Rád by udržal svoje schopnosti, preto personál spolu s ním naplánoval
nákup spoločenských hier a interaktívnych knižiek. Imrich mal z nákupov vždy radosť,
následne sa učil pravidlá hier a používať jednotlivé pomôcky. Aktívne sa zaujímal o všetky
pomôcky, knižky ho upútali aj na dlhší čas a spoločenské hry hráva aj naďalej spolu s ostatnými
klientmi. Pomáha mu to v rozvoji a teší sa z každej maličkosti. Finančný dar bol použitý na
knihy, hry a hračky.
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47

Domov vďaky

Rajec

Žilinský

Karol B.

250,00 € Cieľom projektu bolo, aby bol klient vďaka jeho realizácii schopný vykonávať svoje obľúbené
činnosti, čo by mu prinieslo uspokojenie, pocit užitočnosti a radosť z obľúbenej vykonanej
práce. Jeho prianím bolo pomáhať s prácami v exteriéri, hlavne s kosením a údržbou trávnika
v záhrade Domova vďaky, a prípadne do udržiavacích prác v záhrade zapájať aj iných,
aktívnych klientov, čím by zmysluplne využil voľný čas a rozvíjal by tak aj v nich pocit
užitočnosti. Ciele projektu boli naplnené. Klient aktívne využíva kosačku na kosenie trávnika v
areáli Domova vďaky a spolu s inými klientmi zariadenia sa tešia, že môžu aktívne prispieť k
úprave svojho okolia. Finančný dar bol použitý na kúpu kosačky a batérie.

48

Domovina, n. o.

Spišské Vlachy

Košický

Jozef D.

300,00 € Jozef je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu diagnostikovaného duševného onemocnenia.
Uvedomuje si svoj zdravotný stav, sociálny status a aktívne sa zapája do kultúrnych podujatí.
Jeho túžbou bolo navštevovať hudobný krúžok. Jozef sa lekcií zúčastňoval pravidelne, učil sa
hrať podľa notovej stupnice a zdokonalil sa v hre na klávesoch. Kurz mu priniesol radosť a
pocit naplnenia. Je motivovaný pokračovať a plánuje hrať aj pre obecenstvo. Finančný dar bol
použitý na hudobný kurz.

49

Domovina, n. o.

Spišské Vlachy

Košický

Ladislav S.

300,00 € Ladislav je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu duševného ochorenia. Cieľom projektu bolo
pomôcť mu v sebarealizácii, jeho túžbou bolo namaľovať sériu obrazov, ktoré by boli súčasťou
výstavy s dielami rôznych umelcov. Ladislavovi bol vyčlenený priestor na maľovanie, kde sa
pod dohľadom ergoterapeutky oboznamoval s jednotlivými technikami maľovania, prácou s
farbami a príslušenstvom, pri jeho rozhodovaní ho inšpirovala najmä príroda. Z dosahovaných
výsledkov sa tešil a chce naďalej pokračovať. Finančný dar bol použitý na maliarske potreby.

50

Dorotka, o. z.

Žilina

Žilinský

Marco H.

1 100,00 € Chlapček Marco trpí DMO – kvadruparetická spastická forma ťažkého stupňa, porucha vývoja
reči expresívnej aj senzitívnej zložky. Cieľom projektu bolo najmä zlepšenie jeho jemnej
motoriky, verbálnej komunikácie a kognitívnych funkcií. Marcovi v rámci projektu bola
poskytnutá fyzioterapia, kanisterapia a masáže. Podporilo sa tým u Marca budovanie
sociálneho a očného kontaktu, odbúravanie strachu z nepoznaného a návyk na prácu s
hornými končatinami. Finančný dar bol použitý na fyzioterapiu, kanisterapiu a masáže.

51

Dorotka, o. z.

Žilina

Žilinský

Anetka H.

1 100,00 € Dievčatko Anetka trpí detskou mozgovou obrnou a príslušnými ochoreniami. Napriek
znevýhodneniam je veľmi usilovná. Najväčším dlhodobým cieľom sa preto stalo pomôcť jej k
samostatnej chôdzi, samoobslužnej činnosti a plynulej reči. Pomocou fyzioterapeutiek a
kanisterapeutiek sa Anetka k tomuto cieľu priblížila. Počas terapií sa jej zlepšil sociálny a očný
kontakt, logické myslenie aj práca končatín. Finančný dar bol použitý na kanisterapiu,
kraniosakrálnu terapiu, masáže a fyzioterapiu.

Prílohy
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52

Dôstojnosť Horné
Štitáre, o. z.

Horné Štitáre

Nitriansky

Jana K.

200,00 € Pani Janka je obyvateľkou zariadenia sociálnych služieb, následkom požívania alkoholu došlo
u nej k deprivácii osobnosti. Janka oľutovala, čo spôsobila svojej rodine, a rozhodla sa im
finančne pomôcť predajom svojich obrazov. Navštevovala výtvarné kurzy a venovala sa
tvorbe, podarilo sa jej vytvoriť viacero abstraktných diel. Janka plánuje pokračovať v tejto
aktivite a realizovať aj predajnú výstavu. Finančný dar bol použitý na výtvarný kurz a maliarske
potreby.

53

Drahuška a my..., o. z.

Bratislava

Bratislavský

Kamil M.

500,00 € Kamil sa narodil predčasne a v detstve mu bola potvrdená diagnóza – autizmus. Rád pracuje
v keramickej dielni, no ako mnohí iní klienti, i on má problém fyzicky zvládať niektoré úkony.
Cieľom projektu bolo odľahčiť fyzickú námahu, ktorú musí vynaložiť, aby mohol pracovať s
hlinovou hmotou. To sa podarilo zakúpením valcovacej stolice, ktorá značne uľahčuje prácu.
Kamil vďaka nástroju získal väčšiu samostatnosť pri práci a nástroj slúži aj ostatným klientom.
Finančný dar bol použitý na valcovaciu stolicu a náhradné plátno.

54

DSS a ZPB Merema

Modra

Bratislavský

Viktor Z.

55

DSS a ZPB Merema

Modra-Harmónia

Bratislavský

Michal C.

400,00 € Viktor túžil po zmysluplnej práci, ktorá by mu dala pocit užitočnosti. Aby si tento sen splnil,
začal piecť oblátky, vyrábať na ne obaly a ponúkať ich ľuďom na trhoch.
Viktor spolupracoval s radosťou a motiváciou, všetky naplánované činnosti zvládol. Vďaka
týmto aktivitám mal príležitosť spoznať nových ľudí, nájsť si priateľov a byť akceptovaným a
spoločensky oceneným, plnohodnotným človekom. Finančný dar bol použitý na stroj na
pečenie oblátok s uzáverom a príslušenstvom.
600,00 € Michal si prial byť užitočný, spokojný a šťastný. Rozhodol sa preto naučiť všetko potrebné k
práci záhradníka a mať svoju vlastnú okrasnú záhradku. Pod odborným vedením sa zoznámil
s danou problematikou tvorby okrasnej a bylinkovej záhrady. Osvojil si všetky potrebné
teoretické vedomosti a praktické zručnosti, správne pracovné návyky, tiež ekologické zásady
pri tvorbe záhrady. Výsledkom jeho práce boli kvetinové a bylinkové záhony situované v areáli
DSS a ZPB Merema. To pozdvihlo vzhľad prostredia, ktoré je pre Michala súčasným domovom.
Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a kurz.

56

DSS a ZpS Kaštieľ

Stupava

Bratislavský

Peter H.

Prílohy

250,00 € Peter žije v domove sociálnych služieb, bola mu stanovená diagnóza schizofrénia s defektom
osobnosti. Cieľom bolo poskytnúť mu priestor na to, aby sa mohol venovať maľbe. Tento
spôsob sebarealizácie mal na Petrov psychický stav pozitívny efekt, maľoval intenzívne a
prispelo to tiež k jeho sociálnej rehabilitácii v zariadení. Diela, ktoré vytvoril boli už aj
vystavené, jeden obraz sa predal. Jeho sebavedomie aj komunikačné schopnosti sa výrazne
zlepšujú a Peter je rozhodnutý v maľovaní pokračovať. Finančný dar bol použitý na výtvarné
potreby.
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57

FEMINA Domov
sociálnych služieb

Veľký Blh

Banskobystrický Dana Č.

58

FEMINA Domov
sociálnych služieb

Veľký Blh

Banskobystrický Zuzana P.

59

Filantrop, n. o.

Dubnica nad Váhom

Trenčiansky

Gabriel L.

60

FORMIČKA občianske
združenie

Kežmarok

Prešovský

Samuel J.

61

GERIA, n. o.

Zbojné

Prešovský

Mária A.

Prílohy

200,00 € Cieľom projektu bolo zlepšiť a navodiť psychickú pohodu u prijímateľky Danky
prostredníctvom práce s mydlovou hmotou. Pri práci pani Danka zabúda na svoje trápenia a
starosti. Pri práci s výrobou mydielok mala pocit, že robí niečo, čo ju napĺňa a má zmysel. Cíti
sa viac potrebná a tento pocit jej pomáha navodiť psychickú pohodu. Zároveň si zlepšila
koordináciu rúk. Tešilo ju vymýšľať a kombinovať farby kvetov a kytíc z mydiel. Najväčšiu
radosť mala z toho, že mohla obdarovať svoju dcéru. Tento fakt ju poháňa vpred a motivuje
ju. Finančný dar bol použitý na mydlovú hmotu a potrebné komponenty.
350,00 € Zámerom projektu bolo naučiť klientku nové ľudové piesne a tance, s ktorými by chcela Zuzka
vystúpiť na oslave výročia zariadenia, na ktoré boli pozvaní významní hostia a rodinní
príslušníci. Cieľom projektu bolo zároveň prehlbovanie a rozvíjanie schopnosti prijímateľky
spievať a zachovanie dobrej nálady a emočnej stability. Po zakúpení moderného notebooku si
Zuzka mohla prezrieť všetky svoje obľúbené ľudové piesne. Rýchlo si osvojila základné
počítačové zručnosti a prepisovanie textu. Piesne a tance, ktoré si vybrala, sa v priebehu pár
týždňov naučila prezentovať. Všetko nové, čo sa Zuzka naučila, ju veľmi teší, narástlo jej
sebavedomie a má plány do budúcna. O svojich úspechoch najradšej rozpráva alebo píše
svojej dcére prostredníctvom nového notebooku. Finančný dar bol použitý na nákup
notebooku.
350,00 € Gabriel sa naučil jednoduché cviky, ktoré hlavne cvičil v zariadení. Najviac ho bavili cviky na
ruky ako boxovanie do vreca. Tento cieľ mu zároveň pomohol aj pri ďalšom cieli, ktorým bolo
zlepšenie koordinácie tela. Klient sa sám od seba začal pýtať na prechádzky, na ktorých prešiel
poriadny kus cesty bez problémov. Finančný dar bol použitý na závesný systém, boxovacie
vrece a na rebrinu.
1 490,00 € Samko je žiak s viacnásobným postihnutím, má detskú mozgovú obrnu s narušenou
komunikačnou schopnosťou a poruchami zraku. Cieľom projektu bolo získať polohovacie
zariadenie, ktoré by mu umožnilo lepšiu mobilitu a socializáciu v priestoroch školy, keďže jeho
invalidný vozík bol nevyhovujúci. Nová pomôcka Samkovi uľahčuje pohodlné sedenie a
mobilitu počas edukácie i voľnočasových aktivít, znižuje únavu, zabraňuje vzniku dekubitov,
zabezpečuje správnu polohu pri sedení. Finančný dar bol použitý na ortopedickú sedačku.
350,00 € Pani Mária mala ambíciu svoje prsty rozcvičiť tak, aby dokázala z drobného prírodného
materiálu vytvoriť obraz. Začala nácvikom jemnej motoriky, neskôr po obdržaní nových
pomôcok na precvičovanie sa jej motorika ešte skvalitnila. Postupne získala zručnosť pri práci
s drobným materiálom, čoho dôkazom sú zhotovené obrazy. Finančný dar bol použitý na
terapeutické semienka s vaničkou, navliekacie písmená a bowlingovú súpravu.
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62

HARMONIA – Domov
Strážske
sociálnych služieb,
zariadenie
podporovaného bývania
a zariadenie pre seniorov

Košický

Oľga T.

350,00 € Zámerom projektu bola integrácia pani Olinky do intaktnej spoločnosti a aktivizácia smerujúca
k zlepšeniu a stabilizácii jej psychického stavu. Jej želaním bolo venovať sa vyšívaniu, obrázky
ktoré vytvorila, prezentovala v rámci zariadenia aj mimo neho na rôznych podujatiach a
výstavách. Jej psychický stav sa výrazne zlepšil vďaka pravidelnej aktivizácii vyšívaním,
intenzívnejšej integrácii na rôznych podujatiach a najmä uznaním a ocenením okolia. Finančný
dar bol použitý na materiál a pomôcky na vyšívanie.

63

HIPOEDU

Spišské Podhradie

Prešovský

Krištof B.

900,00 € Krištof sa zúčastňoval pravidelne všetkých plánovaných terapií. Často cestoval autobusom i
vlakom, mal možnosť stretávať sa s viacerými ľuďmi. Je menej bojazlivý, viac pozoruje okolie
a zapája sa do rozhovoru hlasnými zvukovými prejavmi. Na hipoterapiu aj k pani
fyzioterapeutke sa vždy veľmi tešil a obe terapie mu pomáhali na svalstvo a psychický stav.
Finančný dar bol použitý na cestovné, rehabilitácie a hyperbarickú komoru.

64

JASANIMA – Domov
sociálnych služieb

Rožňava

Košický

Jozef M.

65

Komunitná nadácia
Liptov

Liptovský Hrádok

Žilinský

Jozef Č.

300,00 € Jozef má priznaný VI. stupeň odkázanosti vzhľadom na jeho zdravotnú diagnózu a sociálnu
situáciu. Cieľom bolo podporiť ho v sebarealizácii, keďže veľmi rád kreslí. Vďaka projektu sa
naučil nové výtvarné techniky, maľovanie mu rozvinulo v rámci sociálnej rehabilitácie jemnú
a hrubú motoriku. Rozvíjal si kreativitu, samostatnosť, trpezlivosť. Obrazy mu dali možnosť
vyjadriť svoje pocity, túžby a pomohli rozvíjať jeho nadobudnuté schopnosti. Finančný dar bol
použitý na výtvarné potreby.
1 500,00 € Dlhodobým cieľom projektu bolo skvalitnenie života Jožka, rozvoj osobnosti a pohybových
schopností, zlepšenie jeho samostatnosti a nezávislosti, ako aj zdravotného stavu. Jožko
absolvoval náročnú operáciu, po ktorej sa zúčastnil mnohých rehabilitačných pobytov a v
rámci toho aj procedúr, cvičení a terapii, ktoré pozitívne ovplyvnili jeho momentálny stav.
Finančný dar bol použitý na rehabilitácie, ubytovanie, cestovné spojené s kúpeľnou liečbou.

66

Liberta, n. o.

Košice

Košický

Dianka T.

67

LÚČ Domov sociálnych
služieb Šemša

Šemša

Košický

Anton Z.

Prílohy

1 000,00 € Dianka je dievčatko, ktoré sa narodilo predčasne a bojuje s detskou mozgovou obrnou. Cieľom
projektu bolo poskytnúť jej potrebné rehabilitácie na zlepšenie jej stavu. Jej rodina robí všetko
pre to, aby jej to umožnila. Po poslednom rehabilitačnom pobyte zvýšila Dianka svalovú silu,
došlo k uvoľneniu spasticity pravej achilovky a posilneniu bočných a zadných stabilizátorov
panvy. Patrí medzi deti, ktoré vďaka pravidelnému a intenzívnemu cvičeniu môžu dosiahnuť
také pokroky, vďaka ktorým sa môže začleniť do plnohodnotného života. Finančný dar bol
použitý na rehabilitačný pobyt.
500,00 € Cieľom klienta bolo získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád
v zjazdovom lyžovaní. Klient pravidelne posilňoval a cvičil v telocvični podľa harmonogramu.
Dokonca v letnom období cvičil a behával aj na ihrisku domova. Hlavný cieľ získať zlatú medailu
zatiaľ nesplnený, nakoľko klient čaká na zimné obdobie a sneh. Finančný dar bol použitý na
nákup lyžiarskej výstroje.
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68

Maják nádeje

Košice

Košický

Monika G.

750,00 € Monika žije so 4 maloletými deťmi v podnájme v malom byte. Je slobodnou matkou, jej
partner a otec detí je alkoholik, psychicky ju trápil. Napriek tomu je veľmi snaživá a aktívne sa
snaží zmeniť svoju situáciu. Cieľom projektu bolo zakúpiť jej šijací stroj, aby sa mohla zlepšiť v
šití a následne si mohla nájsť v tejto oblasti prácu. Monika si vytvorila veľmi pozitívny vzťah k
šitiu a rozvinula pracovnú zručnosť, bola plná nadšenia a najmä pevnej vôle. Finančný dar bol
použitý na šijací stroj, látky a šijacie potreby.

69

Motýlik, n. o.

Liptovský Mikuláš

Žilinský

Ema L.

70

Motýlik, n. o.

Liptovský Mikuláš

Žilinský

Viktória F.

680,00 € Ema má diagnostikovaný ojedinelý mikrodelečný syndróm, ktorý sa prejavuje výraznou
hypotóniou, svalovou slabosťou, zaostávajúcim psychomotorickým vývinom. Cieľom bolo
pomôcť jej získať samostatnosť v pohybe pomocou prístroja. Emka sa naučila samostatne
ovládať špeciálne pojazdné sedadlo a tak sa na menšie vzdialenosti pohybovať po miestnosti.
Zlepšila sa jej telesná kondícia, sedadlo jej pomáhalo aktívnejšie sa zapájať do každodenných
aktivít, získať väčší pocit sebarealizácie a nezávislosti. Finančný dar bol použitý na pojazdné
sedadlo.
855,00 € Viktória má detskú mozgovú obrnu, je imobilná a neverbálna. Napriek svojmu ťažkému
viacnásobnému postihnutiu je spoločenská, snaživá a vnímavá. Cieľom projektu bolo umožniť
jej získať samostatnosť v čo najväčšej možnej miere. Viktória sa za pomoci očnej navigácie
naučila plniť aktivity v špeciálnom programe, kde zábavnou formou budovala techniku
ovládania počítača očami. To jej poskytlo priestor na sebarealizáciu v rozvíjaní svojich
zručností a schopností. Finančný dar bol použitý na softvérový balík programov.

71

Môj domov – Zariadenie
sociálnych služieb

Topoľčany

Nitriansky

Peter M.

1 000,00 € Peťo je mladý muž, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou, mierne duševne zaostalý. Je
sirota a nemá žiadneho príbuzného, ktorý by ho navštevoval a psychicky ho podporoval. Peťo
vníma dianie okolo seba a uvedomuje si svoju situáciu. Cieľom bolo zlepšiť jeho mobilitu a tak
aj zlepšiť jeho možnosti. Nákupom elektrického zdvíhacieho zariadenia sa zjednodušila
manipulácia, zvýšil sa Peťov komfort pri vykonávaní osobnej hygieny a zľahčila sa aj práca
opatrovateľov. Finančný dar bol použitý na elektrické zdvíhacie zariadenie.

72

Nadácia POMOC
DRUHÉMU

Hlohovec

Trnavský

Petra H.

1 500,00 € Cieľom projektu bolo umožniť Petre v rámci jej možností komunikáciu s okolím. Zakúpením
špeciálneho ovládača Tobii PCEye Plus, ktorým pomocou očného kontaktu ovláda osobný
počítač, má Petra možnosť komunikovať e-mailom s priateľmi, pracuje na tvorení webových
stránok a taktiež píše blogy o živote ľudí s handicapom. Petra má vo svojom okolí veľa
priateľov a dnes dokáže komunikovať aj na diaľku. Rozhodla sa tiež napísať knihu o svojom
živote a s prístrojom je jej život o niečo ľahší. Finančný dar bol použitý na nákup prístroja Tobii
PCEye Plus.

73

O. Z. Pomoc zdravotne
znevýhodneným

Trenčín

Trenčiansky

Daniel D.

1 355,00 € Danielko je chlapec s diagnózou detská mozgová obrna. Nakoľko má mentálny postih a
komunikuje skôr gestami, je ťažké posúdiť jeho želania a túžby. Cieľom bolo pomôcť mu v
integrácii do spoločnosti pomocou kanisterapie. Terapia zlepšila Danielove komunikačné a
pohybové schopnosti, čím prispela k vytvoreniu kontaktov s ľuďmi bežného života aj k snahe
o samostatnosť. Finančný dar bol použitý na asistenčného psa a výcvik.

Prílohy

14

74

Občianske združenie
DAMI

Prešov

Prešovský

Dávid H.

75

Občianske združenie
Dom nádeje

Martin

Žilinský

Zuzana V.

76

Občianske združenie
MAGIKOS

Detva

Banskobystrický Marek B.

77

Občianske združenie
Sasa

Poprad

Prešovský

78

Občianske združenie
SENIOR pri Domove
MÁRIE

Banská Štiavnica

Banskobystrický Vlastimil B.

79

Physio Canis, o. z.

Žilina

Žilinský

Prílohy

Slávka K.

Alex Z.

900,00 € Diagnóza Dávida je aneuryzma v mozgu, detská mozgová obrna – spastická kvadruparéza,
autistické črty osobnosti aj mentálne postihnutie. Je závislý na pomoci dospelej osoby vo
všetkých oblastiach života, cíti sa vylúčený zo spoločnosti. Cieľom bolo zvýšiť jeho potenciál
aplikovanou behaviorálnou analýzou. U Dávida sa zlepšili komunikačné a motorické zručnosti,
čo umožnilo lepšiu socializáciu a zvýšenie samostatnosti. Finančný dar bol použitý na VBMAPP
materiál.
1 500,00 € Pani Zuzana je matka 10 detí, bývajú v rodinnom dome so svojím starým otcom. Cieľom
projektu bolo zvýšiť kvalitu života rodiny zakúpením chýbajúcich základných potrieb.
Zakúpením potravín sa zabezpečilo zlepšenie zdravia detí, po návšteve obvodnej lekárky bolo
skonštatované, že deti sú lepšie živené a získali aj zdravšiu farbu kože. Zakúpením oblečenia a
školských pomôcok sa zmiernili sociálne rozdiely v škole, škôlke. Finančný dar bol použitý na
oblečenie, potraviny, školské a hygienické potreby.
380,00 € Zámerom bolo minimalizovať komunikačnú bariéru u Mareka, ktorý trpí DMO a
neschopnosťou hovoriť. Marek začal používať alternatívnu formu komunikácie – tablet s
aplikáciou GoTalk, ktorú vie sám ovládať. To mu pomohlo pripraviť sa na bežný život a
komunikáciu s okolím do čo najväčšej miery s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. U
Mareka sa podarilo odstrániť frustráciu z neporozumenia a vyčleňovania z kolektívu.
Čiastočne už dokáže nadväzovať sociálne kontakty, nadobudol väčší pocit istoty a je oveľa
spokojnejší. Finančný dar bol použitý na iPad a aplikáciu GoTalk.
1 200,00 € Cieľom bolo pomôcť Slávke, ktorej diagnostikovali detský autizmus. Slávka sa často rozruší
vzhľadom k tomu, že nevie komunikovať rýchlo a zreteľne svoje požiadavky. Zámerom teda
bolo zlepšiť predovšetkým verbalizáciu. Slávka denne pracovala na svojich úlohách k zlepšeniu
komunikácie, rozvíjala sa jej motorika, výslovnosť, počúvala terapeutickú hudbu, aby
porozumela hovorenému slovu. Navštevovala detské kryté ihrisko, aby mala možnosť byť s
inými rovesníkmi. Finančný dar bol použitý na vstupné do detského parku, hry, logopedické a
terapeutické pomôcky.
200,00 € Pán Vlastimil chce využívať zmysluplne svoj voľný čas a byť ešte užitočný. Rád trávi voľný čas
vonku a jeho víziou bolo vdýchnuť záhrade nový život a krajší vzhľad. Aj počas dlhodobej
hospitalizácie sa venoval práci v parku, pomohlo mu to vyrovnať sa so svojou situáciou a
dodalo mu to energiu a nový zmysel v živote. Záhradu prerobil, rozšíril o nové druhy rastlín,
ako aj obnovil podľa svojich predstáv. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a rastliny.
900,00 € Chlapec Alex má diagnostikovanú infantilnú cerebrálnu parézu, spastickú triparézu a príslušné
ochorenia. Hlavným cieľom projektu bolo uňho intenzívnou rehabilitáciou dosiahnuť
samostatnú, bezpečnú a fyziologicky správnu chôdzu. Pomocou kombinovanej terapie a
barličiek sa podarilo minimalizovať používanie invalidného vozíka. Zvýšila sa tak samostatnosť
Alexa v živote a dosiahla jeho lepšia integrácia. Finančný dar bol použitý na kanisterapie a
masáže.

15

80

POĎ DO TOHO

Žilina

Žilinský

Aneta H.

530,00 € Cieľom bola integrácia klientky do kolektívu iných detí a samostatnosť a nezávislosť v čo
najväčšej možnej miere. Fyzický stav Anetky sa vďaka rehabilitačnému pobytu opäť zlepšil.
Hoci ešte nechodí celkom samostatne a bez opory, je v chôdzi za jednu ruku istejšia. Zlepšila
sa jej jemná i hrubá motorika. Odbúrali sa niektoré stereotypné prejavy, ktoré ju limitovali vo
fyzickom progrese. Taktiež sa zlepšil jej mentálny stav – je komunikatívnejšia, učí sa vyjadriť
súhlas a nesúhlas, pomocou kartičiek sa snaží vyjadriť svoje potreby. Zrakové terapie jej
pomáhajú zmierniť jej zrakové obmedzenie. Finančný dar bol použitý na pobyt v centre
Neurino, špeciálne poradenstvo a zrakové terapie.

81

Pre Michala, o. z.

Bratislava

Bratislavský

Michal K.

900,00 € Michal absolvoval liečebnú TV zameranú na posilnenie brušného a chrbtového svalstva,
uvoľnenie skrátených svalových štruktúr, čím sa zlepšila pohyblivosť končatín. Absolvovaním
kúpeľného pobytu v špec. liečenom ústave Marína v Kováčovej sa u Michala zlepšila a posilnila
celková fyzická kondícia. Cvičením na combofite si zlepšil koordináciu pohybov horných a
dolných končatín a zlepšil rovnováhu. V rehabilitačnom bazéne posilňoval ruky so zameraním
na samostatné plávanie. Na uvoľnenie stuhnutých a skrátených svalov absolvoval kúpeľ v
minerálnej vode, perličkový kúpeľ a kúpeľ v lastúre zameraný na svalstvo nôh. Na stimuláciu
správnej chôdze tiež využíval akupresúrny chodník v bazéne a tiež hipoterapiu. Masáž chrbtice
mu uvoľnila stuhnuté chrbtové a krčné svalstvo. Finančný dar bol použitý na ubytovanie a
stravu pre Michala so sprievodom.

82

Psychosociálne centrum
Košice

Košice

Košický

Natália T.

1 300,00 € Pani Natália bola prijatá aj so svojimi deťmi do zariadenia núdzového bývania, na základe
fyzického týrania od partnera. Synovi Richardovi bola diagnostikovaná svalová dystrofia.
Hlavným cieľom projektu sa teda stala jeho rehabilitačná liečba, ako aj podpora pani Natálie
v absolvovaní vodičského kurzu. Pani Natália úspešne absolvovala kurz a na rehabilitačnom
pobyte získala veľa cenných informácií a našla množstvo nových podnetov. Takisto kúpa
elektrickej repasovanej postele im uľahčila každodennú starostlivosť. Finančný dar bol použitý
na kurz vodičského oprávnenia, rehabilitačný pobyt a elektrickú polohovateľnú posteľ.

83

Relevant, n. o.

Prešov

Prešovský

Sandra H.

600,00 € Sandra vyrastala v prostredí detského domova a profesionálnej rodiny, má ťažký osud. Je
veľmi citlivej povahy, má o sebe pochybnosti, túži byť milovaná. Jej ambíciou bolo absolvovať
vodičský kurz a vycestovať do zahraničia, kde by sa zamestnala ako opatrovateľka. Tento cieľ
sa vzhľadom k zdravotným problémom a novému vzdelávaciemu programu nepodaril, no
Sandra sa k nemu priblížila prostredníctvom individuálneho plánu zameraného na
osamostatnenie a aktivitami na posilnenie sebadôvery. Sandra sa nenechala zastaviť
komplikáciami a rozhodla sa absolvovať kurz zameraný na wellness – masérske služby.
Finančný dar bol použitý na vzdelávací program.

Prílohy
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84

SOCIA

Nitra

Nitriansky

Martin M.

1 500,00 € Od dodania rehabilitačného prístroja klient Martin denne trénuje na motopede pod
dohľadom fyzioterapeutky alebo inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Stanovený cieľ je
dlhodobý, dosiahnuteľný po 2-3 rokoch tréningu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný
prístroj Motren Duo 3 s príslušenstvom.

85

Subsidium, ŠZ, ZpS a DSS

Rožňava

Košický

Eleonóra J.

