Výročná správa 2013

:už 10 rokov ideme za najlepšími

V roku 2013 sme:
°podporili 22 najlepších vysokoškolských a 13 stredoškolských študentov
a ich študijné pobyty na zahraničných univerzitách,
°podporili 4 študentov a ich podnikateľské nápady,
°podporili 11 vzdelávacích projektov na vysokých školách,
°podporili 9 výskumných projektov v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky,
°podporili 15 projektov externých odborníkov, ktoré prepájajú vzdelávanie
na univerzite s potrebami praxe,
°podporili 31 tímov zložených zo študentov, pedagógov a umelcov,
ktorí sa venovali tvorbe umeleckého diela,
°podporili 23 jednotlivcov v ich ťažkej životnej situácii,
°podporili 22 mladých dizajnérov a ich kreatívne projekty,
°podporili 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v jednotlivých regiónoch
Slovenska,
°podporili príchod 3 zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých
osobností zo zahraničia,
°priniesli online prednášky a prednášku 1 nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu
z roku 2007,
°pozvali na Slovensko 1 nositeľku Pulitzerovej ceny za sériu článkov
z roku 2003 The Wal-Mart Effect (Wal-Mart efekt),
°podporili 143 verejnoprospešných projektov zamestnancov Tatra banky,
°podporili 10 divadiel v regiónoch,
°ocenili 5 špičkových slovenských umelcov,
°podporili 5 talentovaných mladých tvorcov.
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Milí priatelia a priaznivci Nadácie Tatra banky,
aj rok 2013 bol pre nás plný nadšenia zo skvelých a kvalitných projektov a nových spoluprác.
Teší ma, že sme mohli opäť smerovať svoju podporu do veľkého množstva talentu, nadania a intelektu prostredníctvom
vlastnej nadácie a pokračovať tak v stabilnej a strategickej podpore vzdelávania, umeleckej tvorby a dizajnu.
V roku 2013 sme podporili 350 projektov v sume takmer 630 000 eur.
Naša podpora sa v roku 2013 popri siedmich stabilných grantových programoch rozrástla o tri nové grantové
programy v každej zo strategických oblastí nadácie.
Komplexnú podporu v oblasti umenia sme rozšírili o tému dizajnu – otvorili sme grantový program Viac dizajnu,
ktorého cieľom je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu a pomôcť
mladým slovenským dizajnérom uplatniť sa prostredníctvom vlastných tvorivých aktivít.
Úspešný grantový program Študenti do sveta pre študentov vysokých škôl sme sa rozhodli doplniť o grantový
program pre stredoškolákov – Stredoškoláci do sveta. Jeho ambíciou je podporiť najlepších slovenských študentov
stredných škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré následne
uplatnia vo svojom vzdelávacom procese.
Každoročne podporujeme projekty a organizácie, ktoré sú blízke našim zamestnancom a mňa nesmierne teší, že majú
chuť a dôvod pomáhať. Už niekoľko rokov sa snažíme o vytváranie vzťahu k organizáciám v ich bezprostrednom okolí.
V roku 2013 sme preto otvorili ďalší zamestnanecký program Viac pre regióny. Jeho cieľom však nie je iba ﬁnančná
podpora, ale taktiež organizáciám dáva príležitosť predložiť svoju predstavu o ďalšej spolupráci so zamestnancami
Tatra banka Group v danom regióne.
Veľkému záujmu sa tešia podujatia pod hlavičkou projektu Osobnosti osobne, ktorých cieľom je prinášať
významné vedecké kapacity na pôdy slovenských škôl a umožniť tak študentom, ako aj odbornej verejnosti viesť
s nimi inšpiratívny dialóg. V rámci tohto programu sme mohli na Slovensku privítať už šiesteho nositeľa Nobelovej
ceny za ekonómiu – Erica Maskina, tretieho nositeľa Pulitzerovej ceny – Abigail Goldmanovú či ďalších
svetových ekonómov.
Vrcholným podujatím podporujúcim umeleckú tvorbu bol už 18. ročník Ceny Nadácie Tatra banky za umenie,
ktorým sme opätovne vyjadrili našu podporu kvalitnému slovenskému umeniu – etablovaným osobnostiam aj
začínajúcim tvorcom.
Dovoľte mi, aby som v mene celého tímu Nadácie Tatra banky poďakoval všetkým našim partnerom – vysokým školám
a univerzitám, mimovládnym a neziskovým organizáciám – v neposlednom rade pedagógom a študentom, ktorí sa
opätovne zapájajú do našich programov a prinášajú nám každoročne svoje inšpiratívne nápady. Len touto spoločnou
cestou sa dokáže napĺňat misia našej nadácie. Ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete svojím záujmom.
V podpore výnimočných, aktívnych a ambicióznych projektov budeme pokračovať aj naďalej.