86

SVETLO PRE OLICHOV

Volkovce časť Olichov

Nitriansky

Ladislav S.

350,00 € Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života klientky umožnením pravidelného vizuálneho
kontaktu s dcérami a vnučkou žijúcimi v zahraničí, prostredníctvom počítača, internetu.
Pravidelný vizuálny kontakt s dcérami a vnučkou mal mať priaznivý dopad na celkový
psychosomatický stav prijímateľky. V mapovanom období sa podarilo celkový stav udržať na
rovnakej úrovni, prijímateľka nejavila známky depresívneho ladenia, bolo spozorované
celkové zlepšenie psychickej oblasti aj v súvislosti s aplikovaním ďalších podporných aktivít,
čo je pozitívum. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku s príslušenstvom.
1 000,00 € Pán Ladislav je obyvateľom zariadenia sociálnych služieb s diagnózou mentálna retardácia a
poruchou správania. Klient chce chodiť a byť aspoň čiastočne mobilný, cieľom projektu mu
bolo v tomto pomôcť. Na dynamickom parapódiu denne cvičí, posilňuje svalstvo, získava
kondíciu, učí sa zvládať chôdzu. Vďaka parapódiu nie je odkázaný na celkovú asistenciu a len
na vozík. Ladislav má z cvičenia radosť, čím sa mu zlepšili podmienky jeho života a zvýšilo
sebavedomie. Finančný dar bol použitý na parapódium.

87

Špeciálna základná
Kežmarok
škola, Kostolné námestie
28, Kežmarok

Prešovský

Dávid Š.

88

Štvorlístok pre každého

Čeláre-Kírť

Banskobystrický Štefan

480,00 € Diagnóza pána Štefana je mentálna retardácia s výraznou psychopatickou štruktúrou
osobnosti. Štefanovi sa v zariadení v súčasnosti páči, žije samostatne v chránenom bývaní, kde
nadobúda každodenne nové zručnosti. Cieľom projektu bola jeho sebarealizácia a zlepšenie
kvality života, jeho želaním bolo získať nový horský bicykel. Ten Števovi umožnil viesť zdravší
životný štýl. Zlepšila sa jeho jemná motorika, sebaistota a koncentrácia na danú činnosť. Tiež
to prispelo k jeho psychickej pohode. Finančný dar bol použitý na horský bicykel s
príslušenstvom.

89

VIA LUX – domov
sociálnych služieb a
zariadenie pre seniorov
Košice-Barca

Košice

Košický

600,00 € Alžbetina diagnóza je nešpecifická duševná zaostalosť ľahkého stupňa, depresívny syndróm,
vertebrogénne ochorenie, status epilepticus. Rozšírenie jej spektra aktivít o šitie pomohlo k
zlepšeniu celkového psychického stavu a k stabilizácii jej duševnej rovnováhy. Dosiahlo sa u
nej pozitívnejšie vnímanie reality, zlepšenie sústredenosti na konkrétnu činnosť, zníženie
napätia, činnosti spojené so šitím prispeli k zlepšeniu vnútorného rozpoloženia Alžbety a k jej
socializácii. Finančný dar bol použitý na vyšívací stroj.

Prílohy

Alžbeta B.

890,00 € Cieľom práce s počítačom bolo poskytnúť žiakovi alternatívnu a augmentatívnu formu
komunikácie (AAK), ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania sa a sebarealizácie vo
všetkých situáciách každodenného života. Prioritou projektu bolo priblížiť žiakovi prácu s
výučbovými programami a prácu s počítačom využívať nielen na vzdelávanie, terapiu, hru, ale
aj na voľný čas. Splnením cieľov sa uľahčí Dávidovi nezávislosť a väčšia samostatnosť v škole a
reálnom živote. Finančný dar bol použitý na výučbový program GRID 3/SK.
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Združenie priateľov a
príbuzných Radosť,
Rehabilitačné stredisko
pre ľudí s duševnými
poruchami

Košice

Košický

Andrej L.

350,00 € Andrej je mladý chlapec žijúci v spoločnej domácnosti s matkou a opatrovateľom, v detstve
mu bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm, neskôr psychotická porucha s depresiami.
Cieľom projektu bolo klienta podporiť v získavaní základných zručností pri práci s počítačom,
ktoré by mohol využiť ako pri hľadaní si práce, tak aj v konkrétnej práci. Prostredníctvom úloh,
ktoré mu boli postupne zadávané, získal základnú počítačovú gramotnosť, zvládol MS Office,
Internet a emailovú komunikáciu. Finančný dar bol použitý na notebook a MS Office.

Príloha č. 2: Zoznam jednotlivcov podporených v rámci programu O krok vpred
Meno žiadateľa

Podporený pacient

Marek O.

Marek O.

1 000,00 €

Zuzana G.

Klaudia G.

1 000,00 €

Dalibor V.

Karina V.

1 500,00 €

Beata T.

Beata T.

1 500,00 €

Viera H.

Viera H.

1 000,00 €

Lucia V.

Daniel V.

1 000,00 €

Ľudmila M.

Monika M.

2 000,00 €

Emília H.

Lenka H.

1 000,00 €

Jaroslava H.

Gabriela B.

1 000,00 €

Jaroslava V.

Jaroslave V.

2 000,00 €

Katarína R.

Katarína R.

2 000,00 €

Martina K.

Michal H.

1 500,00 €

Miroslav T.

Miroslav T.

1 000,00 €

Jana Ž.

Dávid Ž.

1 500,00 €

Martina D.

Dominika D.

1 000,00 €

Mária H.

Viera M.

2 000,00 €

Klara K.

Katarína G.

1 000,00 €

Peter G.

Peter G.

1 500,00 €

Beáta G.

Beáta G.

2 000,00 €

Veronika L.

Tamara L.

1 000,00 €

Prílohy

Podporená suma
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Gabriela J.

Simona J.

1 000,00 €

Miroslava K.

Nikoleta K.

1 500,00 €

Kristina V.

Alex Junior L.

1 000,00 €

Janka V.

Viktória V.

1 000,00 €

Ivana Z.

Tomáš Z.

1 000,00 €

Darina T.

Monika T.

1 000,00 €

Maria L.

Andrej L.

1 000,00 €

Daniela N.

Lenka N.

2 000,00 €

Nikola J.

Mia Š.

1 000,00 €

Peter S.

Samuel S.

1 000,00 €

Andrea B.

Matúš B.

1 000,00 €

Anna K.

Ján K.

1 000,00 €

Darina J.

Ladislav J.

1 000,00 €

Andrej L.

Andrej L.

1 500,00 €

Jana P.

Janka F.

1 000,00 €

Veronika D.

Veronika D.

1 000,00 €

Príloha č. 3: Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe so záverečnými správami
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

Názov podporenej
organizácie/meno

1

Katarína Zodlová

Letný prímestský
tábor

LAURA, združenie
mladých

Prílohy

Podporená suma Mesto
650,00 € Šamorín

Kraj

Záverečná správa

Trnavský

Projekt bol zameraný na realizáciu prímestského tábora počas letných prázdnin,
s cieľom kvalitného a zmysluplného využitia voľného času, prostredníctvom
rôznych aktivít a hier pre rozvoj ľudských hodnôt, prostredníctvom príbehu
„Zootropolis“. Ústredná myšlienka bola „Make your dreams come true“ – Splň
si svoje sny. Sprievodné myšlienky jednotlivých dní boli: vytrvalosť – nikdy sa
nevzdávaj, čestnosť – lož má krátke nohy, priateľstvo – kto nájde priateľa, akoby
našiel poklad, odvaha – zvládneš všetko, a ak to ešte nie je dobré, tak to ešte
nie je koniec. Na tábore sa zúčastnilo 95 ľudí vrátane dobrovoľníkov
a personálu. Finančný dar bol použitý na táborové tričká a motivačné predmety.
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2

Stanislava Kvandová

Cesta za poznaním
histórie obce Dolná
Strehová

OZ Srdcom
Strehovčania

650,00 € Bratislava

3

Monika Lelláková

Rehabilitáciou
Sabínky k mobilite a
samostatnosti

Sabínka F.

800,00 € Košice

4

Štefan Kolesár

Úpravy Barčianskeho
parku

Mestská časť KošiceBarca

600,00 € Košice

Košický

5

Marianna Hvodliková 3. ročník – Pliešovce
v pohybe – 29. 6.
2019

„PLIEŠOVCE
V POHYBE“

600,00 € Pliešovce

6

Ivan Lučkai

Materská škola Skároš

650,00 € Ždaňa

Banskobystrický Športová akcia „Pliešovce v pohybe“ je výnimočná tým, že rozhýbala občanov
Pliešoviec, ale prišli bežci a športoví nadšenci aj z blízkeho okolia. Boli
pripravené disciplíny v rôznych vekových kategóriách počas celého dňa a pre
najmenších rôzne sprievodné atrakcie ako hod loptičkou, hra s padákom. Pre
rodičov, ale aj deti bola počas dňa k dispozícii inštruktorka jogy. Hlavná aktivita
BEH ZDRAVIA bola úspešná, nakoľko sa jej zúčastnilo viac bežcov. Cieľom
projektu bolo rozhýbať čo najviac ľudí, čo sa aj podarilo. Každý si tu našiel svoju
športovú aktivitu, či to bol beh, športové disciplíny, hasiči, policajti, interaktívne
predstavenie, joga, kurz prvej pomoc alebo balónová vojna. Finančný dar bol
použitý na ceny pre víťazov, identifikačné pásky a tričká pre organizátorov a
dobrovoľníkov.
Košický
Altánok vylepšil prostredie MŠ a ďalší úžitok sa prejaví už v školskom roku, keď
deti na jar a v lete budú môcť plnohodnotne využiť priestor altánku s
možnosťou hier, stravovania a učenia. Zároveň jedným z cieľov pri tejto
výstavbe bolo spojiť rodičov a zamestnancov škôlky a nájsť si čas na spoločné
aktivity a utuženie kolektívu aj mimo bežných školských dní. V rámci projektu
bude potrebné ešte vykonať určité dokončovacie práce ako výsadba okolitej
trávnatej plochy, vyhotovenie lavíc a stolov. Finančný dar bol použitý na
materiál k výstavbe prístrešku.

Prílohy

Zelená trieda

Banskobystrický Projekt Cesta za poznaním histórie mal za cieľ často navštevovanú obec Dolnú
Strehovú obohatiť o turistické tabule, kde si turisti prechádzkou do obce budú
môcť prečítať zaujímavosti o obci a jej najznámejších pamiatkach. Jednalo sa o
tabuľu z masívneho dreva, aby trvácnosť mapy bola dlhodobá. Zhotoviteľ
zabezpečil mapu podľa zadania na komatexovej tabuli s pohľadom na celú obec
a vyznačením zaujímavých lokalít. Finančný dar bol použitý na informačnú
tabuľu a lavičku.
Košický
Sabínka je 5-ročné dievčatko, ktoré sa narodilo s ochorením 3-komorového
hydrocefalusu, hypotóniou svalstva, mutáciou v géne doposiaľ neopísanou –
riešenou v Slovinskom genetickom ústave. Sabínka cvičila a podporné terapie
absolvovala s úsmevom a spokojnosťou. U Sabínky sa zlepšili motorické funkcie,
dlhšie sa udrží v stoji, keď sa niečoho pridrží, dokáže s pomocou prejsť. Finančný
dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center.
Zámerom projektu bola obnova parku. Park bol najprv vyčistený, boli
odstránené pne a suché náletové dreviny. Následne boli vysadené rastliny a
začala sa vytvárať oddychová zóna pre návštevníkov. Finančný dar bol použitý
na záhradný materiál, kamenivo, jeho dovoz a čerpadlá.
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7

Ivan Šimo

Posolstvo a korene
goralskej kultúry

Základná škola s
materskou školou
Rabčice 194

650,00 € Kvetoslavov Trnavský

8

Ľubica Oreská

Bitka o Bratislavu –
Bratislava 1619

SHŠ Banderium

700,00 € Bratislava

Bratislavský

9

Daniela Béberová

Staroba má byť
dôstojná

NÁRUČ n. o. – domov
sociálnych služieb

650,00 € Bratislava

Bratislavský

10

Zuzana Mikitová

Adamkova cesta
vpred

Adamko Š.

800,00 € Košice

Košický

11

Marta Bartoňová

Divadelná Sibírka

Domov sociálnych
služieb pre deti a
dospelých Sibírka

600,00 € Bratislava

Bratislavský

Prílohy

Deti nacvičili nový program, ktorý približuje celý proces vzniku goralskej obce
Rabčice, a to prostredníctvom najstarších goralských piesní spojených s
inscenáciou života v obci v 17. storočí. Ciele projektu ako ušitie nových krojov,
nácvik nového kultúrno-osvetového programu a jeho realizácia boli splnené.
Rovnako sa uskutočnil workshop – Tvorivosť skrytá v čase. Finančný dar bol
použitý na látky a ušitie nových krojov.
Projekt Bitka o Bratislavu – Bratislava 1619 bol úspešne zrealizovaný v
stanovenom termíne 4. – 6. október 2019. Zámerom projektu bolo pripraviť
kvalitné podujatie obohacujúce kultúrny program mesta o akciu vojenskej
rekonštrukcie a nasledovať tak tento trend rozmáhajúci sa v okolitých krajinách.
V deň konania podujatia dňa 5. 10. 2019 bol pre verejnosť od 10:00 hod.
sprístupnený veľký dobový vojenský tábor, remeselné stánky a stánky s
občerstvením. O 16:00 hod. sa uskutočnil hlavný bod programu – rekonštrukcia
historickej Bitky o Bratislavu z roku 1619 podľa naštudovaných prameňov a
odbornej literatúry. Bitku si prišlo pozrieť 400-500 divákov. S porovnaním
návštevnosti minulých ročníkov, keď na akciu zavítalo okolo 1300 divákov, to
bol, žiaľ, výrazný pokles návštevnosti, pretože tento rok nevyšlo počasie a pre
silný a vytrvalý dážď sa mnoho ľudí nezúčastnilo. Finančný dar bol použitý na
prenájom mobilných toaliet a smetných košov.
Cieľom projektu bolo pomôcť obyvateľom zariadenia Náruč, ktorí kvôli
zdravotnému stavu potrebovali špeciálne matrace a rotopedy, pričom si ich
nevedia zakúpiť z vlastných zdrojov. Rotopedy im pomáhajú pri rozhýbaní už
stuhnutého a vekom aj stiahnutého svalstva. Dekubitné matrace boli určené
pre ležiacich pacientov, nakoľko je to veľmi účinná zdravotná pomôcka, ktorá
predchádza preležaninám. Finančný dar bol použitý na zakúpenie matracov a
rotopedov.
Hlavným cieľom bolo pomôcť nielen Adamkovi, ale aj jeho rodine. Zlepšiť jeho
návyky, posilniť samostatnosť. Po intenzívnej rehabilitácii dosiahol Adamko
ďalšie pokroky. Adamkova rehabilitácia trvala 2 týždne, bola zameraná na
cvičenie v obleku Therasuit, masáže, stabilizačný a koordinačný výcvik a nácvik
správneho stereotypu chôdze. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre
Liberta.
Ciele projektu boli podľa očakávaní naplnené, keďže divadelných predstavení
sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí kvôli svojmu hendikepu kultúrne podujatia
navštevovať nemôžu. Zároveň sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí sa na podobné
podujatia nedostanú aj pre rôzne bariéry, a takto sa podarilo priniesť kultúru
priamo za nimi. Finančný dar bol použitý na divadelné predstavenia.
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12

Bc. Slávka Ochabová

Výstavba dreveného
altánku v škôlkarskej
záhrade

Chrobáčiky pri
Materskej škole v obci
Jablonec

650,00 € Jablonec

Bratislavský

13

Peter Vaštík

Senzorická záhrada
na princípe
snoezelen terapie

ZDRUŽENIE KAMPINO
PLUS, o. z.

700,00 € Banská
Bystrica

Banskobystrický Zámerom bolo revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú
senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity,
upravené kvetinové a bylinkové záhony. Na úprave sa podieľali aj klienti z
Domova sociálnych služieb KAMPINO. Záhrada slúži na oddych a terapeutické
činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na
rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Finančný dar
bol použitý na zakúpenie záhradných materiálov.

14

Zuzana Zeleňáková

V knižnici je nám
spolu fajn

Základná škola s
materskou školou
Lemešany

450,00 € Lemešany

Prešovský

15

Mgr. Martina
Kimáková

Pomoc pre Samka na Samuel R.
liečenie jeho nožičiek

800,00 € Košice

Košický

16

Miriam Paulínyová

Záhrada hrou v MŠ
Nemecká

700,00 € Sliač

Banskobystrický Zámerom projektu bolo vytvoriť v areáli detského ihriska minizáhradku, kde by
sa deti učili pestovať zeleninu, bylinky a starať sa o ne. Súčasťou projektu bol
nákup pestovateľských stolov, skleníkov, detského náradia, hotela pre hmyz i
detského mikroskopu. V rámci spolupráce s denným stacionárom Impulz sa o
bylinky starali aj samotní klienti spomínaného zariadenia. V októbri, v mesiaci
úcty k starším, potešil aj ich lahodný bylinkový čaj pri spoločnom stretnutí.
Finančný dar bol použitý na pestovateľské stoly, záhradné náradie a mikroskop.

Prílohy

ZŠ s MŠ Nemecká

V škôlkarskej záhrade sa projektom zabezpečila výstavba dreveného altánku
pre deti MŠ a ZŠ v Jablonci, ktorý im už dnes slúži na relax, oddych, výučbu i
kultúrno-spoločenské akcie. Najväčší ohlas a úspech mal pri jeho samotnom
slávnostnom otvorení a využití na kultúrno-spoločenskej akcii – Jabĺčkové
hodovanie, ktorú organizovalo OZ Chrobáčiky pre deti a rodičov MŠ a ZŠ, ako aj
iných obyvateľov obce. Počas akcie bolo prítomných cca 70 detí a 90 dospelých.
Deti v altánku kreslili, vyfarbovali maľovánky s jabĺčkovou tematikou s
koordinátorkou projektu, zamestnankyňou Slávkou Ochabovou, ktorá
pomáhala aj pri natieraní altánku ochranou farbou. Finančný dar bol použitý na
výrobu altánku s lavicami a stolmi.

Cieľom projektu bolo spríjemniť a zútulniť školskú knižnicu, kde žiaci trávia čas
nielen počas vyučovania, ale aj popoludní vo svojom voľnom čase. Žiaci boli
sedacími vakmi nadšení a naozaj sa im pracuje aj oddychuje v knižnici oveľa
príjemnejšie. Vyvrcholením predprázdninového obdobia bol program
pripravovaný ku Dňu matiek. Takýto program sa nacvičuje popoludní, keď žiaci
už nemajú až toľko energie ako predpoludním. Sedacie vaky im pomohli trošku
si oddýchnuť a načerpať nové sily, a potom spríjemniť samotný nácvik. Finančný
dar bol použitý na nákup sedacích vakov.
Samuel sa zúčastnil v rehabilitačnom centre Liberta intenzívneho
rehabilitačného programu TheraSuit v termíne od 19. 8. do 30. 8. 2019.
Rehabilitácie mu pomáhajú k uzdraveniu nôh. Pokroky oceňujú najbližší, hlavne
rodičia, okolie, ako aj učitelia. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre
Liberta.
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17

Martin Krcho

Práca prináša nádej
na nový začiatok

ÁNO PRE ŽIVOT n. o.

700,00 € Žilina

Žilinský

18

Martina Rendeková

Ako doma, tak aj v
škôlke

OZ Mamy Margity

400,00 € Bratislava

Bratislavský

19

Eva Urbanová

„Lavičky pre naše
detičky“

Materská škola Čierne
Pole 16 079 01

550,00 € Rožňava

Košický

Prílohy

Projekt bol zameraný na vybavenie vznikajúcej cukrárne, ktorá zabezpečí
zamestnanie ľuďom znevýhodneným na trhu práce. Hlavnou aktivitou projektu
bol nákup drobného vnútorného vybavenia (taniere, hrnčeky, poháre, lyžičky,
tácky, dózy...) a mlynčeka na kávu. Predpokladaný termín otvorenia je koncom
roka 2019 alebo začiatkom roka 2020. Priestory sú však už pripravené. Cieľom
projektu bolo pomôcť znevýhodneným ľuďom v integrácii v bežnom živote a
poskytnúť im priestor na rozvoj pracovných zručností a sociálnej integrácii. To
bude zabezpečené zamestnaním týchto ľudí v novovzniknutej cukrárni. K
naplneniu tohto cieľa prispela hlavná aktivita projektu, nakoľko bez vybavenia
cukrárne nie je možná jej prevádzka a vytvorenie pracovných miest. Finančný
dar bol použitý na materiálne zabezpečenie cukrárne.
Projekt bol zameraný na zosúladenie domácej výchovy a výchovy v materskej
škole, pričom dôležitým aspektom bolo, aby rodičia pochopili aj teoretické
uchopenie používaných metodík v rámci montessori pedagogiky a dokázali ich
efektívne využívať v domácom prostredí. Pochopením základných princípov sa
zároveň zjednodušuje komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi a lepšie sa darí
dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele pre konkrétne dieťa. Projekt bol
zameraný nielen na rodičov, ktorých deti aktuálne navštevujú materskú školu,
ale aj pre budúcich rodičov, a preto bol projekt organizovaný spolu s materským
centrom. Finančný dar bol použitý na dataprojektor.
Podstatou realizácie projektu bola kúpa lavičiek, setov pre deti z MŠ, aby mohli
uskutočňovať rôzne aktivity na školskom dvore, tráviť čo najviac času na
čerstvom vzduchu. Cieľom projektu bolo aj realizovanie environmentálnej
výchovy počas edukácie v materskej škôlke vysádzaním stromčekov, kvetín,
starostlivosťou o rastliny. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradného
materiálu a lavičiek.
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20

Jindřich Janeček

Rozprávková
komunita

Občianske Združenie
Rodinná Rozprávka

700,00 € Liptovský
Mikuláš

Žilinský

Cieľom projektu „Rozprávková komunita“ bolo utužovanie komunitného
nažívania v rámci Rodinného Centra Rozprávka v dvoch líniách. Prvou líniou
bolo vytvorenie krúžkov, workshopov a prednášok, ktoré by prepájali
generácie, rozvíjali sociálne zručnosti a participáciu. Druhou líniou na utuženie
komunity bola podpora zdieľania použitého oblečenia formou Komunitného
kútika zdieľania. V rámci tohto cieľa sa oficiálne v septembri sprístupnil
Komunitný kútik zdieľania pre verejnosť, kde je možné voľne darovať nosené
detské oblečenie a topánky až do veku 10 rokov dieťaťa. Finančný dar bol
použitý na koše, vešiaky, dataprojektor a plátno.

21

Robert Maguth

Rozvoj záujmových
aktivít a podporných
terapií v centre
Robinson

ROBINSON občianske
združenie

600,00 € Veľká
Lomnica

Prešovský

Podporou projektu a zakúpením vybavenia sa podarilo rozšíriť možnosti aktivít
organizovaných v centre Robinson pre podporu rodín so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom. Tablet pomohol rozvíjať zmyslové vnímanie a
zároveň udržanie pozornosti detí s viacnásobným postihnutím pomocou
vhodných aplikácií. Notebook, tlačiareň, laminátor a fólie uľahčili prípravu
edukačných pomôcok používaných pri špeciálnom vzdelávaní či kanisterapii a
vytváraní symbolov na rozvoj komunikačných zručností. Finančný dar bol
použitý na nákup notebooku, tlačiarne, tabletu a laminátoru s fóliami.

22

Marcela Gabrižová

Ihrisko pre Modráčik

SABUŽ – Slovenská
asociácia bývalých
žiačok a žiakov
uršulínskych škôl

700,00 € Bratislava

Bratislavský

23

Ján Onuška

Čaro hliny

Spojená škola
internátna

600,00 € Oreské

Košický

Zámerom projektu bolo zveľadenie časti dvora tak, aby mohla byť využívaná
najmä malými deťmi a ich rodičmi, ktorí navštevujú Materské centrum
Modráčik. V rámci projektu bola revitalizovaná zeleň, osadené boli viaceré
prvky ako drevený xylofón, preliezka, vytvorená malá štruktúrovaná plocha ako
„pocitový chodník“ pre deti a osadené bolo nové pieskovisko. Viacero
rozmanitých detailov v priestore plní účel stimulovania fyzického i duševného
rozvoja detí, a tak sa priestor stal výborným miestom pre hru detí i odpočinok
ich rodičov. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž exteriérových herných
prvkov.
V rámci projektu boli zrealizované aktivity, ktorých cieľom bola úprava
emocionálneho naladenia detí, potlačenie agresívnych prejavov, rozvoj jemnej
motoriky, tréning priestorovej predstavivosti, rozvíjanie predstáv. Na projekte
sa zúčastnilo 50 detí Spojenej školy internátnej. Žiaci zhotovili 62 keramických
výrobkov, ktoré po dokončení farebnou úpravou boli súčasťou jesennej výstavy
žiackych výrobkov v priestoroch školy. Po jej ukončení výrobky darovali svojim
blízkym a rodine. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.

Prílohy
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24

Alena Komanová

Rozvoj pracovných
zručností
prijímateľov
sociálnych služieb

Dom Charitas Sv.
Františka z Assisi
Trstená

450,00 € Bratislava

Bratislavský

25

Ján Kalmár

Evolučná záhrada

OZ Jašterica

600,00 € Veľký Krtíš

26

Slávka Valková

Pomoc psíkom v
útulku 2019

Únia vzájomnej
pomoci ľudí a psov

500,00 € Košice

Banskobystrický Plánované víkendové podujatie sa uskutočnilo v sobotu 7. 9. 2019 za účasti 15
dobrovoľníkov. Počas soboty sa osadili celkovo 4 odpadkové koše. Zabetónovali
sa fixbetónom do vopred pripravených jamiek ešte deň pred akciou, aby boli
stĺpiky už pevne ukotvené. Súčasne sa inštalovali vtáčie búdky (5 ks) a jedna
búdka pre netopiere. Celkovo sa inštalovalo 75 ks menoviek na stromy. Počas
inštalácie menoviek Ing. Ladislav Bakay, PhD. prednášal o stromoch, ako ich
spoznať a na aký účel ich ľudia pestovali. Na záver boli vykonané náhradné
výsadby. Finančný dar bol použitý na rastlinný materiál a vtáčie búdky.
Košický
Prevádzka útulku je na báze zanietenosti dobrovoľníkov a príspevkov občanov.
Vďaka pani Valkovej sa po zistení, čo je najnevyhnutnejšia potreba útulku,
zakúpilo krmivo a vôdzky pre psov. Zamestnankyňa sama zabezpečila nákup aj
dovoz a vyzbierala od dobrovoľníkov iné drobnosti, ktoré útulok potreboval a
náležite ocenil. Finančný dar bol použitý na nákup krmiva a vôdziek.

27

Helena Grossová

Zálohované poháre z
recyklovateľného
plastu/Ekologický
deň obce 2019

Obec Veľký Biel

650,00 € Bratislava

Bratislavský

28

Leopold Böttcher

Detské 4 živly

štyri živly (občianske
združenie)

700,00 € Bratislava

Bratislavský

Prílohy

Cieľom projektu bolo zapojiť do aktivity všetkých seniorov. Samotná
zamestnankyňa osobne finančne prispela na nákup surovín na pečenie.
Zakúpením nádob a pomocníkov na pečenie bolo pripravené zábavné
poobedie, posedenie klientov. Spolu pripravili chutné langoše a koláče,
Nástroje a pomôcky budú používať naďalej. Finančný dar bol použitý na nákup
pomocníkov a potrieb do kuchyne.

Cieľom projektu bolo znižovanie tvorby jednorazových plastových odpadov na
obecných udalostiach a zároveň zvyšovanie povedomia obyvateľov o potrebe
ochrany životného prostredia. Pre každoročné podujatie Deň obce vo Veľkom
Bieli sa objednali opätovne použiteľné, plne recyklovateľné polypropylénové
poháre s názvom a erbom obce. Do projektu boli zapojené všetky stánky s
občerstvením. Finančný dar bol použitý na výrobu a potlač pohárov.
Cieľom podujatia bolo v rámci Letného filmového seminára 4 živly vytvoriť v
Banskej Štiavnici tvorivý priestor pre rodiny a deti, kde sa budú hravou a
interaktívnou formou zoznamovať s filmom a audiovizuálnym umením. A to
nielen pasívne, ale aj aktívne. Zámerom bolo, aby účastníci filmy nielen
sledovali, ale aby sa aj zapájali, reagovali na ne, tiež aby samostatne tvorili.
Finančný dar bol použitý na zaplatenie časti filmových práv, nákladov na
workshopy (honoráre lektorov, animátorov, preplatenie materiálov a
ubytovanie hostí).
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29

Ing. Beata Hatalová

Nový terapeut – kôň

Jazdecko-rehabilitačné
centrum Lesan n. o.

800,00 € Opatovce

Trenčiansky

30

Anna Slobodová

Odpad sa nevyparí

REVIA Malokarpatská
komunitná nadácia

650,00 € Bratislava

Bratislavský

31

Ing. Martin Prilinský

Podpora Centra
sociálnych služieb –
Bôrik na ich podujatí
Deň rodiny 2019

Centrum sociálnych
služieb – Bôrik

500,00 € Prievidza

Trenčiansky

Prílohy

Výsledkom projektu je omladenie skupiny terapeutických koní. Zamestnankyňa
v spolupráci so zariadením Lesan vyhľadala jedinca, ktorý je zdravý, s dobrou
biomechanikou chodu, povahovo dobrý a citlivý. Našli 7-ročného valacha s
menom Ferdo. V jazdecko-rehabilitačnom centre Lesan n. o. prechádza
niekoľkomesačným tréningom a prípravou. V mesiaci september bude Ferdo
zapojený do hipoterapií, zatiaľ s deťmi, ktoré sú zdatnejšie. Finančný dar bol
použitý na kúpu terapeutického koňa.
Natočenie 3 videí o priebehu projektu sa uskutočnilo v spolupráci s TV Pezinok.
Táto lokálna televízia má 74 %-nú sledovanosť v malokarpatskom regióne. Prvé
video bolo z analýzy odpadu, ktorú nadácia vykonávala s 15 dobrovoľníkmi z
radov občanov, pracovníkov MsÚ Modra a dlhoročnými dobrovoľníkmi REVIE.
Analýza odpadu bola uskutočnená pod odborným vedením zástupkyne
Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku. Druhé video zahŕňalo workshop pre
verejnosť, kde sa vysvetľovalo, ako triediť odpad, bola predstavená elektronická
príručka, obyvatelia mohli klásť svoje otázky. Pre deti a mládež boli pripravené
hry Človeče, nehnevaj sa a Bingo v eko prevedení. Tretie video zahŕňalo
zaškolenie a prácu študentských ekohliadok, ktoré pravidelne monitorujú
stanovištia s odpadom pri sledovaných bytových domov. Finančný dar bol
použitý na výrobu videa.
Podpora podujatia Deň rodiny sa uskutočnil v termíne 28. 6. 2019 v areáli
Centra sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne. Realizáciou projektu sa
prispelo k skvalitneniu dôstojného a plnohodnotného života klientov zariadenia
sociálnych služieb, aby sa cítili v kruhu svojich rodinných príslušníkov ako doma.
Zabezpečila sa hudobná produkcia – vystúpenie skupiny RYTMUS z Oslian, ktorá
priniesla hudbou a spevom radosť klientom zariadenia, ich rodinným
príslušníkom, ale aj zamestnancom centra. V rámci podujatia bolo zariadeniu
odovzdané relaxačné kreslo. Finančný dar bol použitý na vystúpenie hudobnej
skupiny a relaxačné kreslo.
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32

Marek Chrastina

Deti v prírode –
Envirovýchova

33

Erik Rybiansky

34

35

Prílohy

Komunita obyvateľov
MČ Petržalka Dvory a
Strelecký klub Major,
občianske združenie

600,00 € Bratislava

Bratislavský

Zlepšenie športových Genkikan Box
podmienok pre deti a Academy
mládež

600,00 € Nové
Zámky

Nitriansky

Silvia Duchoňová

Talentovaní športovci Telovýchovná jednota
AC Nitra

600,00 € Nitrianske
Nitriansky
Hrnčiarovce

Gabriela Majková

Almázia Štiavnica:
Hudba robí človeka

600,00 € Bratislava

Občianske združenie
Spectaculum

Cieľom projektu bolo pokračovať v revitalizácii detského ihriska a tiež v rozvoji
aktivít pre deti zo sídliska. Rozvíjala sa aj spolupráca s miestnou knižnicou a
niektoré z aktivít boli dokonca inšpiráciou pre aktivistov zo susedských komunít.
Inštalovaný herný prvok sa teší veľkej obľube. Ohlas okolia bol pozitívny a
takmer všetky aktivity sa stretli s vysokou účasťou. V rámci podujatí prebehla
náuka o vegetácii i zvieratách, a tiež o spôsoboch ochrany prírody a vplyve
odpadov na ekosystémy. V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko
brigád, počas ktorých boli opravené poškodené časti oplotenia, vykonaná
údržba herných prvkov a očistené ihrisko a jeho okolie. Finančný dar bol použitý
na kúpu herného prvku.
V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť pre klub športové potreby, ktoré budú
využívané jednak v tréningovom procese, ako aj na súťažiach. Prínosom
zamestnanca bola nefinančná pomoc pri rekonštrukcii šatní a telocvične.
Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky.
Projekt: „Talentovaní športovci“ s TJ AC Nitra si kládol za cieľ rozvíjať športové
talenty, zároveň zlepšiť podmienky športovania mládeže, podporu získavania
športových skúseností v konfrontácii na súťažiach, propagáciu športu ako
takého, ale i krásy zápasníckeho športu. Súťaž bola veľmi emotívna a napätá,
keďže sa bojovalo o každý bod. Zápasníci TJ AC Nitra si chceli udržať druhé
miesto, z ôsmich zúčastnených klubov. Športovci dokázali obdivuhodnými
výkonmi zabezpečiť striebornú priečku a vrátiť sa domov ako vicemajstri.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie dresov a na cestovné náklady.

Bratislavský

Almázia bol spoločný názov pre aktivity projektu Banská Štiavnica 2019:
Renovácia identity. Deti dostali príležitosť pozvať na svoje vystúpenie svojich
rodinných príslušníkov a s hrdosťou im ukázať, čo sa na workshope spoločne
naučili. Deti vďaka ich aktivitám nadobudli nové praktické skúsenosti zo sveta
hudby, rytmov, hudobnej improvizácie a zároveň sa im v nich podarilo posilniť
umenie sústredenia sa na danú chvíľu, pocit súdržnosti, chcenie spolupracovať,
vzájomne sa tolerovať a mať radosť z výsledkov, ktoré vždy prezentovali pred
svojimi rodičmi, starými rodičmi či kamarátmi. Finančný dar bol použitý na
autorské honoráre a ubytovanie.
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36

Mgr. Jana Hudecová

Voňavá záhrada pre
všetkých

Domov vďaky

650,00 € Žilina

Žilinský

37

Miloš Geľo

Na skle maľované

Karpatské drevené
cerkvi n. o.

700,00 € Snina

Prešovský

38

Jozef Arpáš

Hravé stretnutia

OZ Felix

400,00 € Bratislava

Bratislavský

Prílohy

V rámci projektu sa spoločnou prácou seniorov, zamestnancov zariadenia
Domov vďaky a detí zo susednej základnej školy revitalizoval priestor verejne
prístupnej záhrady. Vysadili sa vyvýšené záhony a realizovala sa výsadba
byliniek a trvaliek. Následne sa vytvoril rozvrh, podľa ktorého sa seniori a deti
starali o zasadené kvety a bylinky. Vo vhodnom období sa zrealizoval zber
byliniek a tieto sa spolu s rastlinkami zo záhrady použili na rôzne účely (herbáre,
kytice, čaje). Okrem revitalizácie verejnej záhrady bolo cieľom projektu prispieť
aj k posilneniu medzigeneračnej solidarity. Finančný dar bol použitý na nákup
rastlín, byliniek, potrebného náradia a materiálu.
Cieľom projektu bolo pripomenutie si existencie najväčšej sklárne na Zemplíne.
Existencia zaniknutej sklárne bola zviditeľnená informačným panelom,
bannerom a krátkymi článkami v Stakčínskych novinách a Sninských novinách.
Ďalším cieľom bola aj obnova tradície maľovania obrázkov na sklo. Obnova
maľovania na sklo bola zabezpečená prostredníctvom krúžkovej činnosti
Základnej školy s materskou školou v Stakčíne. Zároveň budú pokračovať
tvorivé dielne realizované neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi v
Snine. Finančný dar bol použitý na výrobu a osadenie dreveného panelu,
textovej tabule a nákup potrieb na maľovanie.
Cieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára
2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej
stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia.
Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich
rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce,
betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné
navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná
spoločnou silou. Výsledkom práce je kvetinová výsadba pred javiskom, kde v
každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra 2019
sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý
na nákup trvaliek, stromov, kríkov, nákup štrku a obrubníkov.
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39

Lýdia Nagy

Revitalizácia záhrady
folklórneho centra

SERMO POPULA

500,00 € Dunajská
Streda

40

Zuzana Kmeťková

„Splň si detský sen cvičenie so stuhou“

KMG ZVOLEN o. z.

600,00 € Zvolenská
Slatina

41

Silvia Němečková

Správna cesta III.

DARUJME ŠANCU,
občianske združenie

800,00 € Bratislava

42

Miroslav Dudlák

My sme Stará jedáleň Stará jedáleň

Prílohy

600,00 € Bratislava

Trnavský

Cieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára
2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej
stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia.
Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich
rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce –
betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné
navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná
spoločnou silou. Výsledkom našej práce je kvetinová výsadba pred javiskom,
kde v každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra
sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý
na nákup trvaliek, stromov, kríkov a nákup štrku a obrubníkov.
Banskobystrický Projekt mal za cieľ rozvíjať krásny dievčenský olympijský šport v meste Zvolen.
Moderná gymnastika je ženský šport, ktorý v sebe spája prvky gymnastiky,
akrobacie, baletu a divadelného tanca. Obrovským prínosom projektu je, že
môžu s kužeľmi naraz trénovať viaceré dievčatá. Zároveň sa otvorila pre klub
nová možnosť nácviku spoločnej zostavy s kužeľmi, ktorú budú môcť dievčatá
prezentovať na rôznych športových aj kultúrnych akciách. Okrem toho budú
dievčatá náčinie po sebe „dediť“, takže poslúži viacerým generáciám
gymnastiek v klube. Finančný dar bol použitý na nákup športových
gymnastických pomôcok.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo zabezpečiť rehabilitáciu pre mladého a staršieho človeka.
V termíne 4. 8. – 10. 8. 2019 sa zrealizoval liečebný pobyt v Maďarsku pre pána
Štěpána a v termíne od 27. 10. – 2. 11. 2019 liečebný pobyt pre Tomáša Z.
Výhodou bolo, že na pobyte sa stretlo niekoľko Slovákov, čo dopomohlo k
vzájomnej komunikácii a spoločnému tráveniu voľných chvíľ. Finančný dar bol
použitý na rehabilitačný pobyt pre dve osoby.
Bratislavský

Projektom „My sme Stará jedáleň“ sa opäť posilnil hlas, ktorý Stará jedáleň
začala používať od roku 2016. Celkovým zámerom projektu bolo dať priestor na
aktivity, ktoré si deti, mladí ľudia, susedia, kamaráti budú organizovať, tvoriť a
budú tak budovať vzájomné vzťahy a bezpečné trávenie voľného času. Na
základe metódy storytellingu a portrétov sa predstavili presne tí ľudia, ktorí
Starú jedáleň tvoria – nešlo však len o tím ľudí, ktorí sú členovia Starej jedálne,
ale práve o konkrétnych ľudí z komunity, ktorí ju budú naďalej využívať,
pripravovať a tvoriť jej obsah, a tak pomáhať rozvíjať komunitu. Finančný dar
bol použitý na fotografa, prenájom miestnosti na stretnutia organizátorov, tlač
fotografií a rámy.
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Ivan Papay

Turnaj priateľov
športu v bedmintone

Turnaj v bedmintone

600,00 € Košice

Košický

Zámerom projektu bola podpora už tretieho ročníka Turnaja priateľov športu
v bedmintone. Tento ročník bol zorganizovaný pre zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov a bol zadarmo. Výsledkom je lepšie spoznanie kolegov
medzi sebou v neformálnej atmosfére a propagácia športu. Finančný dar bol
použitý na rezerváciu športoviska a výrobu tričiek.

Príloha č. 4: Zoznam podporených projektov v štipendijnom grantovom programe Hlavička
Č.

Názov projektu

1

Meno a
priezvisko
Martin Decký

2

Marek Nemec

Chemická stáž vo
švajčiarskej
organizácii EMPA

Prílohy

Študijný pobyt v
Harvarde + výskumný
pobyt na MIT

Podporená
Mesto
suma
3 000,00 € Dolný Hričov

2 810,00 €

Poprad

Kraj

Škola realizácie

Záverečná správa

Žilinský

Krajina
realizácie
USA

Harvard University +
MIT (na Harvard som
prijatý na
magisterský program,
čo mi umožní sa
zapojiť do
výskumných
projektov univerzity
MIT)

Prešovský

Švajčiarsko

EMPA - Swiss Federal
Laboratories for
Materials Science
and Technology

Martin Decký, študent Stavebnej fakulty v Prahe, sa zúčastnil študijného
pobytu na Harvard University a zapojil sa do výskumných projektov
univerzity MIT v USA. Štipendium mu umožnilo realizovať výskum v jednom
z najaktuálnejších problémov súčasných slovenských miest, a to konkrétne
v oblasti nedostatku nájomného bývania. Vďaka štipendiu mal možnosť
študovať zahraničné príklady bytových politík a skúmať ich efekt z
urbanistického aj sociálneho hľadiska. Cieľom bolo aplikovať vedomosti v
praxi a presadzovať reálne aplikácie výstupov projektu v úrovni mestotvorného, urbanistického aj architektonického charakteru, za účelom
trvalo udržateľného a zmysluplného rastu miest na Slovensku. Finančný
dar bol použitý na školné poplatky.
Študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave Marek
Nemec absolvoval chemickú stáž vo švajčiarskej organizácii EMPA. Jeho
oblasťou bola príprava a analýza silikónových a aerogélových materiálov
technikou sol-gél s cieľom získania novej generácie energeticky úsporných
stavebných materiálov. Cieľom projektu bolo, aby sa študent prakticky
podieľal na tvorbe vyššie uvedených materiálov, na charakterizácii vzoriek
pomocou analytických metód a pilotnej produkcii materiálov. Finančný dar
bol použitý na ubytovanie, poistenie, cestovné náklady a registračný
poplatok.
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3

Jakub Lušnák

Výskum neutrín vo
výskumnej skupine –
Massachusetts
Institute of
Technology, USA

1 441,26 €

Rosina

Žilinský

USA

Massachusetts
Institute of
Technology

4

Júlia Bartková

Klinická odborná stáž
na oddelení Plastickej
Rekonštrukčnej
chirurgie King’s
College London vo
Veľkej Británii

1 500,00 €

Vranov nad
Topľou

Prešovský

Veľká Británia

King’s College
London

5

Miroslava
Dobroňová

Výskum jadrového
odpadu, USA

3 000,00 €

Žilina

Žilinský

Spojené štáty
americké –
USA

Virginia
Commonwealth
University

Prílohy

31

Študent Jakub Lušnák absolvoval stáž v odbore prírodných vied, kde sa
venoval výskumu neutrínu vo výskumnej skupine na Institute of
Technology, Massachusetts, USA. Hlavná náplň a téma projektu bol výskum
v časticovej fyzike. Popri stáži mal Jakub za cieľ sa naučiť komplexnejšiu
štatistiku pri dátovej analýze a získať väčšiu prax v tímovej práci a taktiež
nadobudnúť určité znalosti z teoretického hľadiska tohto odvetvia. Okrem
vedeckých zručností po uskutočnenej stáži začal organizovať prednášky v
rámci Astrophysics Society na univerzite v Manchestri, kde pozýva rôznych
profesorov z univerzít, ktorí rozprávajú o svojom výskume v oblasti
astrofyziky. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, poistenie, materiálne
zabezpečenie a cestovné náklady.
Júlia Bartková absolvovala klinickú odbornú stáž na oddelení Plastickej
Rekonštrukčnej chirurgie King’s College London vo Veľkej Británii v
súvislosti priamo s jej diplomovou prácou a predchádzajúcimi stážami. Jej
témou boli kombinované rekonštrukcie prsníka u onkologických pacientov.
Cieľom stáže bolo spoznanie nových inovatívnych metód v riešení
chirurgických rekonštrukčných postupov, nadobudnutie klinickej praxe v
komplexe operačných sál a ambulantnej praxe, nevynímajúc oboznámenie
sa so zahraničným klinickým výskumom. Prínosom sú skúsenosti z asistencií
či observovania na operačných sálach. Finančný dar bol použitý na školné
poplatky, cestovné náklady a ubytovanie.
Cieľom účasti študentky Miroslavy na stáži v USA na katedre Mechanického
a nukleárneho inžinierstva s témou výskumu jadrového odpadu bolo
oboznámiť sa elektrochemickými procesmi a s využitím pre mechanický,
chemický a jadrový priemysel a následne poznatky zakomponovať do
diplomovej práce. Pri výpočtovej časti zozbierala dáta za posledných
sedemdesiat rokov a pomocou neurónových sietí a strojového učenia
dokázala predpovedať vlastnosti materiálov, ktoré neboli ešte skúmané.
Tento prístup môže ušetriť čas a peniaze spojené s nákladnými
experimentálnymi zariadeniami, a taktiež môže oslobodiť vedcov od
opakujúcej sa práce, aby sa mohli zamerať na dôležitejšie oblasti výskumu.
Finančný dar bol použitý na letenky, poistenie, víza, ubytovanie a poplatok
za stáž.

6

Marcela
Machavová

Toronto Business
Academy

3 000,00 €

Divín

Banskobystrický

Kanada

7

Oliver Raab

Master’s Degree in
Economics and
Finance: Economics
Program

2 000,00 €

Bratislava

Bratislavský

Španielsko

8

Veronika
Sojková

Výskumná práca na
tému: Inovatívny boj
s potravinovým
odpadom

1 500,00 €

Bratislava

Bratislavský

Holandsko

9

Adam Kubovič

Magisterské štúdium
v zahraničí

1 500,00 €

Bratislava

Bratislavský

Holandsko

Prílohy

Toronto Business
Academy

Cieľom účasti študentky na letnej škole bolo zlepšiť svoje znalosti v oblasti
rozbehu podnikania, vrátane spôsobu získavania investorov, získať
medzinárodné kontakty pre svoje budúce podnikanie, no najmä rozviť
podnikateľský plán na produkt, s ktorým do júna súťažila v European
Student Challenge. Súťaž European Student Challenge študentka vyhrala a
účasťou na letnej škole splnila všetky svoje stanovené ciele. Počas 3
týždňov všetci študenti rozvíjali svoje podnikateľské plány, pracovali v
skupinách, získavali mentoring od úspešných kanadských podnikateľov a
nakoniec svoj podnikateľský plán prezentovali pred investormi. Tým, že sa
naučila do detailov, ako celý tento proces funguje, verí, že môže byť
úspešná, jednoduchšie získať investorov, založiť úspešný podnik a pomôcť
jej regiónu. Finančný dar bol použitý na poplatok za letnú školu, letenku a
víza do Kanady.
GSE, Graduate School Letná škola experimentálnej ekonómie, ktorej sa študent mal možnosť
of Economics
zúčastniť, bola veľmi príjemným prekvapením a sám potvrdzuje, že za
relatívne krátke trvanie mu poskytla množstvo poznatkov z oblasti
praktickej realizácie ekonomických experimentov. Prvé dva dni pozostávali
z prednášok, na ktorých mal po prvýkrát možnosť získať poznatky od
popredných ľudí z experimentálneho odvetvia ekonómie. Zvyšný čas
študent strávil vytvorením vlastného projektu, jeho aplikáciou na vzorku
populácie a prezentáciu jeho výsledkov. Projekt jeho skupiny sa zaoberal
daňovými únikmi a konkrétnymi aspektmi, ktoré môžu podiel daňových
únikov na vzorke ovplyvniť. Finančný dar bol použitý na školné, cestovné a
ubytovanie.
Erasmus University
Veronika absolvovala študijný pobyt Erasmus School of Social and
Rotterdam
Behavioral Sciences s témou „Inovatívny boj s potravinovým odpadom“, s
celkovým vyhodnotením Cum Laude (s vyznamenaním), ktoré obdržala od
univerzity. Momentálne zisťuje možnosti, ako by mohla svoju prácu
publikovať, a vedie rozhovory s dvoma profesormi z jej fakulty o prípadnom
pokračovaní štúdia prostredníctvom PhD. Finančný dar bol použitý na
študijný poplatok.
Erasmus University
Adam Kubovič absolvoval a stále pokračuje v magisterskom štúdiu na
Rotterdam
Erasmus University Rotterdam na Fakulte ekonomiky a manažmentu.
Hlavnou témou jeho projektu bolo uplatňovanie matematicko-štatistických
metód pomocou programovania na biznisovo a marketingovo orientované
otázky. Cieľom projektu bolo úspešné absolvovanie prvého semestra
magisterského štúdia na Erasmus University Rotterdam s aplikáciou
magisterského projektu v Slovenskom kontexte, ktoré sa naplnilo. Finančný
dar bol použitý na školné poplatky.
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10

Daniela Orosová

2019 Global
Academy Summer
Camp

500,00 €

Michalovce

Košický

Čína

Southwestern
University of Finance
and Economics

11

Terézia
Kramolišová

Letná škola v
Chengdu

500,00 €

Banská
Bystrica

Banskobystrický

Čína

Letná škola – 2019
SBA Global Academy
Sumer Camp

12

Vladimír Varga

2019 SBA Global
Academy

500,00 €

Prešov

Prešovský

Čína

School of Business
Administration,
Southwestern
University of Finance
and Economics
(SWUFE)

Prílohy
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Za najväčší prínos študentka pokladá na vlastné oči vidieť, skúsiť a pochopiť
zmýšľanie, kultúru a správanie obyvateľov Číny, predovšetkým v
ekonomickej oblasti. Absolvovala niekoľko lekcií a diskusií zameraných na
danú problematiku a vzápätí si to mohla aj overiť počas návštevy dvoch
veľkých medzinárodných firiem. Študentka získala nové poznatky o tom,
ako komunikujú, čo vyžadujú, preferujú, na čo sa zameriavajú a ako s nimi
čo najlepšie komunikovať a viesť obchodné rokovania. Pre študenta
medzinárodných ekonomických vzťahov to bol veľký prínos, keďže je to
presne jedna z oblastí, ktorej sa po ukončení štúdia môže venovať,
prípadne ako budúci zamestnanec nadnárodnej korporačnej firmy.
Poznatky môže taktiež využiť počas štúdia na druhom stupni na zvládnutie
odborných predmetov, či pri spracovaní záverečnej diplomovej práce.
Finančný dar bol použitý na letenku
Hlavné mesto provincie Sichuan s názvom Chengdu sa na dva týždne stalo
dejiskom stretnutí študentov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili Letnej školy
pripravovanej univerzitou School of Business Administration Chengdu,
Čína. Letná škola sa konala od 14. júla do 27. júla 2019. Počas týchto dvoch
týždňov študentka absolvovala desať akademických lekcií. Profesori boli z
Číny, krajín Európskej únie, z Kanady, USA, Austrálie. Viaceré hodiny boli
venované porovnaniu čínskeho pohľadu na ekonomický rast a dôležitosť
ich historického vývoja. Finálnu prezentáciu venovala environmentálnym
problémom so zameraním na posun podnikov v riešení tejto zložitej otázky.
Podarilo sa jej nájsť viacero pozoruhodných príkladov z Číny, kde začali
firmy pracovať na svojom zelenom pláne a plniť tak aj záväzok vlády znížiť
uhlíkovú stopu. Finančný dar bol použitý na kúpu letenky.
Štipendium bolo určené na letnú školu v Chengdu, kde sa nachádza sídlo
univerzity Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), na
ktorej pôde sa uskutočnila letná odborná škola 2019 SBA Global Academy.
Počas letnej školy sa študent naučil základy čínskeho jazyka, ktorý patrí
medzi najperspektívnejšie na svete a v štúdiu ktorého by rád pokračoval aj
v blízkej budúcnosti. Dozvedel sa mnoho zaujímavostí o čínskej kultúre a
osobitostiach v porovnaní so západným svetom. Výstupom z
absolvovaných prednášok bola tvorba záverečných prezentácií, ktoré
sumarizovali získané informácie z celej letnej školy. Študent mal pripravenú
prezentáciu na tému porovnania dvoch obrovských konkurenčných firiem
a ich manažmentu – čínskeho Xiaomi a amerického Apple. Finančný dar bol
použitý na nákup letenky.

Príloha č. 5: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Eustream – Municipality
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Obec Plavecký Peter

Oddychová zóna pre
všetkých

2

Farnosť Svetlice

3

4

Štatutár

Záverečná správa

3 500,00 € Trnavský

Mgr. Jozefína Bartoňová

Cieľom projektu bolo skrášlenie a obnovenie celkového vzhľadu parku, ktorý bude slúžiť
širokej verejnosti. Projekt prispel k zdravému a bezpečnému prostrediu na stretávanie
pri rôznych príležitostiach a hranie sa tých najmenších. Prínosom projektu bude jeho
dlhodobá udržateľnosť, budovanie medziľudských vzťahov, zmysluplné využívanie
voľného času občanov a návštevníkov obce. Prostredníctvom knihobúdky sa vráti kniha
do rúk deťom. Počas realizácie projektu sa mnohí občania zapojili darovaním kníh do
knihobúdky a vo väčšej miere začali park občania aj navštevovať. Finančný dar bol
použitý na nákup lavičiek, košov, sedacej súpravy, lanovej pyramídy a na montáž prvkov.

Obnovenie fasády
farského úradu

6 000,00 € Prešovský

Mgr. Ivan Barna

Cieľom rekonštrukcie bolo zastaviť zvetrávanie starej omietky, zachovať dôstojný vzhľad
a novou omietkou vylepšiť celkový estetický dojem budovy. Realizácia rekonštrukcie
farskej budovy bola uskutočnená v najvyššom čase, keďže na niektorých miestach
zvetrané časti fasády boli v oveľa horšom stave, ako sa na prvý pohľad zdalo. Projekt
prispel k dôstojnému estetickému vzhľadu a dôstojnej reprezentácii cirkevného
spoločenstva v areáli centra obce Svetlice. Finančný dar bol použitý na vonkajšie
omietky, prípravu podkladu a očistenie plôch.

Obec Malé Zlievce

Výsadba okrasnej
zelene a kvetov

4 000,00 € Banskobystrický Jozef Filkus

Projektom sa dosiahlo zlepšenie celkového vzhľadu obce. Kvety boli vysadené do
voľných záhonov, na verejné plochy, ale aj do drevených, plastových a betónových
kvetináčov. Okrasné kríky a dreviny boli vysadené v rade. Po vysadení okrasných drevín
a kvetov majú všetci občania obce Malé Zlievce krajšie a príjemnejšie prostredie.
Finančný dar bol použitý na výsadbu okrasnej zelene.

Obec Budkovce

Kultúrny dom na
všetko

6 000,00 € Košický

Pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v kultúrnom dome sa kompletne vymenili rozvody
odpadov a prívody vody. Nainštalovala sa nová sanita, znížili sa stropy, vymenili okná,
obklady, dlažby, vykonali sa kompletné renovácie stien a vymenili sa dvere. Dnes
sociálne zariadenia spĺňajú všetky požiadavky hygienické, ako aj estetické. Kultúrny dom
poskytuje možnosti na usporadúvanie nielen verejných stretnutí, osláv, ale aj možnosti
využitia sály na rôzne spoločenské aktivity a poskytuje občanom priestor aj na
usporadúvanie rodinných stretnutí, osláv aj svadieb. Finančný dar bol použitý na
demontáž a montáž nových rozvodov, na dlažby, obklady, výmenu dverí, dokončovacie
interiérové práce, demontáž, montáž sanity a radiátorov.

Prílohy

Podporená suma

Kraj

Ján Lorinc
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5

Obec Malé Raškovce

Vybudovanie
futbalového ihriska v
obci Malé Raškovce

6 000,00 € Košický

Jolana Žeňuchová

Vďaka projektu sa vybudovalo futbalové ihrisko, tesne vedľa detského ihriska, čím sa
poskytli väčšie možnosti na využitie voľného času nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Na toto ihrisko boli zakúpené nielen futbalové brány, ale aj basketbalové bránky, ktoré
budú taktiež slúžiť na lepšie využitie voľného času pre obyvateľov obce a pre deti a
mládež zdržiavajúcu sa v obci. Finančný dar bol použitý na predbežnú úpravu a zrovnanie
terénu, kúpu oplotenia, betónových tvárnic, kameniva, výsev trávy, na zakúpenie
futbalových brán, basketbalových košov a betónových lavičiek.

6

Obec Mojmírovce

Vybudovanie modernej
čitárne

6 000,00 € Nitriansky

Mgr. Martin Palka

Cieľom projektu bolo vytvorenie optimálnych podmienok pre zvýšenie záujmu o čítanie
kníh. Z finančnej podpory obec zrealizovala stavebné úpravy, a to zníženie stropu,
osadenie stropného prekladu, začistenie muriva, vystierkovanie, vymaľovanie,
vybúranie zárubní a výmenu podlahy. Finančný dar bol použitý na nové moderné
interiérové vybavenie, ako sú moderné svietidlá, kreslá, stolíky, knižnice, kvety a
doplnky, čo prispeje k zvýšeniu komfortu užívateľov čitárne v obci.

7

Obec Petrovce nad
Laborcom

Obecné slávnosti 2019

5 000,00 € Košický

Ing. Štefan Rovňák

8

Obec Šamudovce

Oprava podláh a
omietok kuchyne a
skladov Komunitného
centra Šamudovce

8 000,00 € Košický

Emil Ircha

9

Obec Vojany

Rekonštrukcia rigolov v
obci Vojany

6 000,00 € Košický

Štefan Czinke

10

Obec Sliepkovce

Materiálno-technické
vybavenie kultúrneho
domu

6 000,00 € Košický

Kamil Minda

Obec Petrovce nad Laborcom si v dňoch 28. 6. – 30. 6. 2019 obecnými slávnosťami
pripomenula 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci a zároveň aj oslávila 10. výročie
miestnej dedinskej folklórnej skupiny ROKICA. Súčasťou osláv bol aj 8. ročník festivalu
dedinských folklórnych skupín „O Petrovski kľuč“. Finančný dar bol použitý na honoráre
pre účinkujúcich, ozvučenie, technické zabezpečenie, sprievodný program pre deti,
propagácia, pamätné listy, fotodokumentáciu, výstavu ručných prác a ukážky ľudových
remesiel.
Cieľom projektu bolo opraviť podlahy a omietky v kuchyni a skladoch Komunitného
centra v obci. V rámci projektu boli vykonané všetky plánované opravy podláh a omietok
miestnosti kuchyne a skladov v zrekonštruovanej budove Komunitného centra v obci
Šamudovce. Priestory sú súčasťou Komunitného centra, ktoré budú slúžiť na rôzne
aktivity pre obyvateľov obce. Úlohou Komunitného centra je skupinová práca
s obyvateľmi, ako aj aktivity s jednotlivcami. Výslednú prácu v týchto miestnostiach si
boli pozrieť aj miestni seniori, ktorí sa v Komunitnom centre stretávajú na rôznych
aktivitách, a veľmi sa potešili, že im pribudne aj aktivita „varenie a pečenie“ v opravenej
kuchyni. Finančný dar bol použitý na stavbárske práce a materiál.
Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov, zlepšenie kvality života obyvateľov
a stimulácia ekonomického rozvoja obce Vojany a vyhnutie sa povodniam. Výsledkom
rekonštrukcie rigolov v obci Vojany je správne a bezpečné odvedenie dažďových vôd.
Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
Cieľom projektu bolo materiálno-technické vybavenie kultúrneho domu. Projektom sa
dosiahlo skultúrnenie a skvalitnenie poskytovania služieb občanom obce. Do kultúrneho
domu boli zakúpené stoličky, nakoľko pôvodné už boli v nevyhovujúcom stave. Finančný
dar bol použitý na zakúpenie stoličiek.

Prílohy
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11

Obec Nacina Ves

Realizácia
informačného systému
obce

5 000,00 € Košický

Anton Šandor

V obci Nacina Ves neboli pomenované ulice. Orientácia v obci nebola pre návštevníkov
a pre poskytovateľov služieb záchranných zložiek dobrá. Realizáciou informačného
systému obce sa orientácia zlepšila. Vďaka projektu sú označené hlavné objekty a
inštitúcie v obci. Finančný dar bol použitý na informačné, nesvetelné stĺpy.

12

Obec Udavské

Rekonštrukcia
priestorov obecného
kultúrneho strediska,
obradnej miestnosti a
vybavenie obecnej
knižnice

5 000,00 € Prešovský

Ing. Peter Hudák

Cieľom projektu bola rekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej
miestnosti a vybavenie obecnej knižnice. Obci sa podarilo zrekonštruovať priestory
obecného kultúrneho strediska a čiastočne vybaviť čitáreň novým nábytkom. Po
rekonštrukcii vnútorných priestorov prízemia a obradnej miestnosti na poschodí budú
tieto priestory slúžiť na rozvoj kultúrnych aktivít všetkých vekových skupín obyvateľov a
dôstojnému priebehu občianskych obradov. Finančný dar bol použitý na stavebné práce
a zariadenie priestorov.

13

Obec Ivanka pri Nitre

Vytvorenie oddychovej
zóny pri kultúrnom
dome

8 000,00 € Nitriansky

Ing. Jana Maršálková

Realizáciou projektu vznikla oddychová zóna pred kultúrnym domom a obecným
úradom, ktorá bude slúžiť občanom a návštevníkom obce a bude zároveň priestorom
pre menšie kultúrne akcie ako napríklad Mikuláš, Stavanie mája, Obecná zabíjačka –
fašiangy. Finančný dar bol použitý na zemné práce, odvoz, likvidáciu odpadu, terénne
úpravy, na zakúpenie okrasných stromov, krov, tráv, kvetov vrátane osadenia lavičiek.

14

Rímskokatolícka
farnosť sv. Michala
Ľubiša

7 000,00 € Prešovský

Ján Gič

15

Obec Kochanovce

Rekonštrukcia
kultúrnej pamiatky na
Rímskokatolíckeho
kostola v Ľubiši
Oddychovo-relaxačná
zóna

7 000,00 € Prešovský

Katarína Lászlóová

16

Obec Čičarovce

Rekonštrukcia a
obnova kultúrneho
domu

6 000,00 € Košický

Vincent Hajdók

17

Obec Kamienka

Revitalizácia interiéru
materskej školy a
zasadačky Obecného
úradu v obci Kamienka

3 200,00 € Prešovský

Ing. Benjamín Bláha

Hlavným cieľom projektu bola výmena okien. Na starobylom kostole boli vymenené
všetky okná podľa schválenej projektovej dokumentácie kultúrnej pamiatky
rímskokatolíckeho kostola v Ľubiši. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a výmenu
okien.
Výsledkom projektu je spevnená plocha s krytým sedením – altánkom. Vznikol tak
ucelený priestor na oddych, rekreáciu a šport. V rámci realizácie projektu boli vykonané
výkopové práce, kladenie dlažby, obrubníkov, úprava okolia a montáž altánku. Na
novovzniknutej oddychovej zóne sa konala aj prvá obecná akcia, a to súťaž vo varení
guľášu spojená s futbalovým turnajom. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a
materiál.
V rámci projektu obec vykonala rekonštrukciu kultúrneho domu a jeho priestorov, ktoré
si vyžadovali opravu. Rekonštrukciou interiéru kultúrneho domu sa vytvorili vhodné
podmienky pre realizáciu viacerých kultúrno-spoločenských aktivít. Finančný dar bol
použitý na rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu.
Projekt bol zameraný na modernizáciu interiéru materskej školy v Kamienke a vybavenia
spoločenskej miestnosti obecného úradu pre neziskové organizácie. V rámci projektu sa
zvýšila bezpečnosť detí využívaním certifikovaného interiérového nábytku, skrášlilo sa
vnútorné prostredie priestorov škôlky a estetizovalo sa prostredie v rámci obecného
úradu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stolov, stoličiek, nábytku a vybavenia.

Prílohy
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18

Obec Lastomír

Športom k zdraviu

19

Mesto Michalovce

20

Obec Hankovce

Obnova detského
ihriska v
medziblokovom
priestore v
Michalovciach
Vybudovanie
parkovacích miest pred
obecným úradom a
kultúrnym domom a
úprava zelene

21

Obec Vrbnica

22

23

6 000,00 € Košický

10 000,00 € Košický

Ľubomír Šipoš

Viliam Zahorčák

Hlavným cieľom bol nákup športovej výbavy na cvičenie v exteriéri na čerstvom vzduchu.
Dnešným trendom na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie s vlastnou
váhou. Zakúpením 7 ks zariadenia fit parku sa vybudovala oddychovo-športová zóna, kde
športujú viaceré generácie: deti od 14 do 18 rokov, športovci aj starší ľudia. Finančný dar
bol použitý na exteriérový fit park.
Mesto Michalovce revitalizovalo sídliskové detského ihrisko v medziblokovom priestore
ohraničenom ulicami: Verbovčík, Kukorelliho a Farská. Projektom sa vytvorilo
prostredie, ktoré láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času pre deti, rodičov
a verejnosť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie herných certifikovaných prvkov.

7 500,00 € Prešovský

Ing. Ľudmila Veľasová

Zrealizovaním projektu sa vytvorili nové parkovacie miesta uprostred obce, kde sa
najčastejšie stretávajú občania, či už pri kultúrno-spoločenských akciách, ktoré
organizuje obec, takisto rodičia, ktorí vozia deti zo susedných obcí do materskej škôlky.
Vybudovaním parkoviska vzniklo uprostred obce malé námestíčko, ktoré sa začalo
skrášľovať úpravou verejných priestranstiev. Finančný dar bol použitý na úpravu
parkovacích miest pred obecným úradom a úpravu zelene.

Parkovisko pri dome
smútku

6 000,00 € Košický

Jaroslav Tokár

Cieľom projektu bolo vybudovanie plne funkčného parkoviska, spevnenej plochy, ktorá
bude slúžiť plnohodnotne obyvateľom. Ciele boli naplnené a parkovisko spĺňa svoj účel.
Ohlas obyvateľov na realizáciu tohto projektu bol dobrý, nakoľko už ľudia nevstupujú do
domu smútku cez zablatenú plochu. Finančný dar bol použitý na materiál a stavebné
práce na vybudovaní parkoviska.

Obec Pozdišovce

Zakúpenie inventáru
pre kultúrny dom

5 000,00 € Košický

Ing. Ján Čižmárik

Cieľom projektu bolo zlepšenie využitia vnútorných priestorov kultúrneho domu.
Zakúpením stoličiek v počte 100 ks sa sprístupnilo využívanie horného poschodia
kultúrneho domu pre obyvateľov obce. Finančný dar bol použitý na kúpu stoličiek.

Obec Jabloň

Park s fontánou v obci
Jabloň

7 000,00 € Prešovský

Vladimír Koscelnik

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie parku s fontánou pre obyvateľov obce Jabloň.
Vybudovaním parku sa vytvorilo miesto, kde sa budú občania stretávať, kde si môžu
oddýchnuť. Využil sa obecný pozemok, ktorý doposiaľ nebol využitý, a prispelo sa tým
ku skrášleniu obce. Ohlas ľudí z obce je len pozitívny, veľmi sa potešili, že je v strede obce
park s fontánou, ktorá je aj osvetlená a v noci svieti rôznymi farbami. Finančný dar bol
použitý na vybudovanie parku s fontánou.

Prílohy

37

24

Obec Veľopolie

Revitalizácia verejného
priestranstva

5 000,00 € Prešovský

Ing. Valéria Klapáčová

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie estetického vzhľadu centra obce, vytvorením
menšieho parku. Informačnou tabuľou obec chcela návštevníkov informovať o histórii
obce a mapkou poukázať na zaujímavé lokality. V rámci projektu boli revitalizované
priestory v centre obce. Pri stavebných prácach okrem úpravy svahovitosti terénu boli
palisádami oddelené priestory od miestnej komunikácie. Upravený priestor sa následne
vysadil okrasnými rastlinami a zeleňou. Informačná tabuľa obce formou fotomapy
pomáha k lepšiemu zorientovaniu sa v obci, hlavne pre návštevníkov. Finančný dar bol
použitý na zemné práce, betónové palisády, montáž, osadenie, materiál, výsadbu
verejnej zelene a na zakúpenie informačnej turistickej tabule.

25

Obec Žbince

Rekonštrukcia kuchyne
v kultúrnom dome
Žbince

6 000,00 € Košický

Ján Jurko

26

Obec Rokytov pri
Humennom

Rozvoj, podpora a
zveľadenie obcí, miest
regiónu

4 000,00 € Prešovský

Jozef Drobňák

Zrealizovaním rekonštrukcie kuchyne sa vytvorili štandardné podmienky pri realizácii
kultúrno-spoločenských akcií konaných v kultúrnom dome v obci Žbince. Občania
oceňujú rekonštrukciu ako prínos k ďalšiemu využívaniu priestorov kultúrneho domu.
Finančný dar bol použitý na stavebné úpravy interiéru, dlažbu, obklady,
elektroinštaláciu, osvetlenie, vzduchotechniku, vykurovanie, vybavenie kuchyne spolu s
rekonštrukciou stropu a stien.
Cieľom projektu bola revitalizácia časti obce, zlepšenie a skrášlenie obce, ktoré poslúži
občanom. Pri obecnom úrade zostal voľný pozemok na pokračovanie oddychovej zóny a
následne tam bola vybudovaná fontána. Ohlas občanov na realizáciu bol mimoriadne
pozitívny. Finančný dar bol použitý na úhradu materiálu.

27

Obec Čabalovce

Vybavenie kuchyne
kultúrneho domu
v obci Čabalovce

3 000,00 € Prešovský

PhDr. Helena Zjanová

Nákupom nového vybavenia do kuchyne v rámci kultúrneho domu došlo k naplneniu
stanoveného cieľa projektu. Zastaralý inventár kuchyne bol vymenený za nový a kvalitný,
spĺňajúci podmienky vybavenia kuchýň kultúrnych domov v obciach. Vybavenie kuchyne
kultúrneho domu spĺňa svoj účel, ale pôsobí aj veľmi esteticky a moderne. Finančný dar
bol použitý na nákup vybavenia kuchyne.

28

Obec Zbojné

Dobudovanie detského
ihriska a oddychovej
zóny v obci Zbojné

7 500,00 € Prešovský

Anna Koščová

29

Obec Chlmec

Montáž podlahového
kúrenia a uloženie
dlažby v kostole obce
Chlmec

Cieľom projektu bolo zatraktívniť okolie ihriska a zvýšiť bezpečnosť detí. Neupravený
terén sa upravil, ihrisko sa vydláždilo gumovou dlažbou a pod altánok bola umiestnená
zámková dlažba. Mládež i dospelí sa radi stretávajú na ihrisku. Po ukončení realizácie sa
na ihrisku konal športový deň pre deti a pre dospelých súťaž vo varení guľášu, čo malo
veľmi pozitívny ohlas. Finančný dar bol použitý na úpravu terénu, výkopové práce,
kladenie dlažby, kamenivo, drevo a lavičku so stolom.
Cieľom projektu bola montáž podlahového kúrenia a uloženie novej dlažby. V rámci
projektu sa odstránila stará dlažba, domuroval sa schod k svätostánku. Ľudia sa
zúčastňovali na jednotlivých prácach a prispievali tak k rýchlemu ukončeniu projektu.
Kostol je krásne zrenovovaný a je v ňom teplo. Finančný dar bol použitý na dlažbu a
škárovaciu hmotu na schodiskové stupne.

Prílohy

10 000,00 € Prešovský

Cyril Hirjak

38

30

Obec Suché

Úprava altánku

6 000,00 € Košický

Jarmila Lopatová

Cieľom projektu bolo sprístupnenie altánku a vytvorenie podmienok pre jeho využitie.
Altánok prispel k zvýšeniu rozvoja komunitného života v obci vzájomným stretávaním sa
a návštevnosťou obce. Altánok sa sprístupnil pre širokú verejnosť. Využívajú ho občania,
turisti aj návštevníci obce. Veľmi často je využívaný mládežou. Finančný dar bol použitý
na zakúpenie materiálu na altánok vrátane dosiek, plechu a spojovacieho materiálu.

31

Obec Zbudské Dlhé

Úprava verejného
priestranstva pred
Domom nádeje

5 000,00 € Prešovský kraj

František Kopej

32

Obec Koškovce

Revitalizácia verejných
priestranstiev a
výmena vianočného
osvetlenia

4 000,00 € Prešovský

Ing. Vladimír Babič

Úpravou verejného priestranstva pred Domom nádeje sa zmenila a celkovo vylepšila
priestorová, ako aj estetická stránka tohto verejného priestoru. Rozšíril sa priestor pred
vstupom pre pohyb osôb v čase rozlúčky s pozostalými, čo priaznivo vplýva na pokojný
priebeh pietneho aktu. Vysadená zeleň dodáva pocit pokoja. Postavením oporného
múru sa stabilizoval a rozšíril celkový priestor. Osadením vstupných zábran, plota sa
vyriešila bezpečnosť osôb. Úpravou verejného priestranstva sa celkovo zlepšil stav
verejného priestranstva, a tým sa aj naplnil jeden z cieľov projektu – aby sa občania v
najťažších chvíľach svojho života mohli na upravenom pietnom mieste dôstojne rozlúčiť
so svojimi príbuznými. Finančný dar bol použitý na úpravu verejného priestranstva.
Hlavným cieľom projektu bolo zatraktívnenie obce Koškovce prostredníctvom
revitalizácie verejných priestranstiev výmenou vianočného osvetlenia pre obyvateľov,
ale aj návštevníkov obce. V obci bolo nainštalovaných 13 nových vianočných ozdôb a
bola kompletne vymenená výzdoba vianočného stromu. Obyvatelia obce uvedenú
aktivitu hodnotia veľmi kladne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie vianočnej výzdoby
vrátane jej montáže a zakúpením dvoch lavičiek na cintorín.

33

Obec Hažín nad
Cirochou

Vybavenie nového
kultúrneho domu a
realizácia verejných
priestorov.

7 500,00 € Prešovský

JUDr. Július Buček

Obci sa podarilo vybaviť nový kultúrny dom, ktorý bol dokončený v roku 2018 potrebným
zariadením, predovšetkým kuchyňou a požičovňou riadu. Vybavenie slúži všetkým
obyvateľom. V rámci projektu sa taktiež podarilo zveľadiť a upraviť verejný priestor pri
novom kultúrnom dome. Finančný dar bol použitý na vybavenie kuchyne, na zakúpenie
riadu, úpravu verejného priestranstva a vybavenia oddychovej zóny pre deti a mládež.

34

Obec Lackovce

Obnova kuchyne
kultúrneho domu

5 000,00 € Prešovský

Ing. Ľuboslava Hofericová

Projekt vyriešil rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a kuchynského zariadenia v
budove kultúrneho domu v obci Lackovce. V rámci rekonštrukcie boli zabezpečené
vodoinštalačné práce, opravené a vymenené boli elektrické rozvody a zabezpečené bolo
maľovanie stien. V rámci projektu boli zakúpené nové gastrozariadenia, konkrétne bol
vymenený plynový sporák, ktorý bol v nevyhovujúcom stave, za nový výkonnejší
štvorhorákový plynový sporák s elektrickou rúrou. Zakúpená bola aj umývačka riadu s
potrebným príslušenstvom a drez. Realizácia rekonštrukcie kuchyne sa odzrkadlí v
budúcom období v podobe úspor energií a v celkovej finančnej úspore. Projekt prispeje
k skvalitneniu kultúrno-spoločenských akcií konaných v kultúrnom dome. Finančný dar
bol použitý na zakúpenie drezu, umývačky riadu a sporáku.

Prílohy

39

35

Obec Staré

Revitalizácia verejných
priestorov v katastri
obce

36

Obec Drahňov

Revitalizácia objektu
obecného úradu

37

Obec Budince

38

39

Ing. Michal Bereznanin

Cieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a ich
voľnočasových aktivít úpravou okolia renesančného kaštieľa, verejných priestranstiev v
obci, okolia obecného cintorína a vybudovanie prístrešku ako oddychovej zóny pre
turistické využitie návštevníkov lesa. V priebehu realizácie projektu boli odstránené
náletové kroviny, bola vykonaná plošná úprava nerovnosti terénu a bol zabezpečený
dovoz hliny s jej následným vyrovnaním. Pred samotnou výsadbou zelene bola pôda
obrobená a pripravená na výsadbu, pričom samotná výsadba bola v závere projektu
zrealizovaná. Pri realizácii vybudovania prístrešku bolo potrebné vhodne upraviť priestor
pre jeho vybudovanie, najmä úpravou nerovnosti terénu, vybudovaním prístupovej
cesty a samotného okolia. Po vyrobení jednotlivých dielov prístrešku a spevnení terénu
bol prístrešok zmontovaný, bol vykonaný ochranný náter prístrešku a vyhotovená
studnička na zachytenie prameňa vytekajúceho vedľa prístrešku. Finančný dar bol
použitý na vyčistenie, úpravu terénu, prípravu vody, výrobu a montáž prístrešku.

6 000,00 € Košický

Tibor Jasovsky

Rekonštrukcia a
obnova kultúrneho
domu

2 000,00 € Košický

Lóránt Juhász

Cieľom projektu bolo zveľadenie objektu obecného úradu. Plechová krytina bola od
poveternostných vplyvov značne poškodená a skorodovaná. Poškodenie a korózia bola
odstránená a krytina dostala nový antikorózny náter. Drevená oporná konštrukcia
prístrešku bola natretá novou univerzálnou glazúrou na drevo. Fasáda bola značne
poškodená a znečistená poveternostným vplyvom počasia, ako aj ľudským faktorom.
Zatepľovací materiál bol doplnený, trhliny boli odstránené a fasáda dostala nový náter.
Budova obecného úradu je tak obnovená a na zachovanie interiéru bude objekt oplotený
a parková časť pred objektom bude oživená zeleňou, okrasnými kríkmi a tujami.
Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
Sociálne zariadenia v obci boli v havarijnom stave. Roky sa obec snažila o ich
rekonštrukciu, no neúspešne. V rámci projektu obec Budince zrekonštruovala kultúrny
dom, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie aj pre národnostné menšiny. Finančný
dar bol použitý na stavebné a elektroinštalačné práce.

Obec Výrava

Obnova detského
ihriska v obci Výrava

10 000,00 € Prešovský

Monika Kurťaková

Obec Svetlice

Rekonštrukcia
sociálnych zariadení v
kultúrnom dome

7 500,00 € Prešovský

Martina Husárová

Prílohy

10 000,00 € Košický

Cieľom projektu bolo zabezpečiť trávenie voľného času detí na detskom ihrisku spolu
s rodičmi. Deti s radosťou uvítali obnovu detského ihriska a v plnej miere ho aj využívajú.
Obec zaznamenala iba pozitívny ohlas zo strany obyvateľov. Finančný dar bol použitý na
detské ihrisko.
Cieľom projektu bola rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome. V kultúrnom
dome boli vybudované nové sociálne zariadenia, ktoré plnohodnotne spĺňajú svoj účel a
slúžia občanom aj širokej verejnosti. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu
sociálnych zariadení.

40

40

Obec Lakšárska Nová
Ves

Zavlažovací systém
hracej plochy
športového štadiónu

8 000,00 € Trnavský

Oľga Procházková

41

Obec Kamenica nad
Cirochou

Obnova detského
ihriska v obci Kamenica
nad Cirochou

7 300,00 € Prešovský

Ing. Monika Hamaďaková

42

Obec Jablonov nad
Turňou

Oprava steny
kultúrneho domu

8 000,00 € Košický

Ing. Slavomír Zubriczky

43

Obec Ľubiša

Zakúpenie vybavenia
kuchyne a sály KD

7 000,00 € Prešovský

Jozef Sklenčár

Prílohy

Cieľom projektu bolo zabezpečiť životnosť a funkčnosť hracej plochy nezávisle na počasí
a množstve vody z blízkeho vodného toku. Zrealizovaný projekt má veľký význam pre
rozvoj športových aktivít v obci, či už aktívnych alebo pasívnych. Futbal je jediný druh
športu v obci a pravidelne ho navštevuje veľa ľudí. Na rozdiel od mnohých obcí aj
športovci sú domáci. Realizáciou projektu sa zabránilo čiastočnému preschnutiu hracej
plochy a hroziacemu vyschnutiu. Finančný dar bol použitý na uhradenie závlahového
systému.
Projektom: „Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou“ sa vytvorilo
centrálne detské ihrisko, kde budú svoj voľný čas tráviť rodičia s deťmi. Detské ihrisko
slúži širokej verejnosti a zároveň je využité aj žiakmi základnej školy a materskej školy. V
minulosti obec využívala staré detské ihrisko, kde sa nachádzali prvky, ktoré už nespĺňali
prísne bezpečnostné štandardy a normy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
detských hracích prvkov na ihrisko spolu s technickými úpravami na ihrisku.
Cieľom projektu bolo dokončenie komplexnej exteriérovej rekonštrukcie budovy
kultúrneho domu. V rámci opravy sa opravila južná stena kultúrneho domu o celkovej
ploche 250 m2. Ako prvé sa začali odstraňovať zvetrané a nesúdržné časti omietok,
následne sa stena natrela penetračným náterom pre optimálnu priľnavosť prednástreku
– cementového špricu, hrubej omietky vo viacerých vrstvách, nakoľko nerovnosť steny
bola veľmi veľká. Do tejto hrubej omietky sa ukladali kovové lišty, ktorými sa zabezpečilo,
aby sa stena vyrovnala. Následne sa osadzovala sklotextilná mriežka s lepidlom a
nakoniec silikónová škrabaná omietka vo farebnom prevedení – ako je ostatná časť
kultúrneho domu. Keďže na tejto strane steny je niekoľko okien, ktoré boli vo veľmi zlom
stave, rámy okien boli prehnité a poškodené, pristúpilo sa k výmene okien. Finančný dar
bol použitý na prenájom a montáž lešenia, nátery, omietky, nákup okien a soklov.
Obec Ľubiša na organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí využíva predovšetkým
kultúrny dom, v ktorom sa konajú podujatia a aktivity počas celého roka. Budova
kultúrneho domu bola pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaná (exteriér aj interiér).
Keďže vybavenie sály KD a kuchyne bolo v nedostatočnom stave, vďaka realizácii
projektu došlo k výmene inventáru. V sále KD sa vymenili stoly a stoličky. V kuchyni sa
vymenili sporáky a dokúpila sa umývačka riadu. Keďže kultúrny dom využívajú občania
aj na rodinné oslavy, bolo potrebné esteticky zjednotiť aj obrusy na stoly a misy.
Realizáciou projektu sa zabezpečilo skultúrnenie priestorov sály a kuchyne, ktorá sa
využíva na kultúrne podujatia a akcie týkajúce sa spoločenského života v obci. Nákupom
nového interiérového vybavenia sály a kuchyne kultúrneho domu došlo k naplnenie
stanoveného cieľa projektu. Sála kultúrneho domu v obci novými stoličkami a stolmi
získala kvalitné vybavenie a zvýšenie estetickej časti interiérového vybavenia. Kuchyňa
kultúrneho domu svojím vybavením (sporáky, umývačka riadu) tak ponúka moderný
štandard vybavenia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie umývačky riadu, sporáku,
obrusov, stolov, stoličiek a nerezových mís.

41

44

Obec Ruská

Zveľaďovanie a
revitalizácia verejných
priestranstiev – II.
etapa

2 000,00 € Košický

Erika Lakatošová

Cieľom projektu boli dokončovacie práce na amfiteátri a revitalizácia jeho okolia. Celý
amfiteáter bude odovzdaný koncom júna 2020. Zámerom projektu bola úspora
finančných prostriedkov na prenájme javiska, zvýšenie kvality podujatia a spoločné
trávenie voľného času rodičov a detí na miestnom ihrisku. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie stavebného materiálu na zastrešenie javiska a na zakúpenie zámkovej dlažby.

Príloha č. 6: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPP – D istribúcie v rámci vyplatenia darov
Č.
1

Predkladateľ
Obec Pernek

Názov projektu
Vybudovanie fitparku a osadenie
mobiliáru

2

Slovenské
združenie športu

Priateľský odvetný
futbalový turnaj –
Starí páni 2019

3

TK DANUBE
Bratislava

Kreatívnointegračný tábor –
HEĽPA 2019

Prílohy

Podporená suma
Štatutár
10 080,00 € Ing. Martin Ledník

5 000,00 € Mgr. Michal
Janota

900,00 € Andrej Mičunek

Mesto
Pernek

Kraj
Bratislavský

Bratislava

Bratislavský

Bratislava

Bratislavský

Záverečná správa
Zámerom projektu bolo vybudovanie fit-parku v rámci verejného priestranstva
,,Drevenica“ a osadenie parkového mobiliáru v centre obce. Projekt plynule
nadväzuje na revitalizáciu centra obce, pri ktorej došlo k obnove priestranstva
okolo pamätníka padlých, obnove sochy sv. Floriána nachádzajúcej sa v tesnej
blízkosti rímskokatolíckeho kostola a priestranstva ,,Drevenica“, revitalizovaného
v roku 2017. Hlavným cieľom bola podpora a rozvoj športu a voľnočasových
aktivít. Výsledkom projektu je vybudovaný fit-park, osadený parkový mobiliár. Fitpark je prístupný pre všetkých obyvateľov obce, kde môžu bezpečne tráviť svoj
voľný čas a rozvíjať svoje fyzické a psychické zručnosti. Vybudovaný areál je
miestom stretávania sa miestnej komunity, rodín s deťmi, mládeže, dospelých a
seniorov, kde nájdu pohodu a relax. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
lavičiek, smetných košov, prvkov do fit-parku, terénne úpravy, betónovanie,
dopravu, montáž, pohrabanie a výsev trávnika.
Cieľom OZ Slovenské združenie športu bolo realizovať projekty a aktivity plné
zmysluplnosti a prospešnosti pre spoločnosť. Cieľom podujatí bolo aktivizovať u
dospelých a mládeže záujem o šport, motivovať širokú verejnosť k záujmu o šport,
zdravie, zdravý životný štýl a uplatňovať princípy fair-play. Cieľ podujatia bol
splnený, na tribúnach sa stretlo niekoľko vekových kategórií a všetci boli s
podujatím spokojní. Finančný dar bol použitý na ocenenia, občerstvenie
a darčeky.
Cieľom projektu bola podpora integračno-tvorivého pobytu pre deti a mládež s
rôznym typom postihnutia (mentálne, zrakové, telesné, vozíčkari, viacnásobné) v
priamej interakcii s rovesníckou skupinou talentovaných a tvorivých ľudí.
Kreatívno-integračný pobyt Heľpa 2019 sa konal v dňoch 5. – 12. 10.2019, počas
ktorého sa uskutočnilo niekoľko druhov aktivít so zameraním na relax,
rehabilitáciu, arteterapiu, rôzne športové a spoločenské aktivity. Finančný dar bol
použitý na pomôcky k tvorivým dielňam a na poznávací výlet.
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4

Občianske
združenie
Cyklogreen park

Vydanie publikácie
Princípy chirurgie
Va a Princípy
chirurgie Vb

25 000,00 € František Peter

Topoľčany

Nitriansky

Cieľom projektu bolo kompletné vydanie diela Princípy chirurgie, aby sa mohlo
stať zdrojom poznatkov pre budúcich odborníkov. Dielo prinieslo štandardné
postupy, diagnostiky, liečby a prevencie chirurgických ochorení a patologických
stavov. Publikácia je rozdelená na dve knihy po cca 800 strán. Finančný dar bol
použitý na tlačovú prípravu, mediálnu propagáciu a distribúciu.

Príloha č. 7: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci vyplatenia darov
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Obec
Hankovce

Fašiangový ples v
Obci Hankovce

2

Slovenská
spoločnosť
údržby

Národné fórum
údržby 2019

3

Logi 707 OZ

Mladí záchranári

Prílohy

Podporená suma

Mesto

Kraj

Štatutár

Záverečná správa

1 000,00 € Hankovce

Prešovský

Ing. Ľudmila
Veľasová

Fašiangový ples sa uskutočnil dňa 23. februára 2019. O úvodný program sa postarali mažoretky z
CVČ v Humennom. O hudobnú produkciu sa postarala skupina Esta a ku kultúrnemu programu
prispel aj FS Chemlon. V tombole sa vyhlasovalo 51 cien a počas plesu sa všetci mohli odfotiť
fotografkou a fotografiu si ešte v ten večer odniesť domov. Účastníci, rodáci z obce a okolia, boli
ako každoročne veľmi spokojní a objednávali si lístky už na budúci rok. Finančný dar bol použitý
na fotografa, tombolu, kultúrny program a kvety.

1 200,00 € Bratislava

Bratislavský

doc. Ing. Juraj
Grenčík, PhD.

Banskobystrický

Ing. Martina
Červočová

Cieľom konferencie Národné fórum údržby bolo priniesť aktuálne informácie vysokej odbornej
úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska aj
zahraničia. Medzinárodnej konferencie sa v dňoch 28. – 29. 5. 2019 zúčastnilo 225 registrovaných
účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia zo všetkých oblastí úzko súvisiacich s údržbou z riadiacich
aj výkonných úrovní. Väčšina odborných prednášok je zverejnená v Zborníku prednášok
konferencie, na ktoré boli použité finančné prostriedky. Finančný dar bol použitý na zborník
prednášok.
Projekt bol zameraný na deti vekovej kategórie 8 – 14 rokov vo vybraných základných školách vo
Veľkom Krtíši a Čebovciach. Cieľom projektu im bolo podať základné informácie z oblasti ochrany
pred požiarmi prostredníctvom interaktívnych prednášok. Nosnými témami boli témy „Prevencia
vzniku požiarov“, „Modely správania sa pri vzniku udalosti“ a „Materiálno-technické vybavenie
hasičských jednotiek“. Absolvovaním takéhoto bloku deti získali poznatky a informácie, ktoré by
mohli využiť v bežnom živote, poprípade aj v niektorých krízových situáciách. Finančný dar bol
použitý na kúpu dataprojektoru.

500,00 € Veľký Krtíš

43

4

Technická
inšpekcia a. s.

Konferencia
„Bezpečnosť
technických
zariadení 2019“

5

Obec Nižné
Ladičkovce

Vybudovanie
autobusovej
zastávky

6

Obec Vysoká
pri Morave

7

8

Bratislavský

Ing. Dušan Perniš

1 500,00 € Ľubiša

Prešovský

Ing. Ján Hudák

Scénické
osvetlenie
kultúrneho
domu Vysoká pri
Morave

6 000,00 € Vysoká pri
Morave

Bratislavský

Dušan Dvoran

Cieľom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia kultúrneho domu, ktorý bol zriadený ešte v roku
1973. Pôvodné osvetlenie bolo z veľkej časti nefunkčné a riešilo sa náhradným osvetlením
pomocou lámp s predlžovacími káblami. Zakúpením a namontovaním nového osvetlenia sa
skvalitnia všetky kultúrne a spoločenské akcie, svadby, vystúpenia detí zo základnej a materskej
školy. Finančný dar bol použitý na osvetľovaciu techniku s príslušenstvom.

EXPO CENTER
a. s.

13. ročník
medzinárodnej
konferencie a 14.
ročník výstavy
FirEco 2019

500,00 € Trenčín

Trenčiansky

Ing. Štefan Bratko,
Ing. Miroslav
Rozložník

Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 2. až 4. mája 2019 v poradí už 14. ročník
medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco, ktorá sa koná
v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 21 vystavovateľov zo Slovenska,
Českej republiky a Poľska. Zámerom tohto špecializovaného výstavného podujatia bolo
oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a
zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, ako aj s možnosťami na ochranu
životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými
mimoriadnymi udalosťami. Nad výstavou FirEco 2019 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo
vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov – Prezídia Hasičského a záchranného zboru,
Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplnil
prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.

Združenie
miest a obcí
regiónu
Humenné

Športový deň
miest a obcí
regiónu
Zemplína

Prešovský

Cyril Hirjak

Dôvodom stretnutia primátorov, primátoriek, starostov a starostiek obcí regiónu Zemplína bol
športový deň, ktorého cieľom bolo sa vzájomne spoznať, prehĺbiť vzťahy, zašportovať si a zmerať
si sily a v neposlednom rade vytvoriť podmienky pre rôzne budúce spolupráce. Finančný dar bol
použitý na občerstvenie.

Prílohy

500,00 € Bratislava

3 000,00 € Chlmec

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti
technických zariadení. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 14. – 15. 5. 2019 v Liptovskom Mikuláši
v hoteli Wellness Hotel Chopok. Tento projekt bol určený pre manažérov, zodpovedných za
bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovateľov technických zariadení a iných odborníkov z
oblasti BOZP. Prednášatelia sa podelili s účastníkmi konferencie o skúsenosti z oblasti legislatívy
BOZP, bezpečnosti strojových zariadení, úrazov spôsobených technickými zariadeniami, dronov
a ich využitím pri kontrole technických zariadení, bezpečnosti na detských ihriskách a
športoviskách, osvetlenia národného štadióna, požiarov technických zariadení, preventívnych
opatrení pri prevádzke technických zariadení a trhového dohľadu. Finančný dar bol použitý na
odborných lektorov.
Cieľom projektu bolo vybudovanie autobusovej zastávky na základe podnetov a žiadostí občanov
Nižných a Vyšných Ladičkoviec. V prípade nepriaznivého počasia občania nemali možnosť úkrytu,
nakoľko bola zastávka len otvorený priestor. Zámerom bolo zlepšenie podmienok a ochrana
zdravia občanov čakajúcich na autobus. Vybudovanie zastávky sa stretlo len s pozitívnym
ohlasom. Finančný dar bol použitý na dodanie a montáž autobusovej zastávky.
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9

Obec Ptíčie

Oprava sály
kultúrneho
domu

6 000,00 € Ptíčie

Prešovský

Martin Dzemján

Kultúrny dom bol vybudovaný ešte v roku 1988. V tomto roku je to už 31 rokov a bolo potrebné
na ňom vykonať mnohé úpravy, vrátane osekania múrov, výmeny pôvodnej sadrovej omietky,
vykopania odvodňovacej ryhy. Ciele projektu boli jednoznačne naplnené. Zrealizovali sa všetky
naplánované práce a priebeh projektu neovplyvňovali žiadne negatívne faktory. Finančný dar bol
použitý na potrebný materiál.

10

Obec Dolné
Zelenice

775.výročie prvej
písomnej
zmienky o obci
Dolné Zelenice

1 000,00 € Dolné
Zelenice

Trnavský

Mgr. Dagmar
Jakubcová

11

Spoločnosť pre Letná škola
edukáciu a
Slovenčina
kultúru v
aktívne a tvorivo
Nadlaku

1 000,00 € Nadlac

Nadlac Rumunsko

Mgr. Peter Pavel
Hlasznik

12

Asociácia
technických
diagnostikov
SR

1 000,00 € Košice

Košický

doc. Ing. Viera
Peťková, PhD.

Oslavy 775. výročia 1. písomnej zbierky o obci Dolné Zelenice sa uskutočnili 1. septembra 2019 v
parku v Dolných Zeleniciach. Oslavy sa niesli v duchu ekumenickej bohoslužby odslúženej v
miestnom parku, ktorú sprevádzala dychová hudba Šúrovanka. Osláv sa zúčastnili výnimoční
hostia ako prednosta Okresného úradu v Hlohovci, z redakcie Slovenského rozhlasu pán Martin
Jurčo a starostovia z okolitých obcí. Osláv sa zúčastnilo cca 200 ľudí. Cieľom projektu bolo
pripomenúť si históriu obce a tradície. Finančný dar bol použitý na zakúpenie propagačných
materiálov, plakiet a erbu.
Zámerom projektu je zorganizovanie letnej školy pre žiakov, v rámci ktorej sa uskutočnia viaceré
aktivity: čítanie s porozumením, dramatizácia textu, zábavné jazykovo-fonetické cvičenia na
rozvoj správnej výslovnosti, hudobno-pohybové aktivity a základy umeleckého prednesu. Aktivity
budú vedené odborníkmi. Deti budú vedené ku komunikácii v kultivovanej jazykovej forme.
Cieľom projektu je správna artikulácia a správna melódia viet, obohatenie slovníka, čítanie s
porozumením, spojenie obsahu textu s pohybom, mimikou, gestikou, rozvoj kreativity a jazykovej
fluencie.
Cieľom konferencie bolo zvýšenie odbornej úrovne pracovníkov pri riadení prevádzok,
manažmentu, údržbárov zariadení, ako aj vedeckých pracovníkov pri orientácii sa na aktuálne
témy v technike. Zámerom bola najmä výmena skúseností s riadením strojov a ich starostlivosťou
formou prevencie. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 1. – 2. októbra 2019 v Dome techniky v
Košiciach. Finančný dar bol použitý na zborník prednášok, prenájom priestorov a catering.

13

Obec Belža

500,00 € Belža

Košický

Ing. Ondrej Pravda

Cieľom projektu bolo usporiadanie Vianočného koncertu dňa 20. 12. 2019. V programe vystúpili
zoskupenia Labirsky Beťare, Zuzana Olexová so skupinou a Belžanka. Ročník 2019 naplnil
očakávania a zopakoval úspech z roku 2018. Všetci sa tešili príjemnej vianočnej atmosfére.
Finančný dar bol použitý na honoráre pre interpretov.

14

GLOBSEC

Banskobystrický

Mgr. Milan Solár

Zámerom projektu bolo prispieť k verejnej diskusii odbornej aj širšej komunity o otázkach
energetickej bezpečnosti v kontexte nového cyklu európskych inštitúcií. Projekt sa preto usiloval
o prepojenie odbornej energetickej komunity s vládnymi orgánmi za súčinnosti mimovládneho
sektora. Obsahoval viacero aktivít – panelové debaty s politickými predstaviteľmi, odborníkmi a
médiami, strategické diskusie, reporty aj policy paper s konkrétnymi politickými odporúčaniami.
Vytvoril tak vhodnú platformu na otvorenú diskusiu a prezentovanie témy energetickej
bezpečnosti v širšej komunite. Finančný dar bol použitý na manažment, PR služby, ubytovanie,
catering, cestovné a na event manažment.

Prílohy

XXII. ročník
Medzinárodná
vedecká
konferencia Teória a aplikácia
metód technickej
diagnostiky
Vianočný koncert

GLOBSEC Tatra
Summit 2019

25 000,00 € Banská
Bystrica
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15

Technická
univerzita v
Košiciach,
Fakulta
materiálov,
metalurgie a
recyklácie

Tradičná
hutnícka slávnosť
– Šachťák, počas
ktorej sú
prijímaní noví
kandidáti –
fuchsovia do
Stavu.
Slávnostné
oceňovanie
dobrovoľných
hasičov pri
príležitosti 95.
výročia vzniku
okresnej
organizácie
DOPO SR vo
Veľkom Krtíši
„ 5. Benefičný
Vianočný koncert
“ 28. 12. 2019 o
17:00 hod. MsKS
Humenné

1 000,00 € Košice

16

Územná
organizácia
Dobrovoľnej
požiarnej
ochrany vo
Veľkom Krtíši

17

Občianske
združenie
RUSINIJA

18

19

Obec Vojany

SLOVENSKÝ
PLYNÁRENSKÝ
A NAFTOVÝ
ZVÄZ

Prílohy

Košický

Dr. h. c. prof. Ing.
Stanislav Kmeť,
CSc., rektor
univerzity
Ing. Iveta Vasková,
PhD., dekanka
fakulty

Tradičná slávnosť Šachťák bolo podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo udržiavanie/rozvoj
tradícií, zvyšovanie povedomia a spolupatričnosti k univerzite, regiónu a k celému Slovensku.
Zámerom bolo udržiavať kultúrne dedičstvo predkov, ktoré siaha až do čias panovníčky Márie
Terézie. Predmetom slávnosti bolo prijímanie nových kandidátov do hutníckej komunity a bol
určený pre študentov, zamestnancov, absolventov a priemyselných partnerov. Finančný dar bol
použitý na prenájom pódiovej techniky, ozvučenie a osvetlenie.

Banskobystrický

Mgr. Anita
Galčíková

Cieľom projektu bola podpora dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi
udalosťami. Aktivitou projektu bolo slávnostné udeľovanie cien dobrovoľným hasičom, ktoré sa
zrealizovalo dňa 13. 12. 2019 v Modrom Kameni. Zrealizovaním aktivít sa prispelo k naplneniu
cieľa a podporila sa dobrovoľnícka hasičská činnosť na Slovensku. Finančný dar bol použitý na
ozvučenie, kultúrny program a ocenenia.

1 000,00 € Humenné

Prešovský

Ladislav Fedič,
prezident OZ
Juraj Lancoš,
viceprezident OZ

Zabezpečenie
bezbariérového
prístupu do
budovy
obecného úradu

1 500,00 € Vojany

Košický

Štefan Czinke

Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovanie verejného predstavenia. Čiastkovým cieľom boli
činnosti na získanie financií, hudobné spracovanie, textová úprava, nácvik a prezentácia
rusínskych kolied, vianočných zvykov a vianočných vinšovačiek v období Vianoc. Zámerom
projektu bolo dosiahnuť spoluprácu viacerých vekových generácií. Staršia a stredná generácia
boli nositeľmi tradícií, tí ktorí poskytli texty kolied a vinšov. Mladá generácia bola prijímateľom a
šíriteľom spracovaných kolied a vinšov. Benefičný koncert sa konal 28. 12. 2019 a jeho výťažok
bol venovaný obyvateľom mesta Prešov, ktorí boli zasiahnutí výbuchom v bytovke. Finančný dar
bol použitý na moderátorov, speváčku, hudobné aranžmány a ozvučovaciu techniku.
Cieľom projektu je zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy obecného úradu, ako aj do
ambulancie všeobecného lekára. V záujme dosiahnutia cieľa je potrebné vybudovať výťah.
Vybudovaný výťah zabezpečí bezbariérový prístup do budovy obecného úradu, ale i ambulancie
lekára.

„CENA PROF.
NEMESSÁNYIHO
PRE ROK 2019“

1 100,00 € Bratislava

Bratislavský

Ing. Tomáš
Malatinský, MBA –
prezident

300,00 € Modrý
Kameň

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s plynárenskou problematikou s názvom „Cena prof.
Nemessányiho“, ktorú každoročne organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz. Oslovuje so
súťažou 24 fakúlt a 7 univerzít. Do súťaže môžu byť prihlásené diplomové práce, ktoré boli
obhájené do 31. 8. v danom roku. Témy prác sa navrhujú každoročne podľa aktuálnych potrieb
spoločností, ktoré sú členmi SPNZ, poprípade študenti spracúvajú vlastné témy súvisiace s
problematikou plynárenstva a príbuzných odborov.
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Príloha č. 8: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe Regióny
Č.

Predkladateľ projektu

Názov projektu

1

Základná škola Vyšný
Žipov

Chránime si náš poklad

2

Obecný úrad Beladice

3

Štatutár

Záverečná správa

500,00 € Prešovský

Mgr. Eva Gogová

Priestor pre všetkých

1 000,00 € Nitriansky

PhDr. Mário Žáčik

Obec Lazy pod Makytou

Budúcnosť patrí našim
deťom

1 500,00 € Trenčiansky

Ing. Ján Mičega

4

Základná škola s
materskou školou Milana
Rastislava Štefánika,
Budimír 11

Včielka a Vilko sa hrajú –
Legg-Godt = Lego

5

Spojená škola, Slančíkovej
2, Nitra

Čistenie a upratovanie
priestranstva

Cieľom projektu bola ochrana životného prostredia v obci Vyšný Žipov a blízkom okolí.
Jednalo sa hlavne o oblasť popri rieke Topľa, kde sa nachádza Mŕtve rameno
vyhlásené za chránené krajinné územie. Zámerom bolo, aby žiaci a študenti získali
vedomosti a budovali si lepší vzťah k prírode. V rámci projektu na hodinách predmetu
„Svet práce“ v plnej miere žiaci využili odpadové vrecia na zber lístia na školskom
dvore. Zakúpením plastových nádob na separovaný odpad zaujali nielen spolužiakov,
ale aj širšiu verejnosť. Finančný dar bol použitý na nákup vriec a odpadových nádob.
Projekt bol výnimočným spojením oddychu, zážitku a poznania hravou formou.
Cieľom bolo z opustenej a zanedbanej centrálnej plochy pri obecnom úrade v
Beladiciach vytvoriť miesto pre stretávanie generácií, kde sa bude prelínať
environmentálny prvok s historickým dedičstvom. Cieľ projektu bol splnený, v rámci
projektu bol prázdny trávnatý porast zmenený na relaxačno-oddychovú zónu spojenú
s historicko-duchovným centrom. Zóna bude slúžiť na stretávanie mladých ľudí s
deťmi a širokú verejnosť. Predpokladá sa aj organizovanie cirkevných podujatí. Kríž
bude oficiálne požehnaný na jar 2020. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné a
stavebné práce.
Hlavným cieľom bolo vytvorenie priestoru pre deti formou vybudovania materského
centra, ktoré by slúžilo ako odrazový mostík pre jednoduchšie začlenenie detí do
škôlkarského a školského prostredia, lepšiu interakciu s rovesníkmi, zmysluplné
vyplnenie voľného času pre mamičky, oteckov a starých rodičov detí. Deti vďaka
centru majú možnosť sa spolu pohrať, niečo si vyrobiť, spoločne si prečítať nejakú
zaujímavú knižku, počas čoho dochádza k lepšej socializácii v kolektíve. Finančný dar
bol použitý na materiálne vybavenie priestoru materského centra.
Cieľom projektu bolo postupne zlepšovať a hľadať nové cesty výchovy a vzdelávania
v materskej škole tak, aby boli prínosom nielen pre deti, ale aj pre pedagógov.
Pomocou lega a daných aktivít ako „Tri prasiatka“, Vítanie jari „Jaruľka“, „Žijeme na
planéte Zem“, „Moja dedina“, Legoliáda Včielky a Vilka sa podarilo inovovať nové
metódy do výchovy a vzdelávania v materskej škole tak, aby boli prínosom pre všetky
strany. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia potrebného na
aktivity.
Cieľom projektu Spojenej školy z Nitry bolo čistenie a upratovanie priestranstva v
areáli školy. Výsledkom aktivity je zvýšená bezpečnosť študentov školy a študentov
UKF Nitra a zveľadenie životného prostredia. Finančný dar bol použitý na čistenie a
odvoz sutiny.

Prílohy

Podporená suma Kraj

500,00 € Košický

1 500,00 € Nitriansky

PaedDr. Jana
Bavoľárová

Mgr. Jaroslav Maček
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6

ZŠ s MŠ Rozhanovce

Zriadenie skalky pred
vstupom do školy

900,00 € Košický

Mgr. Ľuboš Takács

Cieľom projektu bola estetizácia prostredia exteriéru školy. Za pomoci miestnej firmy
sa zrekultivovala plocha cca 8 x 4 m a vybudovala skalka s okrasnými rastlinami,
kameňmi a farebnou kôrou. Ohlasy, hlavne rodičov, boli len pozitívne. Finančný dar
bol použitý na záhradný materiál a prácu na skalke.

7

Mestská časť Košice-Barca

Barca – revitalizácia parku

500,00 € Košický

František Krištof

8

Základná škola s VJM –
Alapiskola Somotor

Grantový program Regióny

500,00 € Košický

Mgr. Klára Kovácsová

9

Mesto Brezno

Obnova detských ihrísk v
meste Brezno

1 000,00 € Banskobystrický JUDr. Tomáš Abel, PhD.

10 Základná škola Jána
Zemana Nová Baňa

Vybudovanie školskej
knižnice v Základnej škole
Jána Zemana Nová Baňa

1 000,00 € Banskobystrický Mgr. Mariana
Andrášiková

11 Základná škola s
materskou školou
Bracovce

Udržujeme naše kultúrne
tradície a zvyky

500,00 € Košický

Mgr. Peter Novák

12 OZ pri ZŠ v Plavnici

Skrášlime si areál novými
drevinami

900,00 € Prešovský

Ľubomír Raslavský

Cieľom projektu bola výsadba krov – tisov, brečtanu a kríkov za účelom zníženia hluku
a emisií z priľahlých komunikácií a skrášlenie oplotenia miestneho parku. Všetky ciele
boli naplnené, naplnili sa aj ciele, ktoré si predkladatelia stanovili uhradiť z vlastných
zdrojov, t. j. odstránenie suchých a poškodených drevín a pňov s nutným rezom.
Finančný dar bol použitý na kúpu rastlín, kríkov a trvaliek.
Cieľom projektu bola obnova zastaralého verejného priestoru a zvýšenie estetizácie
prostredia. Výmena lavičiek na chodbách školy modernizovala zastaralé prostredie a
vytvorila bezpečnejšie prostredie pre študentov. Finančný dar bol použitý na kúpu
lavičiek.
Cieľom mesta Brezno bolo vytvoriť bezpečný, zaujímavý a hygienický priestor pre
trávenie voľného času pre mladé rodiny s deťmi. Vytvoriť priestor pre ich stretávanie,
diskusie, priestor na hranie sa detí a aktivity vonku. Výsledkom projektu sú bezpečné
ihriská a pieskoviská spĺňajúce všetky bezpečnostné a hygienické normy. Finančný dar
bol použitý na pieskovisko a štrk a frakciu potrebnú k ihrisku.
Výsledkom projektu bola zmena a sfunkčnenie súčasných priestorov školskej knižnice
prostredníctvom vytvorenia jedného komplexného celku školskej knižnice pre
potreby a záujmy detí a učiteľov. Výnimočnosť projektu spočívala vo vytvorení
priestoru plného pohodlia a pokoja s voľným prístupom žiakov ku knižným titulom.
Tento výsledok bol dosiahnutý podporou knižničnej infraštruktúry formou vybavenia
spomenutého priestoru potrebnými pomôckami ako sedacie tuli vaky, rozkladacie
podložky na sedenie, koberec a pracovné stoly. Finančný dar bol použitý na nákup
stolov, podložiek na sedenie, tuli vakov a koberca.
Cieľom projektu bolo vybaviť spevácku skupinu dievčat ľudovými krojmi z regiónu
Zemplín. Žiačky školy reprezentujú ľudové tradície Dolného Zemplína a nové tradičné
kroje prilákajú do krúžku viac žiakov. V krúžku počas októbra nacvičovali zvyky, ktoré
naši predkovia uskutočňovali od Kataríny až do Vianoc. Vystúpenie dievčat v nových
krojoch priblížilo verejnosti zvyky, ktoré sa v súčasnej rýchlej dobe neudržiavajú.
Finančný dar bol použitý na kúpu detských ľudových odevov.
Cieľom projektu bolo vysadiť okrasné dreviny medzi kamienkovým chodníkom pred
školou a starými stromami. O stromčeky bolo potrebné sa starať a tak je úlohou
žiakov na hodinách techniky starostlivosť o stromy. Finančný dar bol použitý na nákup
drevín a materiálu.

Prílohy
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13 ODKAZ COBURGOVCOV –
História v službách
budúcnosti, Svätý Anton

Čo dokážu naši pod Sitnom

14 Obec Dargov

23. ročník Poddargovských
slávností

500,00 € Košický

Ján Kiš

15 Základná škola Pavla
Horova

Obnova detského ihriska v
ZŠ P. Horova, Michalovce

900,00 € Košický

Mgr. Slavko Pavolko

16 Základná škola Hlavná 5,
Družstevná pri Hornáde

Prírodná záhrada

500,00 € Košický

PaedDr. Anna Vajdová

17 Základná škola s
materskou školou, Ždiar
255
18 Mesto Spišské Podhradie

Gymnastické dresy

500,00 € Prešovský

Mgr. Ľubosláva
Budzáková

XXXVI. ročník 20 mierových
kilometrov okolo Spišského
hradu

700,00 € Prešovský

MVDr. Michal Kapusta

Prílohy

1 000,00 € Banskobystrický Ing. Marián Číž

Podujatie „Čo dokážu naši pod Sitnom“ sa uskutočnilo v sobotu dňa 21. septembra
2019 v kultúrnom dome vo Svätom Antone. Na podujatí sa striedali vystúpenia
domácich účinkujúcich zo Svätého Antona i hosťujúcich umelcov z okolitých obcí spod
Sitna s projekciami premietanými na plátne pri javisku. Podujatie „Čo dokážu naši pod
Sitnom“ prispelo k informovanosti obyvateľov Svätého Antona i všetkých prítomných
hostí o bohatej histórii obce, šľachtickej dynastii Koháry-Coburg, sídliacej v kaštieli, o
zvykoch a tradíciách v Honte – zvlášť v kraji pod Sitnom. Finančný dar bol použitý na
ozvučenie a projekciu.
Obec Dargov každoročne organizuje folklórny festival pre všetkých priaznivcov
folklórneho spevu a tanca. V roku 2019 sa uskutočnil už 23. ročník Poddargovských
slávností. Hlavným cieľom bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, čo sa podarilo
týmto podujatím naplniť. Finančný dar bol použitý na vystúpenie folklórneho súboru.
Cieľom projektu bolo, aby žiaci školy trávili čo najdlhší čas na čerstvom vzduchu v
príjemnom a bezpečnom prostredí. Projekt bol výnimočný tým, že po úspešnej
realizácii je toto detské ihrisko jediné v absolútnom centre mesta, a okrem žiakov
školy ho bude môcť využívať aj široká verejnosť. Výsledkom projektu je revitalizované
detské ihrisko s dopadovou plochou, dodržanie bezpečnosti nového detského ihriska
oproti súčasnému stavu a zlepšenie pohybových schopností žiakov. Finančný dar bol
použitý na detské ihrisko.
Cieľom bola realizácia a propagácia pozitívnych klimatických zmien v školskom
prostredí a v prostredí obce Družstevná pri Hornáde so zameraním najmä na ochranu
fauny a flóry v školskej záhrade. Projekt bol výnimočný tým, že u žiakov budoval vzťah
k dobrovoľníctvu, zodpovednosti a presvedčenie, že veci verejné sa nás dotýkajú a
môžeme ich demokraticky ovplyvňovať a svoje prostredie môžeme aktívne meniť k
lepšiemu. Výsledkom projektu je zrekonštruovaná školská prírodná záhrada, ktorá
ako celok bude slúžiť nielen ako učebná a relaxačná ekoplocha, ale bude napĺňať
okrem environmentálnych aj sociálne potreby obyvateľstva a zlepší spoluprácu
rodičov a občanov z miestnej komunity so školou. Finančný dar bol použitý na dreviny,
byliny, vybudovanie jazierka a iné záhradné potreby.
V rámci projektu boli zaobstarané gymnastické dresy pre chlapcov aj dievčatá. Každý
rok sa zúčastňujú súťaže Gymnastický štvorboj pre žiakov ZŠ, kde podmienkou účasti
je gymnastické oblečenie. Finančný dar bol použitý na nákup gymnastických dresov.
Mesto Spišské Podhradie 1. 9. 2019 organizovalo už XXXVI. ročník bežeckých pretekov
s názvom 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. Beh sa konal s
medzinárodnou účasťou v 3 kategóriách, a to beh na 20 km, beh na 10 km a
detské/žiacke preteky. Po ukončení bežeckých pretekov sa uskutočnilo slávnostné
oceňovanie víťazov spojené s kultúrnym programom. Finančný dar bol použitý na
zabezpečenie kultúrneho programu a na ozvučenie.
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19 Základná škola, Jána
Švermu 6, Michalovce

Poznávací kútik drevín

730,00 € Košický

Mgr. Yvonne Kobilicová

20 Základná škola s
materskou školou, Hlavná
320/79, Slanec

Športujme spolu

500,00 € Košický

PaedDr. Helena
Štibelová, MBA.

21 Mesto Podolínec

Podolínsky spravodaj

500,00 € Prešovský

Mgr. Jaroslav Seman

22 Obec Klenovec

Klenovec triedi prvotriedne

23 Obec Slovinky

Rozšírenie systému
informačných tabúľ v obci
Slovinky

500,00 € Košický

Gabriela Kopnická

24 Základná škola s
materskou školou
Čečejovce

Za zelenšiu školu

900,00 € Košický

Mgr. Monika Szanyiová

25 Obec Rudňany

Výsadba zelene na
verejných priestranstvách

500,00 € Košický

Bc. Rastislav Neuvirth

Prílohy

1 000,00 € Banskobystrický Mgr. Zlata Kaštanová

Cieľom projektu bolo vytvorenie vzťahu žiakov k prírode, k jej čistote a motivácii k
ochrane životného prostredia a celkovej čistote okolia, v ktorom trávia väčšinu svojho
času. V rámci projektu sa vytvoril priestor nielen na vyučovanie, ale aj oddych. Každý
deň sa žiaci, rodičia a okoloidúci pristavia pri informačnej tabuli a pozorujú rôzne
druhy drevín, obdivujú obrázky a oddychujú na lavičke. Finančný dar bol použitý na
záhradné stavebné práce a záhradný materiál.
Cieľom projektu bolo zlepšiť edukačné podmienky pre deti materskej školy, ako aj
žiakov v školskom klube detí. Projekt prispel k zlepšeniu edukačných podmienok detí
materskej školy a školského klubu. Deti majú vytvorený na školskom dvore kútik
oddychu, na ktorom je pieskovisko, domček s preliezkou, lavičky. Vysadili sa aj stromy
a kríky. Finančný dar bol použitý na zostavu preliezok.
Výsledkom projektu mesta Podolínec je nový formát mestských novín: Podolínsky
spravodaj. Ide o konkrétne noviny s novou grafikou a novým grafickým logom mesta.
Logo mesta sa bude používať aj pri ďalších aktivitách a prezentáciách. Finančný dar
bol použitý na tlač periodika.
Konkrétnym výstupom projektu je osadenie 3 ks informačných vitrín a
rozdistribuovanie 500 ks propagačných reflexných pások. Z hľadiska širších cieľov bolo
zámerom projektu predchádzanie vzniku odpadu a jeho triedenie. Sekundárnym
cieľom bolo dostať vedomosti do povedomia Klenovčanov ako nezastupiteľnú súčasť
palety občianskych cností súčasného človeka, čo by sa malo prejaviť v merateľnom
zvýšení miery vytriedenia separovateľných zložiek tuhého komunálneho odpadu.
Finančný dar bol použitý na informačnú vitrínu.
Projekt rozšírenia systému informačných tabúľ sa obec Slovinky rozhodla realizovať
kvôli zlepšeniu informovanosti občanov o dianí v obci. Cieľom projektu bolo osadenie
troch nových informačných tabúľ s LED osvetlením. Finančný dar bol použitý na
zabezpečenie jednej informačnej tabule s LED osvetlením.
Cieľom projektu ZŠ v Čečejovciach bolo doplniť pôvodný ekosystém okolia školy s
dôrazom na rozšírenie pôvodných rastlinných druhov a vybudovanie bylinkovej
špirály, vytvoriť oddychovú zónu a vyučovací proces realizovať zážitkovou formou
učenia. Podporením projektu vznikla ekoučebňa, vytvorilo sa príjemné a zdravšie
prostredie, kde sa budú rozvíjať vedomosti a manuálne zručnosti žiakov, zvýši sa
estetické cítenie žiakov vybudovaním kladného vzťahu k životnému prostrediu.
Finančný dar bol použitý na záhradné rastliny a dovoz štrku.
Obci sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zveľadiť centrum obce.
Zbúraním schátranej budovy a vyčistením objektu došlo k skrášleniu a zveľadeniu
obce. Skultúrnením centra obce sa vytvoril priestor, kde budú môcť občania tráviť svoj
voľný čas. Obec naplnila aj čiastkový cieľ, ktorým bolo vytvoriť pre obyvateľov priestor
na oddych a voľnočasové aktivity s rodinami, a to vyčistením objektu a výsadbou
zelene. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.

50

26 Základná škola a
materskou školou Veľká
Lomnica

Škola ako záhrada

500,00 € Prešovský

Mgr. Ladislav Husár

Predkladaný projekt priniesol regeneráciu, zatraktívnenie a oživenie priestranstva
školy. Zámerom projektu bolo viesť komunitu školských detí, ale aj ostatného
obyvateľstva, k vlastnému zhodnoteniu a rozvoju zdravého estetického životného
prostredia. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.

27 Základná škola s
materskou školou, Žbince
145

Ekoučko

500,00 € Košický

Mgr. Mária Ivanová

28 Mesto Levice

Obnovme čaro Zlatej rybky

1 970,00 € Nitriansky

RNDr. Ján Krtík

29 Obec Drahňov

Revitalizácia verejných
priestranstiev s významom
pre miestnu komunitu

900,00 € Košický

Tibor Jasovský

Projekt ZŠ s MŠ v Žbinciach bol realizovaný za vzdelávacím účelom žiakov školy, a to
najmä v ekológii. Mladí ľudia musia pochopiť význam starostlivosti a ochrany
zvieracích a rastlinných druhov a ich prepojenie s humánnou zložkou. Revitalizácia
bola pokračovaním už úspešného projektu, ktorý dlhodobo (10 rokov) prináša osvetu
v oblasti ochrany a zveľaďovania prírody všetkým návštevníkom školy. Finančný dar
bol použitý na potrebný záhradný materiál a nástroje.
V rámci projektu sa obnovilo a zrekonštruovalo detské zariadenie „Zlatá rybka“,
umiestnené v Parku M. R. Štefánika, ktoré bolo zrealizované pred 20 rokmi.
Rekonštrukciou boli odstránené nedostatky vzniknuté amortizáciou stavby a zásahmi
vandalov. Úpravou zelene sa zabezpečilo vizuálne prepojenie s parkom.
Rekonštrukciou „Zlatej rybky“ nadobudlo umelecké dielo akademického sochára
Kliského opäť svoje čaro. Ako jediné v meste je vyrobené z betónu, železa a mozaiky
z keramických dlaždíc. Jeho obnovou sa tak vytvorilo bezpečné miesto, kde mamičky
s deťmi majú kde prospešne tráviť svoj voľný čas so svojimi ratolesťami pri prechádzke
parkom. Finančný dar bol použitý na vytvorenie detského parku „Zlatá rybka“.
Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru v obci Drahňov. Realizáciou
tohto projektu sa zútulnilo a skrášlilo verejné priestranstvo obce. Finančný dar bol
použitý na nákup stromčekov a okrasných kvetov.

30 Špeciálna základná škola
Trebišov

Zelená škola

500,00 € Košický

RNDr. Alena Magurová

Prílohy

Projekt školy bol zameraný na svojpomocné vybudovanie zelenej triedy v školskej
záhrade s cieľom vytvoriť územie chránené školou, náučnej plochy pre
environmentálne aktivity – výsadbou drevín, rastlín a zároveň vybudovať príjemné
prostredie pre vzdelávanie žiakov mimo triedy. Realizáciou projektu sa podporili
školské aktivity, v ktorých si žiaci vyskúšali prácu s drevom, naučili sa spolupracovať
pri realizácii jednotlivých etáp. Finančný dar bol použitý na kúpu okrasných drevín a
drevených lavíc s operadlom.
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31 Základná škola s
materskou školou Šarišské
Bohdanovce

Olympijský festival detí

500,00 € Prešovský

RNDr. Monika Kaľatová

32 Obec Vojany

Oslava dňa detí vo
Vojanoch

500,00 € Košický

Štefan Czinke

33 Obec Slovenská Ľupča

Turistický chodník
Slovenská Ľupča

34 Základná škola Zemplínska Sadovnícke úpravy
Teplica
učebného areálu pre
výučbu prírodovedných
predmetov

35 Základná škola s
materskou školou, Kokava
nad Rimavicou

Vytvorenie oddychovej
zóny pri ZŠ s MŠ Kokava
nad Rimavicou

36 Obec Sečovská Polianka

Kroje pre Polianku

Prílohy

1 000,00 € Banskobystrický Mgr. Roland Lamper

500,00 € Košický

Mgr. Marcela
Stančíková

1 300,00 € Banskobystrický Mgr. Janka Gondová

500,00 € Prešovský

Michal Urban

Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít a pokúsiť sa
pozitívne ovplyvniť nerovnovážny vývoj deti, v ktorom intelektuálne aktivity a pasívne
trávenie voľného času čoraz viac prevažuje nad pohybovými aktivitami. Hlavným
zmyslom projektu bolo podnietiť rodičov, obecné úrady a organizácie, aby pochopili
význam športu pre život a vývoj detí. Zároveň prostredníctvom olympijských
symbolov a princípov stimulovať deti, ale tiež pedagógov, aby chápali šport ako súčasť
výchovy a kultúry. Ciele projektu boli splnené, podarilo sa zapojiť veľké množstvo detí
z MŠ a ZŠ, učiteľov a rodičov detí. V rámci projektu sa zrealizoval aj rodinný beh.
Finančný dar bol použitý na nákup medailí, víťazných pohárov a propagačných
materiálov.
Ciele projektu boli naplnené zachovaním vytvorenej tradície a vďaka tomu
každoročným usporiadaním Dňa detí. V rámci projektu bolo zrealizované Detské
predstavenie s vystúpeniami známych a populárnych umelcov. Priebeh projektu
ovplyvňovali pozitívne hlavne účastníci podujatia vo veľkom počte, krásne počasie a
dobrá nálada na celom podujatí. Finančný dar bol použitý na vystúpenie kolektívu a
potrebný materiál.
Cieľom projektu bolo smerovať obyvateľov obce a návštevníkov obce do prírody,
zapojiť do poznávania aj miestne školy, zviditeľniť obec Slovenská Ľupča, zvýšiť
množstvo návštevníkov obce a pomôcť domácim poskytovateľom služieb v
cestovnom ruchu. Osadením turistických informačných tabúľ sa zvýšila
informovanosť o možnostiach, turistických bodoch v obci pre návštevníkov obce,
turistov a žiakov škôl. Finančný dar bol použitý na výrobu informačných tabúľ.
Cieľom projektu bolo naučiť žiakov efektívne využívať školské pozemky a ukázať tak
praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Účelom projektu bola revitalizácia
okolia dreveného altánku na školskom priestranstve. Deti sa naučili, že pobyt v
zelenom prostredí je pre ne dôležitý, slnečné počasie ovplyvňuje náladu, čerstvý
vzduch zlepšuje schopnosť myslieť a sústrediť sa, zmenšuje únavu, pobyt vonku v
„zelenom“ celkovo regeneruje organizmus. Finančný dar bol použitý na vyvýšené
záhony a sadenice.
Cieľom projektu bolo zefektívniť nevyužitý priestor na vytvorenie oddychovej zóny.
Vytvorením oddychovej zóny sa získal priestor na ekoučebňu pre žiakov školy a na
stretávanie sa a organizovanie podujatí pre verejnosť. Finančný dar bol použitý na
drevené stoly s lavicami, okrasné rastliny a drevené hranoly.
Cieľom projektu bolo obnovenie krojov mládežníckej zložky FS Bukovina, ktorý má v
obci dlhoročnú tradíciu. Nové kroje budú ešte väčšou motiváciou pre členov a
lákadlom pre nových potenciálnych členov. Finančný dar bol použitý na potrebný
materiál, látky, spony a čipky.
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37 Obec Betliar

Revitalizácia verejného
priestranstva pred
kultúrnym domom v
Betliari

38 Obec Harmanec

Oddychový park na ceste
za poznávaním
Harmaneckej doliny

39 Obec Žakovce

Obnova parkov a zelene v
obci Žakovce

40 Základná škola s
materskou školou Brusno

Šťastná škola

41 Obec Ihľany

Realizácia systému
informačnej tabule v obci
Ihľany

42 Základná škola s
materskou školou, Školská
3, Poproč

Spolu Pre Pohyb

Prílohy

500,00 € Košický

Ing. Ľubomír Zatroch

Cieľom projektu obce Betliar bola revitalizácia verejného priestranstva pred
kultúrnym domom. Priestor je každodenne navštevovaný a jeho obnova by prispela k
bezpečnosti, ako aj estetizácii. V rámci projektu došlo k vybudovaniu verejných
sociálnych zariadení. Finančný dar bol použitý na zriadenie verejných sociálnych
zariadení pri kultúrnom dome.
1 000,00 € Banskobystrický Henrieta Ivanová
Cieľom projektu bolo posilnenie rozvoja cestovného ruchu obce Harmanec a následné
zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu oddychového parku sa
zlepšilo nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa očakáva zmena v kvalite
života obyvateľov. Zároveň cieľom projektu bolo jednotlivé aktivity projektu
oddychového parku zamerať na propagáciu regiónu i obce. Ciele projektu boli
naplnené kúpou lavičiek, ktoré slúžia na stretávanie a oddych občanov, a osadením
novej informačnej tabule, ktorá poskytne dôležité informácie. Finančný dar bol
použitý na lavičky a informačnú tabuľu.
500,00 € Prešovský
Mgr. Katarína Krullová
Hlavným cieľom projektu bola úprava verejného priestranstva v centrálnej zóne obce
Žakovce. Zároveň zlepšiť stav životného prostredia v obci, upraviť a revitalizovať
verejné priestranstvo v centrálnej časti obce, vytvoriť atraktívne prostredie pre
občanov a návštevníkov obce a zvýšiť kvalitu života. Realizáciou podporeného
projektu sa naplnili ciele projektu. Výsadbou rastlín a okrasných drevín sa upravili
verejné priestranstvá v centrálnej zóne obce Žakovce, zlepšil sa stav životného
prostredia v obci, upravili a revitalizovali sa verejné priestranstvá v centrálnej časti
obce, zvýšila sa kvalita života a vytvorilo sa tým atraktívne prostredie pre občanov
obce a návštevníkov obce. Finančný dar bol použitý na nákup okrasných rastlín, drevín
a zeminy.
1 000,00 € Banskobystrický Mgr. Alexander Šabo
ZŠ s MŠ Brusno projektom zabezpečila zakúpenie interaktívnej tabule s
príslušenstvom, ktorá bude slúžiť na prezentovanie aktivít žiakov v spolupráci s obcou.
Vo vyučovacom procese budú aktivity vďaka tabuli zamerané aj na besedy a školenia
prístupné občanom obce. Finančný dar bol použitý na interaktívnu tabuľu.
500,00 € Prešovský
Ján Turek
Cieľom projektu bolo odstránenie nadmernej produkcie plastov, čo spôsobuje
problém s likvidáciou. Zámerom projektu bolo vybudovať účelnú informačnú tabuľu,
ktorá bude navádzať obyvateľov k dnes dôležitému separovaniu týchto odpadov.
Finančný dar bol použitý na zhotovenie informačnej tabule.
800,00 € Košický
RNDr. Božena Mihóková Projektom Spolu Pre Pohyb chcela ZŠ v MŠ Poproč zlepšiť podmienky pre deti a
mládež v oblasti spontánnych aj riadených pohybových aktivít, ktoré rozvíjajú
koordináciu tých najmenších. Stanovené ciele projektu boli splnené, na upravené
ihrisko chodia rodičia s deťmi aj deti samostatne, vybudoval sa vynovený priestor pre
pohybové aktivity, kde majú deti možnosť v bezpečných podmienkach trénovať
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky (primerane veku). Finančný dar bol použitý
na exteriérové nátery, kolobežky a pomôcky k dopravnému ihrisku.

53

43 Obec Nová Lesná

Memoriál Jána Stilla

44 Mesto Sliač

Hracie prvky v meste

2 000,00 € Banskobystrický Ľubica Balgová

45 Mesto Kráľovský Chlmec

Medzibodrožský kultúrny
festival 2019

1 100,00 € Košický

46 Obecný úrad Veľký Cetín

Radosť deťom

47 Základná škola, Školská
297, Jaklovce

Informátor školy

48 Základná škola, Hlavná
175, Malčice

Skrášlime si okolie školy a
zmodernizujeme si
vyučovací proces

Prílohy

600,00 € Prešovský

700,00 € Nitriansky

1 100,00 € Košický kraj

500,00 € Košický

Ing. Peter Hritz

Ing. Karol Pataky

Ing. František Mészáros

Športový projekt bol určený fanúšikom športu – profesionálnym, ale i amatérskym
bežcom, sprievodným tímom. Preteky odštartovali už v piatok 19. júla 2019 piatym
ročníkom prislúchajúceho nočného behu – NIGHT RUN ulicami Novej Lesnej, kde
bežci odbehli 3 okruhy na trati dlhej 5 700 m. V sobotu – hlavný deň MJS 2019 sa
bežala hlavná trať z Novej Lesnej na Hrebienok, dlhá 9 570 m s prevýšením 533 m
otestovala každého bežca. Spolu bežalo 722 pretekárov. Novinkou v tomto roku bol
štafetový beh zložený z 5 pretekárov, ktorého sa zúčastnili takí, čo si netrúfajú na celú
trať. Pozitívom bola vysoká účasť pretekárov zo 4 krajín a fantastický kultúrny
program. Finančný dar bol použitý na ozvučenie podujatia.
Cieľom projektu mesta Sliač bolo osadiť hracie prvky pre deti do parkov v meste,
nakoľko na Sliači nič podobné doteraz neexistovalo. Hracie prvky deti využívajú na
relax a zábavu. Tieto balančné prvky nabádajú deti k pohybu, kreativite a k súťaživosti,
čím získavajú aj nové poznania a kamarátov. Finančný dar bol použitý na obstaranie
hracích prvkov.
Hlavnou myšlienkou Medzibodrožského kultúrneho festivalu, ktorý organizuje mesto
Kráľovský Chlmec, bolo najmä aktivizovanie činnosti folklórnych kolektívov, ľudových
remeselníkov a sólistov. Zámerom bolo odkrývať, zaznamenávať, triediť, uchovávať
bohatstvo ľudovej kultúry regiónu, uvádzať formou verejnej prezentácie bohatstvo a
mnohotvárnosť podôb ľudovej kultúry, utvárať vzťah a cítenie pre ľudovú kultúru
hlavne u najmladšej generácie. Festival sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. septembra
2019. Finančný dar bol použitý na osobné výdavky, odmeny účinkujúcim a služby
súvisiace s umeleckou realizáciou projektu.
Účelom projektu Veľkého Cetína bola obnova detského ihriska a rozšírenie priestoru
na hranie a oddych detí a mládeže v blízkosti areálu futbalového ihriska a prírodného
amfiteátra nachádzajúceho sa v tichej lokalite. Cieľom bol rozvoj detskej pohybovej
aktivity, najmä vytvorenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých
vekových kategórií. Nové detské ihrisko im túto možnosť ponúka. Finančný dar bol
použitý na pružinové hojdacie prvky.

PaedDr. Drahoslava
Pindrochová

Cieľom projektu bolo zlepšenie informovanosti rodičov, obyvateľov a návštevníkov
školy a obce. Okrem iného sa zvýšila neosobná komunikácia s verejnosťou a zároveň
sa zvýšila estetická úroveň exteriéru a interiéru areálu školy. Finančný dar bol použitý
na vonkajšiu vitrínu, zámkovú dlažbu, cement a vitríny na trofeje.

Mgr. Marta Uhrinová

Cieľom projektu základnej školy Malčice bolo vytvoriť v škole centrum, kde je možné
realizovať niektoré vyučovacie hodiny aj mimoškolskú činnosť so zámerom naučiť
žiakov zveľaďovať a chrániť životné prostredie. Zámerom bolo zaujímavo realizovať
niektoré vyučovacie hodiny pomocou moderných učebných pomôcok. Finančný dar
bol použitý na materiál na zveľadenie okolia školy a učebné pomôcky.
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49 Základná škola s
Oddychová zóna pre
materskou školou v
usilovne študujúcich
Hrnčiarovciach nad Parnou

1 000,00 € Trnavský

50 Základná škola Mierová 1,
Strážske

Šport nás spája

51 Mesto Nitra

Nitra, milá Nitra 2019

1 500,00 € Nitriansky

Marek Hattas

52 Mestské centrum kultúry
Malacky

Revitalizácia galérie a
tvorivého ateliéru

1 500,00 € Bratislavský

Mgr.Jana Zetková

53 Základná škola Bystré

Oddychová zóna

500,00 € Prešovský

PaedDr. Veronika
Pradová

54 Obec Unín

Revitalizácia parku pri
obecnom úrade

Prílohy

500,00 € Košický

Mgr. Michal Páleník

2 000,00 € Trnavský

Mgr. Michal Polák

Ján Palkovič

Zámerom projektu bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aktívnym pohybom
a dať im priestor pre atraktívne trávenie voľného času. Cieľom bolo vybudovanie
funkčného, čistého, bezpečného, moderného a pre žiakov atraktívneho prostredia v
podobe ihriska s hracími prvkami, čo sa aj podarilo. Priebeh projektu pozitívne
ovplyvnila spolupráca s rodičmi, profesionálny prístup dodávateľa prvku a príspevky
rodičov. Finančný dar bol použitý na hracie prvky do exteriéru.
Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet žiakov do športových aktivít a prispieť
k formovaniu ich zdravého životného štýlu, zlepšeniu telesnej zdatnosti s dlhodobým
efektom prevencie pred civilizačnými chorobami modernej doby. Zároveň bolo
cieľom vzbudiť a rozšíriť záujem o systematickú športovú prípravu žiakov, rozvíjať ich
všeobecný potenciál, prispieť k účelnému využitiu voľného času. Ciele projektu boli
splnené, do Školskej športovej olympiády bolo zapojených vyše 300 žiakov v
ľahkoatletických disciplínach a všetci žiaci sa zúčastnili sprievodných pohybových
atrakcií. Finančný dar bol použitý na odmeny a ceny.
Cieľom projektu bolo vytvoriť multikultúrny dialóg medzi krajinami a ďalej spoločne
rozvíjať Cyrilo-Metodskú ideu. Ambíciou slávností bola predovšetkým popularizácia
historických faktov, zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva v kontexte
duchovného odkazu misie Konštantína a Metoda. Podujatie sa konalo v dňoch 4. – 7.
júla 2019 a počas slávností bol ponúknutý bohatý historický program, workshopy,
výstavy, tvorivé dielne, prednášky, divadelné a koncertné vystúpenia. Finančný dar
bol použitý na honoráre pre účinkujúcich.
Projekt bol zameraný na revitalizáciu priestorov Galérie a Tvorivého ateliéru
Mestského centra kultúry Malacky. Prostredníctvom zakúpenia stolov a stoličiek sa
podarilo vizuálne pozdvihnúť a hlavne zvýšiť kapacitu priestoru. Tvorivý ateliér
navštevujú aj žiaci miestnych škôl a vzhľadom na počty žiakov v jednotlivých triedach
bola v minulosti kapacita ateliéru často nedostatočná. Odozva návštevníkov ateliéru
bola veľmi pozitívna. Finančný dar bol použitý na kúpu pracovných stolov a stoličiek.
Cieľom tohto projektu bolo doplniť areál pred školským klubom a pred telocvičňou
lavičkami, aby si mohli žiaci aj dospelí v areáli školy posedieť v krásnom a príjemnom
prostredí. Ciele projektu boli naplnené zakúpením a osadením masívnych lavičiek
pred školským klubom a pred telocvičňou. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž
lavičiek.
Cieľom projektu bolo zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti v priestoroch detského ihriska
v parku. Zároveň bolo cieľom zlepšenie a skultúrnenie životného prostredia a jeho
estetizácia. Priestor pre hry a zábavu je využívaný širokou verejnosťou počas všetkých
pekných dní. Finančný dar bol použitý na okrasné stromy, lavičky, stôl a materiál na
zážitkový chodník.
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Príloha č. 9: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe SPPravmeTo
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

„BK Nitra“

Bedminton pre všetky
deti aj vďaka SPP

2

AGAD – kurzy

Rozvoj IT zručností detí
v regióne Liptov

3

Archa, n. o.

Dielne ľudskosti

800,00 €

4

DELF, o. z.

SPPolu na jednom lane

950,00 €

Prílohy

Podporená
Mesto
suma
800,00 € Nitra

Kraj

Štatutár

Zaverečná správa

Nitriansky

Ing. Marek Neuman

Žilinský

Denisa Ďurica

Cieľom projektu bolo začleniť handicapované deti do spoločnosti zdravých detí
prostredníctvom bedmintonu, vybudovať vzťah a návyk k športovej aktivite, ktorý bude
napomáhať rozvoju koordinácie pohybov, jemnej motoriky, posilňovaniu svalov,
spevneniu klenby nohy a nácviku rovnováhy u detí. Bedminton sa dokázali naučiť všetky
deti bez rozdielu fyzického stavu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a
pomôcky k bedmintonu.
Cieľom kurzov bolo dosiahnuť u detí schopnosť vytvoriť kolektívny projekt, kde sa
naučia spoločne plánovať, rozdeliť si úlohy, dodržať body osnovy, zmeniť názor, vymeniť
si úlohy, upraviť plán, skorigovať detaily a dokončiť projekt v termíne. Ciele sa podarilo
splniť nad očakávania, keďže záujem detí bol skutočne veľký. Deťom sa podarilo vytvoriť
úžasné mini projekty, kde samy tvorili v duchu témy. Diskutovali, menili, zlepšovali a
analyzovali bez zábran a s oduševnením. Finančný dar bol použitý na notebooky,
príslušenstvo, projektor a 3D tlačiareň s 3D perom.

Bánovce
nad
Bebravou

Trenčiansky

Mgr. Renáta
Streicher

Levice

Nitriansky

Igor Kušnierik

1 200,00 € Liptovský
Mikuláš

Projekt bol určený pre mladých ľudí, študentov a študentky zo Súkromnej strednej
pedagogickej školy v Topoľčanoch, ktorí sa chceli venovať dobrovoľníctvu. Žiaci sa
naučili sociálnemu cíteniu, empatii, ľudskosti a novým zručnostiam. Cieľom projektu
bolo, aby sa klienti, mladí ľudia z Domova sociálnych služieb, vďaka študentom a
študentkám učili vzájomnej komunikácii, spolupráci, empatii, novým zručnostiam a
podpore vzájomných vzťahov. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a materiálov
k jednotlivým tvorivým aktivitám.
Cieľom projektu: „SPPolu na jednom lane“ bolo vytvoriť možnosti pre aktívne trávenie
voľného času detí a mladých ľudí podporou lanových aktivít – lezenia na umelej lezeckej
stene. Prevádzka lezeckej steny bola pravidelná a funkčná a umožňovala aj učenie
prostredníctvom zážitku. Počas lezeckej sezóny 2019 sa vďaka pravidelným aktivitám
zaznamenal zvýšený záujem lezcov, návštevníkov lezeckých podujatí a aktivít. Dôležitou
súčasťou, ktorá pomáhala naplniť ciele projektu, boli aj veľké lezecké podujatia, napr.
slávnostné otvorenie lezeckej steny či lezecká súťaž, ktorej sa mohla zúčastniť aj široká
verejnosť. Finančný dar bol použitý na lezecké športové pomôcky, občerstvenie počas
pretekov, ceny do súťaží a na polygrafické náklady.
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5

Dlhovekosť

Letný tábor miestnych
remeselníkov s
jarmokom

1 500,00 € Vinosady

6

Edulienka

Vedecké pokusy

1 000,00 € Veľké Lovce Bratislavský

7

Evanjelické
gymnázium

Poznávajme život
našich predkov

1 200,00 € Tisovec

8

Fond detí, n. f.

Divadielko

9

Gemerské grúne

Environmentálna
výchova - Živé sady

Prílohy

800,00 €

Bratislava

1 500,00 € Hnúšťa

Bratislavský

Zdenek Paulus

Richard Kiripolský

Banskobystrický Mgr. Miroslava
Štefániková

Bratislavský

Mgr. Iveta Vlčková

Banskobystrický Jaroslav Hric

Cieľom projektu bolo zrealizovať letný remeselný tábor, ktorý sa veľmi páčil deťom aj
ich rodičom. Tábor sa odohrával na farme vo Vinosadoch, kde sa deti spolu s farmárom
učili starať o hospodárske zvieratá, pani farmárka učila deti dojiť kozy, ovce a
spracovávať mlieko na syr, bryndzu a jogurty. Z vlny oviec na farme sa učili vyrobiť
vlnené ponožky. Na farme je včelnica, v ktorej sa deti pod vedením včelára
oboznamovali s včelárskym remeslom a učili sa spracovávať včelie produkty. Finančný
dar bol použitý na strečový stan a stravu pre deti počas letného tábora.
Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor mimo vyučovacieho procesu, v ktorom deti mohli
využiť poznatky z prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia) v praktickej
rovine, a takým spôsobom, aby dokázali pozorovať javy a získané poznatky aplikovať na
realizáciu konkrétnych výstupov, ktoré mohli následne využiť alebo overiť si ich
fungovanie vo svojom bezprostrednom okolí. Priebeh projektu v pozitívnom zmysle
ovplyvnila skutočnosť, že deti, ktoré sa zúčastnili na aktivitách v rámci Vedeckých
pokusov, mali dostatok vstupných informácií o globálnych témach. Vstupy k jednotlivým
témam prebiehali formou diskusie a výstupov spôsobom spoločného vyvodenia
záverov. Finančný dar bol použitý na laboratórne učebné pomôcky a nástroje.
Cieľom projektu bolo obohatiť žiakom gymnázia vedomosti z oblasti slovenských
ľudových tradícií. V októbri sa v priestoroch gymnázia zorganizovali celodenné tvorivé
dielne za účasti odborníkov z Matice slovenskej, ako aj s drobnými remeselníkmi z
blízkeho okolia pod názvom „Poznávajme život našich predkov“. Okrem praktických
ukážok a samostatnej práce spojenej s ľudovými výrobkami sa žiaci oboznámili aj s
krojmi, ktoré zapožičala Matica slovenská. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 15 odborníkov
vo svojom odvetví. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov,
zapožičanie krojov a materiál pre remeselníkov.
Cieľom projektu bol samotný nácvik divadelného predstavenia „Mechúrik - Koščúrik a
kamaráti“, ktoré žiaci pod vedením pedagógov nacvičovali v záujmovom útvare:
Hudobno – dramatický krúžok a na predmete dramatická výchova priebežne počas
mesiacov september až december. Výstupom projektu bolo vydarené divadelné
predstavenie, na ktoré sa všetci mladí herci veľmi tešili. Na slávnostnú premiéru sa prišli
pozrieť všetci žiaci školy, rodičia, starí rodičia a pozvaní hostia. Finančné prostriedky boli
použité na nákup mikroportov, kábla a mixážneho pultu.
Cieľom projektu bolo prepojiť praktickú pomoc v krajine – osádzanie búdok, domčekov
pre hmyz a ich následnú každoročnú údržbu, s príjemnou formou vzdelávania –
workshopmi s odborníkmi. V septembri a októbri sa zrealizovali dva workshopy pre
širokú verejnosť na tému včelárenie, včely a užitočný hmyz a druhý na tému vtáky a
užitočné živočíchy. Uskutočnili sa prvé pozorovania a určovania obyvateľov príbytkov
pre hmyz, vtákov a pozorovania včiel, ale aj praktická výučba o včelárstve. Finančné
prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, odbornú literatúru, búdky a domčeky
pre hmyz.
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10 Gymnázium J.F.enviRObot
Rimavského v Levoči

1 200,00 € Levoča

Prešovský

Mgr. Jaroslav
Kramarčík

Realizáciou projektu enviRObot sa žiaci gymnázia snažili prepojiť svet IT, programovania
a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Žiaci v rámci
projektu využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín
doma či v škole. Výstupné informácie spracovali a analyzovali. Z výsledkov vypracovali
energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, autá a ohodnotili kvalitu vody. Na
záver študenti navrhli odporúčania a možnosti, ako eliminovať či odstrániť nepriaznivé
výsledky zistení. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie digitálnych
meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT, riadiacej jednotky a súpravy
alternatívnych zdrojov energie.

11 Gymnázium Jozefa
Lettricha

1 200,00 € Martin

Žilinský

Mgr. Igor Libo

Košický

Mgr. Katarína
Olšavová

Cieľom projektu bolo podporiť v škole aktivity na ochranu životného prostredia. V rámci
krúžkovej činnosti sa zrealizovali všetky naplánované aktivity: očista okolia školy a
sídliska, separácia odpadu v škole, príprava eko-predstavenia aj stavba a programovanie
robotov eko-pomocníkov. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť spoluprácu a
zosúladenie jednotlivých aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Finančné
prostriedky boli použité na nákup nádob na separovaný odpad, programovateľnú
stavebnicu a tlač školského časopisu.
Cieľom projektu bolo vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je bohatstvom
ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť starých ľudí. Aby
pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť. Žiakom školy sa podarilo nadviazať
pekný vzťah so seniormi z Domova dôchodcov. Počas spoločných stretnutí došlo k
vzájomnému obohateniu. Žiaci učili dôchodcov rôzne výtvarné techniky a seniori im pri
týchto činnostiach odovzdávali svoje životné skúsenosti. Oživili sa tiež tradície ľudovej
kultúry našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na kreatívne
činnosti ako farby, drevo, keramika a silikónové formy.

Žilinský

PaedDr. Janka
Haštová

Gymlet chráni našu
planétu

12 Gymnázium Pavla
Úsmev pre seniorov
Horova, Masarykova
1, Michalovce

13 HURBANKO

Prílohy

Školská televízia
Hurbanka Media

800,00 €

Michalovce

1 500,00 € Martin

Cieľom projektu bolo umožniť ďalšie fungovanie Mediálneho krúžku, prostredníctvom
ktorého sú deti vedené ku kritickému mysleniu a záujmu o dianie vo svojom okolí
prostredníctvom natáčania reportáží. Žiaci v rámci Mediálneho krúžku natočili 10
reportáží z rôznych oblastí, od ochrany životného prostredia, kultúry, športu a udalostí
na škole. V reportážach vystupujú viaceré známe osobnosti, od ktorých žiaci dostali
veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky.
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14 KASPIAN

Super leto v KASPIAN-e

15 Kreatívne vedy

Aha! Krásne čísla

16 Nadácia Výskum
Rakoviny

Vedecké dielničky –
detské vedecké
laboratórium

17 NATURALISTA, o. z.

Školská záHRAda –
spojme sily, aby sme
mohli rásť

1 000,00 € Poprad

Prešovský

18 OZ krasy terasy

Tvory mesta

1 500,00 € Bratislava

Bratislavský

Prílohy

900,00 €

Bratislava

1 000,00 € Prešov

800,00 €

Bratislava

Bratislavský

Prešovský

Bratislavský

Mgr. Soňa Hacajová

V rámci projektu sa počas mesiacov júl a august 2019 uskutočnilo deväť výletov a akcií
s deťmi a mladými. Cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné a aktívne trávenie
voľného času detí a mládeže prostredníctvom skupinových aktivít, budovať vzťah detí k
prírode, rozšíriť poznatky o prírode, o Bratislave a jej okolí prostredníctvom
neformálneho vzdelávania a zážitkov. Organizácia chce preventívne pôsobiť v oblasti
sociálno-patologických javov a rizikového správania, ako je experimentovanie s
alkoholom, vandalizmus, krádeže a bitky. Finančné prostriedky boli použité na
vstupenky na rôzne podujatia, lístky na MHD, hygienické potreby, kancelársky papier
a občerstvenie.
Petra Vancová
V rámci projektu bol odprezentovaný neformálny spôsob vzdelávania – zahraničná
interaktívna, matematická výstava „Aha! Krásna matematika“ viac ako 100 školám.
Učiteľom sa sprístupnili metódy, ktoré budú môcť využiť aj vo vlastných triedach.
V rámci projektu sa nadviazala spolupráca s profesormi Prešovskej univerzity z odboru
pedagogika. Finančné prostriedky boli použité na prepis jazyka v počítačových
systémoch.
Ing. Erika Chudějová Cieľom projektu bolo vytvoriť skutočné detské vedecké laboratórium, kde zostava
prístrojov a zariadení umožnila pripraviť bezpečné experimenty v širšej škále náročnosti
a časového horizontu. Nadácia Výskum rakoviny na tento účel poskytla priestory
laboratória, inverzný mikroskop, laboratórny mikroskop, študentský mikroskop, počítač
a dataprojektor. Zámerom bolo ukázať deťom krásu vedy, vedeckej práce a povzbudiť
tých, ktorí inklinujú k bádaniu, aby nasledovali svoje sny a túžby. Za finančné prostriedky
sa zakúpili dva študentské mikroskopy, digitálny ručný mikroskop, laboratórne váhy a
set mikropipiet.
Ing. Tatiana
Hlavným cieľom projektu školská záHRAda – spojme sily, aby sme mohli rásť, bolo
Dučaiová
revitalizovať časť školského pozemku ZŠ vo Svite na školskú záhradu v rámci
„mimoškolských aktivít“. Spoločnými silami sa pretvoril priestor na aktívnu záhradu,
ktorá sa bude v priebehu roka neustále meniť. Projekt tak prispel k ekologickému
mysleniu a rozvoju detí a mládeže, k vytvoreniu vzťahu k prírode pomocou vzdelávania,
hier, či prednášok. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ovocných stromov, kvetov,
bylín, materiálu, ďalekohľadov a honorárov.
Ing. Arch. Lucia
Uhrínová

Cieľom projektu bolo pomocou neformálneho vzdelávania v čase školského klubu
priblížiť žiakom školy environmentálne témy. V rámci projektu sa uskutočnilo 16
stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo od 10 do 40 detí. Na stretnutiach sa podarilo
zmapovať areál škôl a navrhnúť nápady pre zlepšenia. V rámci projektu sa vysadili
rastliny vo včeľom bufete, ošetril, poskladal a naplnil sa hrant, zrekonštruoval sa pingpongový stôl s pomocou konzultácie lokálneho aktívneho občana a osadil sa kompostér.
Na záver sa konala slávnosť s prezentáciou a divadlom. Finančné prostriedky boli
použité na tlač metodickej príručky, kompostér, odmenu pre účinkujúcich,
občerstvenie, stavebný materiál a web stránku.
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19 Občianske združenie
Bylinka

Včelín pod Lipkou –
chráňme včely
spoločne

970,00 €

Hrušov

Banskobystrický Ing. Ľubica
Zolczerová

Cieľom projektu bolo vybudovanie Včelína s edukačným charakterom. Včelín bude slúžiť
ako zázemie pre úle, aj pre realizáciu edukatívno-ekologických aktivít zameraných na
chov včiel – semináre a včelárske krúžky. Finančné prostriedky boli použité na materiál
na výstavbu včelína.

20 Obec Trebatice

Skládkam hovoríme
nie!

800,00 €

Trebatice

Trnavský

Mgr. Valo Juraj

21 OZ – Vrbovčan

Komunitná záhrada –
ekozóna mladých

1 000,00 € Michalovce

Košický

Marián Bašista

22 OZ Felix Bratislava

Aj hudbou je človek
živý

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

Ing. Peter Halák

Cieľom projektu bolo zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov. Žiaci sa
pravidelne venovali téme odpadu, recyklácie, druhotného využívania surovín a
likvidácie odpadu. V rámci projektu analyzovali druhy odpadov v domácnostiach,
skúmali znečisťovanie vody a vzduchu pomocou laboratórnych kufríkov, na besede sa
žiaci zaoberali triedením a recykláciou odpadov a na exkurzii boli očitými svedkami toho,
ako to vyzerá, keď sa neseparuje odpad a vzniká z toho zapáchajúca hora. Videli aj veľké
kompostovisko, triediace linky na plasty a papier. Žiaci si projektom uvedomili
dôležitosť triedenia odpadu. Finančné prostriedky boli použité na prenosné
laboratórium, spotrebný materiál, exkurziu a odmenu pre lektora.
V rámci projektu sa podarilo aktívne zapojiť do procesu výstavby komunitného centra
okrem dospelých aj deti a mládež miestnej komunity, pričom získali aj poznatky od
odborníkov o význame budovania a udržiavania lokálnych ekosystémov. Aktivity boli
spojené s výsadbou vhodných drevín vo forme živých plotov, osadením 3 ks lavičiek pri
detskom ihrisku pre vytvorenie oddychovej zóny, ako aj odbornými prednáškami o
význame vhodnej zelene k zlepšeniu miestneho ekosystému. Finančné prostriedky boli
použité na nákup rastlín, lavičiek a náradia.
Projekt bol zameraný na ochranu a podporu hudobného a estetického vzdelávania detí
a seniorov s dlhotrvajúcim pozitívnym vplyvom na zlepšenie ich kvality života –
vybudovaním voľnočasového zariadenia – exteriérového hudobného vybavenia a
pomôcok na dlhodobejšie použitie. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať výrobu a
osadenie dvoch hudobných exteriérových nástrojov – xylofónu a dendrofónu. Finančné
prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.

23 OZ Margarétka
Lovinobaňa

Mladí filantropi deťom
s postihnutím

1 300,00 € Lovinobaňa

Banskobystrický Anna Babiaková

Cieľom projektu bolo podnietiť u detí a mladých ľudí spolupatričnosť, snahu pomôcť
ľuďom v núdzi, uvedomenie si životných hodnôt, zodpovednosti a zároveň osvojiť si
zmysluplné trávenie voľného času. Deti sa naučili, ako poskytovať pomoc rodinám, ktoré
sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím a potrebujú finančné prostriedky na
rehabilitačné pobyty pre deti. V rámci aktivít deti vyrábali ozdobné predmety a následne
ich aj predávali. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu.

24 OZ Renesančný
Vinohradnícky Dom

Textilná dielňa

1 100,00 € Svätý Jur

Bratislavský

V rámci projektu sa podarilo zariadiť funkčnú textilnú dielňu, ktorá bude slúžiť nielen
pre výrobu tašiek z recyklovaného textilu, ale aj na iné remeselné textilné činnosti:
tkanie, uzlíkovanie, vyšívanie a šitie. Cieľom projektu bolo ukázať deťom, aké je náročné
textil vyrobiť, a tiež to, že keď už je nepotrebný, dá sa výborne použiť na iné účely.
Finančné prostriedky boli použité na tkací stav, šijací stroj, kolovrátok, snovadlá a
odmenu pre lektora.

Prílohy

Ing. Marek Grno
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25 OZ Tvorivá dielňa

„Na živo“ - tvoríme
spolu tu a teraz

1 000,00 € Košice

Košický

26 OZ Ženský inštitút
tvorivosti

Použité nezahoď

1 000,00 € Rimavská
Sobota

Banskobystrický Nadežda Miháľová

Cieľom projektu bolo umožniť zmysluplné trávenie voľného času deťom v meste a jeho
okolí mimo vyučovacieho procesu a najmä priblížiť mladým ľuďom témy spojené s
opätovným použitím vecí, neplytvaním a znížením spotreby. Výstupom projektu je
vytvorený receptár: Použité nezahoď, do vrecka s TOP receptami a nápadmi, ktorý bol
distribuovaný nielen účastníkom a ich rodičom, ale aj širokej verejnosti ako príklad
dobrej praxe. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne,
technické zabezpečenie a tlač receptára.

27 Parkour Škola o. z.

Parkour bezpečne a
s radosťou

Bratislava

Bratislavský

Mgr. Lukáš Hollý

Cieľom projektu bolo zefektívniť tréningový proces a vytvoriť bezpečné prostredie pre
deti v rámci športu – parkour. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť mäkkú debnu a tým
zvýšiť bezpečnosť a kvalitu tréningov s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na
zakúpenie švédskej debny.

28 P-MAT, n. o.

Vzdelávanie
dobrovoľníkov na
aktivity v školskom
roku 2019/20

1 100,00 € Bratislava

Bratislavský

Pavol Koprda

Cieľom projektu bolo kvalitne pripraviť dobrovoľníkov vo veku 16 až 25 rokov na
prípravu a realizáciu aktivít P-MATu. V rámci projektu bola zorganizovaná Letná škola,
zameraná na prípravu dobrovoľníkov na aktivity, ktoré sa pripravujú v tomto školskom
roku. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na ubytovanie a stravu.

29 Pnutie LUXUS, o. z.

Festival súčasného
umenia DO M2019

1 000,00 € Plavecký
Štvrtok

Bratislavský

Mgr. Martina Ivičič

30 Pohodovo o. z.

Naše ekohuncútstva

1 450,00 € Bratislava

Bratislavský

Ing. Dušan Noščák

Cieľom projektu bolo usporiadanie výstavy, ktorej nosnou témou je nutnosť
prehodnotenia a sebareflexie jedinca voči spoločnosti. Festival DOM2019 v Novej
Cvernovke bol úspešným podujatím z organizačného hľadiska, návštevnosti, dopadu na
cieľové skupiny, ale aj zapojením mládeže do aktivít. Finančné prostriedky boli použité
na vytvorenie dokumentárneho videa z podujatia a materiál na propagáciu videa.
Projekt „Naše ekohuncútstva“ je projektom aktívnych mládežníkov, ktorí sa naučili
objavovať, identifikovať a skúmať ekoproblémy vo svojej komunite, navrhnúť,
konzultovať ich s odborníkmi a realizovať ich netradičné riešenia, tzv. Ekohuncútstva
(drobné nápady s veľkým dopadom v pomoci životnému prostrediu), zdieľať ich, šíriť a
inšpirovať ostatných. V rámci projektu boli zrealizované kreatívne workshopy, kde
zúčastnení šili eko-tašky a ekovrecúška zo starých záclon a textilu, tvorili beewrapy a
ekoobaly, zamerali sa na spôsoby, ako znížiť odpad a plasty, vyrábali vlastné sviečky a
ekodekorácie, tvorili bezobalovú ekokozmetiku a navrhli aj mnoho zero waste
preventívnych riešení, ktoré zhŕňajú do e-booku. Finančné prostriedky boli použité na
nákup kreatívneho textilného materiálu, šijací stroj a potravinový materiál.

Prílohy

800,00 €

Ing. Karin
Mikulášová

Cieľom projektu bolo vytiahnuť deti od počítačov a virtuálneho sveta. Projektom sa
podarilo zaujať deti a ich rodičov a poskytnúť im priestor na rozvoj manuálnych
zručností pri výrobe hádzadiel na tvorivých dielňach. V rámci projektu sa zrealizovali
tvorivé a modelárske dielne a jeden výtvarný workshop. Zorganizovala sa súťaž
modelárov v hádzaní lietadiel. Súčasťou podujatia bola aj výstava zhotovených
modelov. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre lektorov, výtvarný workshop
a nákup materiálu.
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31 PROAPIS o. z.

Včelí deň

1 000,00 € Lúka

Trenčiansky

Juraj Mráz

V rámci projektu sa uskutočnil 3. ročník podujatia Včelí deň. Cieľom projektu bolo
rozšíriť povedomie o včelách, včelárstve a včelích produktoch medzi širokou
verejnosťou a deťmi, ako aj podpora včiel na Slovensku prostredníctvom osvety na
verejnosti, ukazovať, čo včelám pomáha a čo, naopak, škodí. V rámci podujatia sa
uskutočnili vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo pozdvihnúť dôležitosť včiel a
včelárskeho remesla na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiál na
tvorivé dielne, prenájom, propagáciu, honoráre a občerstvenie.

32 Púpava OZ

Inštruktorom skokom

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

Barbora Viznerová

33 REVIA –
Malokarpatská
komunitná nadácia

Študentský ekomonitoring a
komunitné
kompostovisko

Bratislavský

Drahoslava Finková

34 Rímskokatolícka
cirkev, farnosť
Trstená

Viem, kto som

1 100,00 € Trstená

Žilinský

doc. ThDr. Juraj
Spuchľák, PhD.

35 Slovenská
Shinykokushin
Karate Organizácia

Voľnočasové aktivity v
karate pre deti a
mládež

1 000,00 € Kameničná

Nitriansky

Ján Markovics

Zámerom projektu bolo vychovať novú generáciu inštruktorov, ktorí budú schopní
samostatne a odborne organizovať kvalitné kurzy a vzdelávacie akcie, a tým
sprostredkovať zážitkové vzdelávanie verejnosti. Podarilo sa zorganizovať víkendový
pobyt, kde skupina 16 mladých inštruktorov absolvovala simulačný tréning v procese
„end to end“ organizácie a zabezpečenia adaptačnej víkendovky pre fiktívneho klienta.
Odborne tento tréning zastrešili dlhoroční skúsení lektori, ktorí sú taktiež dorastenci OZ
Púpava. Finančné prostriedky boli použité na materiál, ubytovanie, dopravu a odmeny
lektorom.
Cieľom projektu bolo prispieť k zmene nastavenia a prístupu obyvateľov Modry k tvorbe
a triedeniu odpadu prostredníctvom pôsobenia žiakov a študentov miestnych škôl a
zároveň prispieť u zúčastnených žiakov a študentov k zvýšeniu povedomia o triedení
komunálneho odpadu a k zlepšeniu sociálnych zručností. Projekt motivuje mládež
pretaviť záujem o ochranu životného prostredia do lokálnej individuálnej starostlivosti.
Aktivity projektu, zaškolenie študentov, umiestnenie košov na triedenie do každej triedy
aspoň do jednej strednej školy, zainteresovanie mládeže určite prinesie pozitívne
výsledky. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce, tlač materiálov, príručku,
webdizajn, tričká a nálepky.
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť mladých ľudí z mesta Trstená a okolitých dedín,
aby budovali svoje pozitívne postoje a hodnoty, objavovali, kým v živote naozaj sú a
uverili tomu, ako aj pomôcť mladým ľuďom v kritickom období ich života nájsť svoje
miesto v spoločnosti a naučiť sa preberať zodpovednosť aj za miesto, v ktorom žijú.
Mladí účastníci absolvovali zážitkové víkendovky, kde postupne objavovali svoju
hodnotu, uvedomovali si, aké je dôležité stavať svoj život na hodnotách a začali sa viac
zaujímať aj o svoje okolie a o druhých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na
ubytovanie a stravu.
Cieľom projektu bolo zapojiť čo najviac mladých ľudí do športovania, konkrétne do
športu karate. Zorganizovalo sa niekoľko táborov, ktorých zámerom bola hlavne
príprava zúčastnených na rôzne súťaže. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie
Tatami puzzle.

Prílohy

800,00 €

Pezinok
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36 SOŠ technická
Prešov – krúžok
Mladý dobrovoľný
hasič

Aby sme si mohli
zmerať sily

37 Spojená škola
internátna

Zahrajko

38 Spojená škola
internátna, Breziny
256

Nádej pre každého

39 SPORT CLUB Senec

2. kolo Seneckej Ligy

40 Tanečno športový
Slovak Open
klub M+M Bratislava Championship 2019,
pri ZŠ Ostredková
medzinárodná súťaž v
tanečnom športe, 8.
ročník

Prílohy

1 450,00 € Prešov

Prešovský

Mgr. Štefan Cmar

Nitriansky

Mgr. Ján Regász

1 030,00 € Prakovce

Košický

PaedDr. Drahoslava
Vaščáková

1 000,00 € Senec

Bratislavský

František Gábriš

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

Milan Špánik,
predseda

900,00 €

Levice

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť časomieru na nezávislé meranie výkonov
súťažiacich vo viacerých dráhach naraz v súťažiach dobrovoľného hasičského zboru,
ktoré škola organizuje alebo spoluorganizuje. Aktivitami projektu sa poskytla deťom a
mládeži možnosť tráviť zmysluplne voľný čas a vzbudzovať v nich pozitívne hodnoty a
tímového ducha. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športovej časomiery.
Hlavným cieľom projektu bolo eliminovať nežiaduce prejavy správania žiakov s
mentálnym postihnutím a motivovať ich k efektívnej a zmysluplnej aktivite
prostredníctvom príťažlivej záujmovej činnosti. V rámci projektu boli použité netradičné
formy a metódy výchovno-vzdelávacej práce tak, aby sa využil pozitívny vzťah žiakov k
pohybu a športu a boli tým motivovaní k eliminovaniu rizikového správania. Zároveň
bolo zámerom projektu dosiahnuť, aby pobyt bol pre žiakov zaujímavý a príťažlivý.
Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie lezeckej steny do interiéru a
protišmykovej žinenky.
Cieľom projektu bolo podporiť žiakov pri tvorivej činnosti: vyrábanie výrobkov – tkanie
kobercov, plstenie, šitie z modrotlače. Výťažok z predaja výrobkov bol určený pre deti
zo sociálne slabých skupín obyvateľstva. V rámci projektu žiaci trávili veľa času pri
nových a zaujímavých činnostiach, ktoré im rozšírili obzor v kreativite a skvalitnili
zručnosť. Prezentácii produktov, ktoré vznikli vďaka projektu, bolo venované podujatie
s názvom: „Prakovský deň tradícií“, na ktoré bolo pozvaných mnoho hostí. Finančné
prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne.
V rámci projektu sa zorganizovalo 2. kolo Seneckej ligy za účasti hádzanárskych družstiev
zo Senca, Kráľovej pri Senci, Veľkých Úľan, Piešťan, Pezinku a Simonotorya. Cieľom tohto
turnaja bolo naučiť deti spolupracovať v kolektíve, naučiť ich bojovnosti a športovému
správaniu. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia pre športovcov a
občerstvenie.
Cieľom projektu bolo skvalitnenie organizovania medzinárodných a štatutárnych súťaží
v tanečnom športe na Slovensku, zvýšenie povedomia o Slovensku v tanečnom športe a
vo svete. Na súťaži bola zaznamenaná vysoká účasť tanečných párov na podujatí. V
rámci projektu sa konala medzinárodná súťaž v tanečnom športe Slovak Open
Championship 2019. Najdôležitejšou časťou dvojdňového tanečného festivalu boli
Majstrovstvá Európy mládeže v 10 tancoch. Súťaž sa aj tento rok zaradila medzi
najúspešnejšie súťaže konané vo svete a stala sa tak najvýznamnejšou súťažou
zorganizovanou v SR v roku 2019 v tanečnom športe. Finančné prostriedky boli použité
na osvetlenie priestorov, videoprojekciu, prenájom obrazoviek a iné súvisiace práce a
služby.
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41 Tisovský spolok
aktívneho pohybu a
vitality

Pohybovými
zručnosťami k
zdravému životnému
štýlu

800,00 €

Tisovec

Banskobystrický Erik Lopušný

Cieľom projektu bolo zvýšiť pohybovú zručnosť cvičiacich v združení Back to elements a
motivovať ďalšie deti a mládež k pozitívnemu prístupu k športu. V rámci projektu prešiel
priestor určený na cvičenie rekonštrukciou a zakúpili sa nové, kvalitné cvičebné
pomôcky, ktoré robia cvičenie zaujímavým a tak ozvláštnia pohybové aktivity. Finančné
prostriedky boli použité na kúpu cvičebných pomôcok.

42 Ústav celoživotného
vzdelávania Žilinskej
univerzity v Žiline

6.ročník Detskej letnej
jazykovej školy –
ekogenerácie

800,00 €

Žilina

Žilinský

prof. Ing. Jozef
Jandačka, PhD.

43 Včielkovo

Informačné úle a
medové raňajky

1 500,00 € Nitra

Nitriansky

Marek Urban

Cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvoreného inovatívneho vzdelávacieho
programu podporiť učenie sa cudzieho jazyka a formovať ekologickú zodpovednosť
mladých ľudí. Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií a vytváranie medzigeneračných
pút medzi účastníkmi vzdelávacích aktivít. V rámci projektu bola zorganizovaná Detská
letná jazyková škola a dva medzigeneračné workshopy realizované v mesiaci september
a október. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na pokusy, ekologické
a didaktické hry, obedy a mobilný flipchart.
Cieľom projektu bolo informovať zainteresované osoby ohľadom včelárenia, porovnať
rozličné životné prostredia včiel a priblížiť život včiel deťom. V rámci projektu sa nakúpili
úle s príslušenstvom a včelstvom, liečivá a krmivá pre včelstvá a včelárske oblečenie.
Zorganizovali sa medové raňajky v niekoľkých materských školách a jednej základnej
škole pre deti 1. – 4. ročníka. Deti si užili aj netradičnú vianočnú besiedku spojenú
s prednáškou Včielkovo. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zariadenia na
monitoring, úle, včelstvá, matky, krmivo pre včely, detské včelárske oblečenie a honorár
pre realizátora projektu.

44 Základná škola

Včely volajú o pomoc

1 050,00 €

Topoľčany

Nitriansky

Mária Bezáková

Cieľom projektu bola výchova mladých včelárov, pobyt v prírode a environmentálna
výchova v praxi. V rámci projektu sa zakúpili produkty na rozšírenie a zveľadenie školskej
včelnice, mini informačné tabuľky k drevinám na prehĺbenie vedomostí o medonosných
drevinách, do drevených kvetináčov Trol sa vysadili medonosné a peľodajné rastliny.
Osadili sa odpadové koše na separovaný zber, ktoré pomôžu triediť odpad, ktorý vzniká
na včelnici. Finančné prostriedky boli použité na kúpu drevených kvetináčov Trol,
odpadkových košov a informačných tabuliek k drevinám.

45 Základná škola
Jerguša Ferka,
Košúty

Komu sa nelení, tomu
sa zelení

800,00 €

Košúty

Trnavský

Mgr. Zdenka
Mačicová

Cieľom projektu bolo vybudovať komunitnú záhradu. V rámci projektu sa podarilo
premeniť zanedbaný školský dvor na záhradu so vzdelávacími prvkami. Vybudovala sa
eko-učebňa, vyvýšené záhony, osadili sa náučné tabule, zorganizovali brigády rodičov a
detí, vyvešali sa úkryty pre hmyz a vtákov, vytvorilo sa sedenie z pníkov. Na dvore sa tak
vytvorilo vhodné prostredie pre praktické a zážitkové učenie, kde žiaci zapájajú takmer
všetky zmysly. Učia sa tu skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou. Finančné
prostriedky boli použité na zakúpenie záhradných prvkov, kvetináčov, úkrytov pre
živočíchy, výsadbu zelene a živého plota.

Prílohy
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46 Základná škola Pavla Malá škola
Križku 392/8,
dobrovoľníctva
Kremnica

1 000,00 € Kremnica

Banskobystrický Ing. Mgr. Mária
Slašťanová

47 Základná škola s
materskou školou,
Nižná brána 8,
Kežmarok

1 300,00 € Kežmarok

Prešovský

PaedDr. Dušan
Tokarčík

48 Základná škola s
Igelitku si neprosím...
materskou školou vo
Voderadoch

1 400,00 €

Trnavský

Mgr. Antónia
Zlatohlávková

49 Základná škola s MŠ, Modrotlač v základnej
Tajovského 2, Badín, škole
Chemický krúžok
Kremík

1 000,00 € Badín

Prílohy

VeDeckáreň

Voderady

Banskobystrický Mgr. Viera
Turianska

Cieľom projektu bolo prostredníctvom aktivít verejnoprospešného charakteru
podporovať myšlienku solidarity a dobročinnosti medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a
komunitou mesta, učiť deti konať dobro a pomáhať druhým – rodinám s ťažko chorými
deťmi, rodinám v núdzi a zvieratkám v útulku. V rámci projektu sa zrealizovalo niekoľko
humanitárnych aktivít, ktoré zorganizovali žiaci a učitelia. K spolupráci boli pozvaní aj
rodičia, starí rodičia a obyvatelia mesta. Naštartovala sa dobrovoľnícka činnosť v škole.
Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál, vstupné a dopravu do divadla.
Zámerom projektu bolo podporiť na škole činnosť krúžkov s prírodovedným zameraním,
poskytnúť žiakom priestor a atraktívne aktivity pre aktívne trávenie voľného času,
oboznámiť sa s prírodným prostredím regiónu, spoznávať nové, nepoznané oblasti v
blízkosti svojho bydliska, zážitkovým učením si vytvárať trvalo pozitívny vzťah k prírode,
zvýšiť kvalitu života jeho obohatením o zážitky z experimentovania. V rámci projektu
boli zakúpené pomôcky a spotrebný materiál na experimentovanie, ktoré vytvorili
komfortné vybavenie pre vedecké bádanie a výskumnícku činnosť žiakov mladšieho
školského veku. Zorganizoval sa výlet do lesa – exkurzia s lesným pedagógom a exkurzia
do Steelpark – centrum vedy v Košiciach. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný
materiál, logické hry, vedecký mikroskop, náučnú literatúru, robot a odmenu pre
pedagóga.
Cieľom projektu bola eliminácia používania igelitových tašiek, naučiť ľudí nevytvárať
zbytočne odpad a upcyklácia odpadu. V rámci projektu sa zorganizovali stretnutia so
spriatelenými školami a uskutočnila sa konferencia na tému ochrany životného
prostredia. V obci žiaci spravili osvetu formou plagátov o všetkých výhodách využívania
látkových tašiek z recyklovaného textilu. Urobili zbierku starého textilu, z ktorého vo
voľnom čase začali šiť tašky, ktoré následne ďalšia skupina žiakov maľuje a dotvára do
finálnej podoby. Zámerom je tašky zdarma vymieňať obyvateľom obce za igelitové
tašky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu šijacích strojov, textilnej galantérie,
farieb na textil, papier, občerstvenie a dopravu.
Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín bol zameraný na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce
viesť jednotlivé skupiny, deti i dospelých, k tomu, aby sa naučili vytvoriť si svoje vlastné
jedinečné diela, kúsky oblečenia, doplnky, drobnosti, a to osobitou a historicky
výnimočnou technikou modrotlače. V rámci projektu sa zrealizovalo 9 dielničiek
modrotlače pre základné, stredné školy a širokú verejnosť, z ktorých práce boli
predstavené na troch výstavách a modely odevov z modrotlače boli predvedené na
troch módnych prehliadkach. Podarilo sa zakúpiť originálnu, viac ako sto rokov starú
modrotlačovú formu. S niekoľkými modrotlačovými prácami sa žiaci úspešne zúčastnili
dvoch celoslovenských súťaží. Finančné prostriedky boli použité na indigo, biele plátno,
chemikálie, modrotlačovú formu, štetce, tlač a odznaky.

65

50 Základná škola
Sľažany 122

Analýza kvality vody v
Čerešňovom potoku

900,00 €

Sľažany

51 Združenie občanov
pre pomoc mentálne
postihnutým deťom
pri Spojenej škole
internátnej v
Trenčianskej Teplej

Hrnčiarstvo, tradičné
remeslo – forma
záujmovej činnosti
mentálne postihnutých
detí

850,00 €

52 Združenie STORM

Robím si, čo chcem

53 ZEM DETÍ – KOŠICE
n. o.

Ako sa stať lepším

Prílohy

Nitriansky

Mgr. Anna
Nociarová

Cieľom projektu bolo zakúpiť kufríky na analýzu kvality vody, ktoré žiaci využijú v
prírodovednom krúžku realizovanom na Základnej škole v Sľažanoch. Pomocou kufríkov
EcoLabBox žiaci v prírodovednom krúžku podrobnejšie skúmali kvalitu vody v
Čerešňovom potoku v obci Sľažany. V mesiacoch máj, jún merali teplotu vody, vizuálne
zisťovali farbu, zákal, zápach, pH vody z potoka indikátorovými papierikmi a digitálnym
pH-metrom, tvrdosť vody stanovovali pomocou odparovania a hodnotili na základe
vločkovania s mydlom. Pomocou kufríkov v mesiacoch september, október a november
žiaci zisťovali ďalšie parametre kvality vody pomocou špeciálnych činidiel – hodnoty pH,
obsah amónia, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a celkovej tvrdosti vody.
Zozbierané hodnoty porovnávali a vyhodnocovali. Finančné prostriedky boli použité na
kúpu 6 ks kufríkov EcoLabBox.

Trenčianska Trenčiansky
Teplá

Mgr. Eva Ševčíková

Cieľom projektu bolo zmysluplné trávenie času detí s mentálnym postihnutím. V rámci
integračných aktivít bol projekt určený aj pre skupiny detí zo základnej školy v
Trenčianskej Teplej, pre dôchodcov obce a skautov obce. Vďaka práci na hrnčiarskom
kruhu sa rozvinú u detí nové kompetencie pri práci s hlinou, naučia sa vzájomnej
kooperácii a spolupráci v skupine, kolektíve, preberaniu na seba primeranej
zodpovednosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hrnčiarskeho kruhu.

900,00 €

Nitra

Nitriansky

Mgr. Pavol Ščasný

850,00 €

Turňa nad
Bodvou

Košický

Ing. Zuzana Jusková,
MBA

Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom a mládeži širokú paletu voľnočasových aktivít,
ktoré naplnia ich záujmy a potreby v ich prirodzenom prostredí. V rámci projektu sa
zrealizovala terénna sociálna práca v celkovom počte 71 služieb a ambulantná práca v
nízkoprahovom klube v celkovom počte 73 služieb, zakúpilo sa materiálne vybavenie
slúžiace na aktívne a zdravé trávenie voľného času detí a mládeže. Vyvrcholením
projektu bola komunitná akcia, ktorej cieľom bolo športovými, spoločenskými hrami a
kultúrnym programom prispieť k zblíženiu miestnej komunity. Finančné prostriedky boli
použité na športové potreby, spoločenské a terapeutické hry, knihy a občerstvenie.
Cieľom projektu bolo kúpou boxovacích trenažérov umožniť deťom naučiť sa zvládať
hnev a agresiu vhodným spôsobom, tak aby dieťa neubližovalo sebe a ani ostatným
okolo neho. V rámci projektu sa realizoval nákup boxovacích trenažérov. Tieto slúžia
deťom hlavne ako nástroj na zvládnutie svojich pocitov a emócií. Čas, ktorý dieťa strávi
pri trenažéri mu poskytne chvíľu na to, aby negatívna emócia v dieťati odznela a ono sa
upokojilo, naučí sa tak tieto emócie postupne regulovať. Finančné prostriedky boli
použité na nákup boxovacích trenažérov a rukavíc.
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54 Zmudri. o. z.

Premýšľaj kriticky a
zmudri!

1 500,00 € Prešov

Prešovský

55 ZŠ J. F. Rimavského,
Hnúšťa

Záhrada, ktorá učí

1 500,00 € Hnúšťa

Banskobystrický PaedDr. Barbora
Földiová

56 ZVONČEK, o. z.

7.ročník –
„Spoznávame život
našich predkov“ –
remeslá, folklór, zvyky
a tradície

1 400,00 €

Bratislavský

Bratislava

Julián Gerhart

Mgr. Jana
Wladárová

Cieľom projektu bolo zasiahnuť čo najväčšie množstvo študentov stredných škôl naprieč
celým Slovenskom, bez obmedzenia veku alebo zamerania, zvýšiť záujem o tému
kritického myslenia a prácu s informáciami. V rámci projektu sa zrealizoval kurz o
kritickom myslení, vznikol stručný, ľahký a vtipný video kurz rozoberajúci kritické
myslenie a ako bojovať proti hoaxom na internete. Kurz si získal všeobecne pozitívny
ohlas nielen na domovskej platforme, ale aj cez iné kanály, ktoré kurz zdieľali. Finančné
prostriedky boli použité na videoprodukčné plátno, grafické práce, online reklamu a
technické riešenia.
Predmetom projektu bolo vybudovanie biozáhradky, ktorej prioritou bolo pestovanie
byliniek – petržlenu, kôpru, rozmarínu, póru a zeleru. Pestovanie bylín sa bude využívať
najmä v školskej jedálni. Ďalším cieľom bolo vyhľadať vodu a vybudovať studňu, ktorá
je pre pestovanie byliniek a kvetov nevyhnutná. V rámci projektu sa podarilo vybudovať
studňu, bylinkové záhony a skalku s výsadbou kvetín a drevín, a tým zároveň vytvoriť
pre deti príjemné, esteticky zaujímavé prostredie na výučbu, ale aj oddych. Finančné
prostriedky boli použité na kúpu byliniek, kvetov, zeminy, vŕtanie studne a rôzneho
materiálu potrebného na realizáciu projektu.
Cieľom projektu bolo oboznamovať deti a mládež s ľudovými tradíciami, remeslami a
folklórom. V rámci projektu sa pre deti zo znevýhodnených skupín obyvateľstva – s
ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, zo sociálne slabých rodín, z rizikového
prostredia a z rómskych rodín, zorganizovali rôzne záujmové aktivity. Deti sa počas 10dňového táborového pobytu prostredníctvom remeselných dielní zapájali do umeleckozáujmových činností, oboznamovali sa s rôznymi ľudovými remeslami a základnými
pracovnými technikami. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie stravy.

Príloha č. 10: Auditovaná účtovná závierka za rok 2019, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Prílohy
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Nadácia SPP
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Správnej rade, dozornej rade (revízorovi) a správcovi nadácie Nadácia SPP:
SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky nadácie Nadácia SPP (ďalej len „nadácia“), ktorá zahŕňa súvahu
k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie nadácie
k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa
týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky.
Od nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš
audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť správcu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Správca nadácie zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré správca nadácie považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky správca zodpovedá za zhodnotenie schopnosti nadácie nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti,
ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by
mal v úmysle nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak
urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva nadácie.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor
audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa
Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe
tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených
subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje
samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám.
DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov
v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/about.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:


Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor
audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.



Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol
nadácie.



Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných
odhadov a súvisiacich informácií zverejnených správcom.



Predkladáme záver o tom, či správca vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania
v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota
v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť nadácie
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo,
ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.



Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií,
ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly,
ktoré počas nášho auditu zistíme.
SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Správca je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona
o účtovníctve a zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“). Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú
byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve a zákon o nadáciách.
Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:
-

informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,

-

výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona o nadáciách.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o nadácii a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali
pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.
Bratislava 22. mája 2020

Ing. Ján Bobocký, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1043
V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.002+r.009+r.021

001

Dlhodobý nehmotný majetok

r.003 až r.008

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

012-(072+091 AÚ)

003

Softvér

013-(073+091 AÚ)

004

Oceniteľné práva

014-(074+091 AÚ)

005

(018+019)-(078+079+091 AÚ)

006

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

2.

1 8

Netto

Netto

2

3

4

008

Dlhodobý hmotný majetok

r.010 až r.020

009

Pozemky

(031)

010

x

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

x

Stavby

021-(081+092 AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

022-(082+092 AÚ)

013

Dopravné prostriedky

023-(083+092 AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025-(085+092 AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026-(086+092 AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028-(088+092 AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ)

018

(042-094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052-095 AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r.022 až r.028

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
(061-096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
(062-096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065-096 AÚ)

024
025

(069-096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(043-096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053-096 AÚ)

028

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcia

(051-095 AÚ)

(066+067)-096 AÚ

/ SID

1

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ostatný dlhodobý finančný majetok

5

Brutto

007

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

6 2

Bežné účtovné obdobie

(041-093)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

1 8
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

B.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.030+r.037+r.042+r.051

029

Zásoby

r.031 až r.036

030

Materiál

(112+119)-191

031

(121+122)-(192+193)

032

Výrobky

(123-194)

033

Zvieratá

(124-195)

034

(132+139)-196

035

(314 AÚ-391 AÚ)

036

r.038 až r.041

037

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ-391 AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

040

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

041

r.043 až r.050

042

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

043

(315 AÚ-391 AÚ)

044

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
2.

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

Iné pohľadávky
3.

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Netto

3

4

4 077 009,74

4 077 009,74

600,00

600,00

600,00

600,00

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

048

(396-391 AÚ)

049

Iné pohľadávky

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

050

Finančné účty

r.052 až r.056

051

4 076 409,74

(211+213)

052

18,31

(221 AÚ+261)

053

4 076 391,43

(221 AÚ)

054

(251+253+255+256+257)-291 AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

1.

Netto

2

x

Krátkodobý finančný majetok

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcia

046

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

/ SID

1

(341 až 345)

Bankové účty

5

Brutto

x

Pokladnica

6 2

Bežné účtovné obdobie

045

Spojovací účet pri združení

C.

1 8

(336)

Daňové pohľadávky

4.

1 8

1 220 035,75

4 076 409,74

1 220 035,75

x

18,31

15,25

x

4 076 391,43

1 220 020,50

x

(259-291 AÚ)

056

r.058 a r.059

057

61,98

61,98

61,82

Náklady budúcich období

(381)

058

61,98

61,98

61,82

Príjmy budúcich období

(385)

059

r.001+r.029+r.057

060

4 077 071,72

4 077 071,72

1 220 097,57

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

MAJETOK SPOLU
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

2.

5

6

účtovné obdobie

r.062+r.068+r.072+r.073

061

298 522,29

298 522,29

Imanie a peňažné fondy

r.063 až r.067

062

6 819,87

6 819,87

Základné imanie

(411)

063

6 638,78

6 638,78

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

181,09

181,09

Fond reprodukcie

(413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

(415)

067

r.069 až r.071

068

Rezervný fond

(421)

069

Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

Ostatné fondy

(427)

071

(+;-428)

072

291 702,42

291 702,42

r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

073

r.075+r.079+r.087+r.097

074

179 170,02

94 950,00

r.076 až r.078

075

1 978,83

826,00

Rezervy zákonné

(451 AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323+451 AÚ+459 AÚ)

078

1 978,83

826,00

Dlhodobé záväzky

r.080 až r.086

079

(472)

080

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ+479 AÚ)

086

r.088 až r.096

087

177 191,19

94 124,00

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

177 191,19

94 124,00

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

(336)

090

(341 až 345)

091

(346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

094

Spojovací účet pri združení

(396)

095

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

096

r.098 až r.100

097

(461 AÚ)

098

(231+232+461 AÚ)

099

3 599 379,41

826 625,28

Fondy tvorené zo zisku

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Rezervy

Záväzky zo sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

(241+249)

100

r.102 a r.103

101

Výdavky budúcich období

(383)

102

Výnosy budúcich období

(384)

103

3 599 379,41

826 625,28

r.061+r.074+r.101

104

4 077 071,72

1 220 097,57

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

Bezprostredne predchádzajúce

b

4.

4.

/ SID

a

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3.

5

Bežné účtovné
obdobie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

2.

6 2

č. r.

3.

1.

1 8

Strana pasív

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

1 8

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Náklady

a

b

c

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

06

518

Ostatné služby

07

521

Mzdové náklady

08

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

1 8

1 8

6 2

/ SID

5

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

72 456,96

72 456,96

60 292,43

91,19

91,19

5,00

553

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

7 411 871,47

7 411 871,47

3 589 538,59

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

93 751,26

93 751,26

73 396,53

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37
7 578 170,88

7 578 170,88

3 723 232,55

551
552

Účtová trieda 5 spolu

r.01 až r.37

25
26

38
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IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Výnosy

a

b

c

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

652

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

651

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením

1 8

6 2

5

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

59

r.39 až r.73

74

r.74 - r.38

75

591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77

Výsledok hospodárenia po zdanení

1 8

(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)

6 860 571,47

6 860 571,47

2 214 488,00

717 599,41

717 599,41

1 508 744,55

7 578 170,88

7 578 170,88

3 723 232,55
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Nadácia SPP
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú
na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené
za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha
alebo výkaz ziskov a strát).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o nadácii
Názov nadácie
Dátum založenia nadácie
Dátum vzniku nadácie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Zakladateľ nadácie

Nadácia SPP
19. novembra 2002
12. decembra 2002 zápis do registra nadácii MV SR pod registračným
číslom: 203/Na-2002/689
31 818 625
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej „SPP“)
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Nadácia SPP (ďalej len „nadácia“), IČO 31818625, so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava bola
založená dňa 19. novembra 2002 a zaregistrovaná dňa 12. decembra 2002 do registra nadácií Ministerstva
vnútra SR ako Nadácia SPP pod registračným číslom 203/Na-2002/689.
Účel nadácie:
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
Nadácia v zdaňovacom období roku 2019 mala len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP
ods.7 písm. a. Za zdaňovacie obdobie roku 2019 nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká
povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
2.

Zamestnanci

Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31. decembru 2019 nemala žiadnych zamestnancov. Členovia
správnej rady, správca nadácie a členovia dozornej rady nedostávajú za svoje služby poskytované nadácii
plat. Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia: 0.
3.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie SPP. Bola zostavená za účtovné obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej osnovy
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/24342/2007-74.
4.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2018

Účtovnú závierku Nadácie SPP za rok 2018 schválila správna rada nadácie dňa 16. apríla 2019.
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Nadácia SPP
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
5.

Členovia orgánov nadácie

Orgán
Správna rada

Funkcia
predseda
člen

Správca nadácie
Dozorná rada

predseda
člen

Meno
MUDr. Jozef Dolinský
Ing. Michal Ďurkovič
JUDr. Marián Valko
Ing. Štefan Šabík
Mgr. Ondrej Šebesta (do 31.12.2019 do 24:00)
Ing. Eva Guliková (od 1.1.2020)
Ing. Rudolf Slezák
Ing. Milan Hargaš
Ing. Ján Szalay

II.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.

Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.

4.

Dary získané z podielu zaplatenej dane tretích strán a aj ostatné získané dary nevyužité v priebehu
roka sú k 31. decembru prezentované v súvahe ako výnosy budúcich období.

5.

Príspevky poskytnuté tretím stranám sú vykázané ako náklad vo výkaze ziskov a strát.

6.

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: Ocenenie majetku sa upraví opravnými
položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú
hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu
zníženia hodnoty.

6.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).
a)

Nadácia v roku 2018 a 2019 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

b)

Nadácia v roku 2018 a 2019 nenadobudla zásoby.

c)

Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. V roku 2018 a 2019 nadácia neúčtovala o opravnej
položke k pohľadávkam. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek
k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

d)

Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote.

e)

Záväzky sa účtujú v menovitej hodnote.

f)

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.

g)

Nadácia v roku 2018 a 2019 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.

h)

Prechodné účty aktív a prechodné účty pasív súvahy sa oceňujú očakávanou menovitou hodnotou.
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Nadácia SPP
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
7.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Nadácia v roku 2018 a 2019 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
8.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

III.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.

Krátkodobé pohľadávky (r. 042 súvahy)
Krátkodobé
pohľadávky k
31. december 2018
31. december 2019

2.

Do lehoty
splatnosti

< 30
dní

600,- eur

< 90
dní
-

Po lehote splatnosti
< 180
< 360
dní
dní
-

-

Celkom

> 360
dní
-

-

600,- eur

Finančný majetok (r. 051 súvahy)

K 31. decembru 2018 a 31. decembru 2019
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladnica
Bankové účty bežné
Spolu

2019
18,31
4 076 391,43
4 076 409,74

2018
15,25
1 220 020,50
1 220 035,75

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
3.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)

Hodnota nadačného imania je 298 522,29 Eur. Predmet nadačného imania tvoria peňažné prostriedky,
ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638,78 Eur, Nadačný fond SPPoločne vo výške
175,84 Eur, Nadačný fond Municipality vo výške 5,25 Eur a výsledky hospodárenia minulých rokov vo
výške 291 702,42 Eur.
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Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

Charakteristika rezervy
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
z toho:
Nadačné imanie v nadácii
Vklady zakladateľov
Prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Presuny

6 819,87

-

-

-

6 819,87

6 638,78
-

-

-

-

6 638,78
-

181,09
-

-

-

-

181,09
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291 702,42

-

-

-

291 702,42

-

-

-

298 522,29

-

-

-

298 522,29

Dotácie do nadačného fondu prijaté od iných subjektov sa účtujú v prospech účtu 412 - Fondy tvorené
podľa osobitných predpisov a na ťarchu účtov 211 – Pokladnica, 221 – Bankové účty. Tvorba nadačného
fondu z vlastných prostriedkov sa účtuje na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov a súčasne v prospech účtu
412.
Po schválení príspevku správnou radou sa účtuje v prospech príslušného záväzkového účtu 479 respektíve
325 a na ťarchu účtu 412. Pri vyplatení príspevku sa účtuje na ťarchu účtu 412 so súvzťažným zápisom v
prospech účtu 221 respektíve 211.
Rozdelenie zisku za rok 2018
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0,-

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

4.

-

Zákonné rezervy (r. 075 súvahy)

Charakteristika rezervy
Audit, účtovná závierka
Spolu

Stav
k 1. 1. 2019
826,00
826,00

1 978,83

768,43

57,57

Stav
k 31. 12. 2019
1 978,83

1 978,83

768,43

57,57

1 978,83

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Nadácia predpokladá použitie rezerv v roku 2020.
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Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
5.

Záväzky (r. 087, r. 079 súvahy)
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
-

Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu

177 191,19
177 191,19

94 124,00
94 124,00

-

-

-

-

177 191,19

94 124,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

6.

Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

Pohyby časového rozlíšenia počas roku 2019:
Položka
Položky výnosov budúcich období z dôvodu:
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku
grantu
z podielu zaplatenej dane
z prostriedkov získaných na základe zmluvy
o spolupráci
Z prostriedkov získaných na základe
darovacej zmluvy
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

K 1.1.2019

Prírastky

Úbytky

k 31. 12. 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

573 506,23

999 819,09

-573 506,23

999 819,09

-

2 229 523,53

-

2 229 523,53

253 119,05

170 517,74

-53 600,00

370 036,79

-

-

-

-

Výnosy budúcich období predstavujú prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane. Podľa postupov účtovania
platných
pre
nadácie
sa
nevyužitý
príspevok
z
podielu
zaplatenej
dane
k 31. decembru prezentuje od 1. januára 2005 v súvahe ako výnosy budúcich období. Nadácia
predpokladá, že uvedené príspevky budú spotrebované formou príspevkov nadácie v nasledujúcom období.
Hodnota nevyužitého príspevku z podielu zaplatenej dane k 31. decembru 2019 predstavuje 999 819,09
Eur. Okrem prijatých príspevkov z podielu zaplatenej dane Nadácia SPP účtuje o výnosoch budúcich období
aj o finančných prostriedkov získaných na základe darovacej zmluvy a zmluvy o spolupráci. Prostriedky
budú poskytnuté na jednotlivé granty v roku 2020.
Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
a fyzickým osobám
Ostatné
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

573 506,23

Použitá suma
bežného účtovného
obdobia
71 545,03
72 548,15
999 819,09
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(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
VÝNOSY
7.

Prijaté príspevky (r. 071 až 073 výkazu ziskov a strát)
Položka
Prijaté príspevky
v tom: dotácie zo ŠR
príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté príspevky od iných organizácií
Spolu

Riadok
73
71
68

2019

2018

717 599,41
6 860 571,47
7 578 170,88

1 508 744,55
2 214 488,00
3 723 232,55

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Štruktúra príspevkov z podielu zaplatenej dane je nasledovná:
Prijatá asignácia 2% dane z príjmov právn. a fyz. osôb
Použitie asignácie z predchádzajúceho roka
Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos
budúcich období
Spolu prijaté príspevky vykázané vo výkaze ziskov a strát
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Vrátená časť dotácie / Prijatá dotácia
Spolu

8.

2019
1 143 912,27
573 506,23
(999 819,09)
717 599,41
2019

73

2018
1 492 300,68
589 950,10
(573 506,23)
1 508 744,55
2018

-

-

Výnosy z finančnej činnosti (r. 050 až 058 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výnosové úroky
v tom:
úroky z termínových vkladov a bežného účtu
iné ostatné výnosy
Spolu

Riadok
53

2019

58

2018
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

NÁKLADY
1.

Poskytnuté príspevky (r. 034 až 036 výkazu ziskov a strát)
Položka
Poskytnuté príspevky
v tom:
poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Spolu

Riadok

34
35

2019

2018

7 505 622,73

3 662 935,12

7 411 871,47
93 751,26
7 505 622,73

3 589 538,59
73 396,53
3 662 935,12

2019
612 951,26
6 892 671,47
7 505 622,73

2018
570 886,12
3 092 049,00
3 662 935,12

Štruktúra poskytnutých príspevkov podľa jednotlivých činností nadácie:
Grantové programy
Mimograntové programy
Dar fyzickej osobe – mimo 2 %
Spolu

Spolu

V rámci mimograntových programov bolo v roku 2019 poskytnutých celkovo 227 príspevkov v celkovej
sume 6 892 671,27 Eur.
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Poskytnuté príspevky v rámci grantových programov v roku 2019 predstavujú nasledovné oblasti podpory:
Oblasť podpory

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
Spolu

Názov programu
Zamestnanecký grantový program
Program O krok vpred
Program Opora
Program Municipality
Grantový program SPPravmeTo
Grantový program Regióny
Grantový program Hlavička

Počet
podporených
v programoch
43
36
90
44
56
54
12

Výška
poskytnutých
prostriedkov
27 000,00
45 500,00
49 620,00
270 000,00
60 000,00
45 000,00
21 251,26

335

518 371,26

Počet
podporených
v programoch
4

Výška
poskytnutých
prostriedkov
40 980,00

4

40 980,00

Počet
podporených
v programoch
19

Výška
poskytnutých
prostriedkov
53 600,00

19

53 600,00

Poskytnuté príspevky v rámci darov SPP-Distribúcie v roku 2019:
Oblasť podpory

Názov programu

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

Spolupráca so samosprávami

Poskytnuté príspevky v rámci darov spoločnosti Eustream v roku 2019:

2.

Oblasť podpory

Názov programu

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

Dary Eustream

Hospodárske náklady
Položka
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
v tom:
náklady na propagáciu a medializáciu gran. programov
filantropia a správa nadácie
účtovníctvo, výročná správa a audit
Tvorba web stránky
Iné služby
Ostatné prevádzkové náklady a kurzové straty
Iné ostatné náklady
Spolu

Riadok
05
06
07

15,20
24

2019

2018

72 456,96

60 292,43

120,84
65 080,00
7 179,18
0,00
76,94
91,19
72 548,15

121,00
52 200,00
7 250,35
647,40
73,68
5,00
60 297,43

Náklady vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za rok 2019
Overenie účtovnej závierky
Uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
Súvisiace audítorské služby

Suma
489,60
-
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Daňové poradenstvo
Ostatné neaudítorské služby
Spolu

IV.

489,60

DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2019 je 21 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 2019 mala príjmy
z podielu zaplatenej dane, príjmy na základe zmlúv o spolupráci a prijaté dary. Nadácia nemala príjmy,
z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
1.

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 078 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

V.

Riadok
75
76
78

2019

2018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2019 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99.

VI.

PRÍPADNE ĎALŠIE ZÁVÄZKY

Nadácia v roku 2019 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce
zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv
o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia.

VII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Nadácia v roku 2019 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

VIII. INFORMÁCIE

O PRÍJMOCH
A VÝHODÁCH
ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

ORGÁNOV,

Členovia štatutárnych orgánov Nadácie nepoberajú príjem za ich činnosť pre Nadáciu.

IX.

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH
OSÔB

Nadácia neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia významné transakcie so spriaznenými osobami.

X.

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse (COVID-19). V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
Nadácia SPP okamžite prijala preventívne opatrenia s cieľom vykonávať aj naďalej svoju činnosť
s ohľadom na ochranu zdravia.
Nadácia SPP si uvedomuje vážnosť situácie a bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a
podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na jej činnosť.
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Zostavené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

31. januára 2020

Ing. Eva Guliková

Ing. Eva Guliková

Ing. Eva Guliková

15