Igor Vida
predseda predstavenstva
predstav
a generálny riaditeľ Tatra banky
predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky
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Milujeme vedomosti
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov
dlhodobo pomáha slovenským študentom pri štúdiu na zahraničných
univerzitách, na Slovensko prináša vystúpenia svetových vedeckých
odborníkov a na vysokých školách rozvíja svoje aktivity na podporu
vzdelania a špičkových vzdelávacích podujatí.
Pretože najväčšiu radosť máme z podporovania aktívnych a šikovných ľudí.
Všetko o grantoch nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
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Vznik Nadácie Tatra banky
Nadácia Tatra banky bola založená dňa 7. 12. 2004, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 20. 12. 2004.
Zakladateľom Nadácie Tatra banky je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vo vložke 71/B.
Nadácia Tatra banky vznikla s cieľom rozvíjať a chrániť duchovné hodnoty, chrániť ľudské práva a tvorbu
životného prostredia, chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie, podporovať športovanie detí, mládeže
a zdravotne postihnutých občanov, poskytovať sociálnu pomoc a zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty.
Za partnera nadácie si Tatra banka vybrala Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Orgány Nadácie Tatra banky:
°Správna rada:

Ing. Igor Vida, predseda Správnej rady

°Členovia Správnej rady:

Ing. Miroslav Uličný
Bc. Ing. Milada Halová

°Správca Nadácie:

Mgr. Marcel Zajac

°Dozorná rada:

Mgr. Henrieta Ághová, predsedníčka,
Ing. Marta Rejholcová,
Ing. Jana Chlebanová

Poslanie Nadácie Tatra banky
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským
študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových vedeckých odborníkov
a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.
Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky z dlhodobého hľadiska je vzdelávanie:
podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podpora inštitúcií, ktoré sa venujú
vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podpora jednotlivých študentov najmä ekonomického,
právnického a technického zamerania, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.
V roku 2013 sme naplnenie tohto cieľa Nadácie Tatra banky rozšírili o grantový program určený
stredoškolákom, v rámci ktorého boli udelené štipendiá aj výnimočným študentom stredných škôl.
Podporili sme účasť stredoškolákov na doplnkových vzdelávacích podujatiach zameraných na zlepšenie
ich jazykových zručností aj na vzdelávacích podujatiach rozširujúcich poznatky v tej oblasti vzdelávania,
ktorú plánujú podporiť svojím vysokoškolským štúdiom.
Ďalším významným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je podpora umenia, a to špeciálne
podpora vynikajúcich umelcov a ich tvorby prostredníctvom udelenia Ceny Nadácie Tatra banky za
umenie, podpora tvorby v kamenných divadlách regionálnych centier Slovenska, a tiež podpora tvorby
mladých umelcov, študentov vysokých škôl umeleckých smerov na Slovensku.
V roku 2013 sa Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť na podporu vizionárskych,
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kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia podporila mladých
slovenských dizajnérov prostredníctvom podpory niekoľkých partnerských projektov, a hlavne
prostredníctvom nového otvoreného grantového programu Viac dizajnu.
Nadácia je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom ﬁnančných darov, grantov umožňuje
realizovať svoje zámery tým, ktorí sú v oblasti danej misiou nadácie profesionáli, sú v nej etablovaní
a skúsení. Nadácia sa snaží vytvoriť aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov,
aktivít vylepšujúcich svoje prostredie či napredujúcich vo svojej oblasti.
Nadácia poskytuje granty v následnej schéme:
1. otvorené grantové programy,
2. podpora partnerských projektov,
3. podpora výnimočnosti.
1. V otvorených grantových programoch Nadácia Tatra banky určuje oblasť/sféru, do ktorej chce
smerovať svoju ﬁnančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá
a ﬁnancuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie.
Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky majú svoje pravidlá:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,
• informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak,
aby potenciálni predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov –
prípravu projektov,
• poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových,
tak aj technických,
• výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou
o objektivizáciu, prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného
zboru posudzovateľov a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom štandardných
darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
• umožňujú poskytnúť základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce
z darovacích zmlúv,
• a vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si
program stanovil vo svojich kritériách.
2. Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporuje projekty, ktoré sa
významnou mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru
v systémové, čo niekedy znamená intenzívne, či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré
predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách
a podpora umenia a dizajnu.
Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel
grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnovať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,
• byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému,
kto ich dokáže pozitívne využiť,
• byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté ﬁnančné prostriedky.
Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich
Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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3. Podporu výnimočnosti nadácia chápe ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou
prácou, vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana
duchovných hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien
Nadácie Tatra Banky ich chceme ﬁnančne obdarovať a podporiť.
Podobne ako v prípade otvorených grantových programov dodržiava nadácia nasledujúce štandardné
pravidlá na to, aby vybrala a odmenila tých najlepších:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnuje, v ktorej oblasti chce podporiť tých najlepších a aké kritériá sleduje
pri ich výbere,
• informácie o možnosti prezentovať svoje úspechy sú verejne prístupné s časovým predstihom tak,
aby potenciálni predkladatelia mali dostatok času na formulovanie prezentácií svojich výsledkov,
• výber tých najlepších je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu prostredníctvom
kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a Správnou radou
Nadácie Tatra banky,
• vzťah s odmenenými jednotlivcami či organizáciami je realizovaný prostredníctvom štandardných
darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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Politika konﬂiktu záujmov
Nadácie Tatra banky
1. Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, jej zamestnanci a pracovníci v trvalom pracovnom
pomere a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný
vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu Tatra
banky požiadať o grant.
2. Členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie Tatra banky a im blízke osoby a organizácie, ku
ktorým sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako
dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, v rámci ktorého sú
členmi hodnotiacej komisie. Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.
3. Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, zamestnanci a iní pracovníci v trvalom pracovnom
pomere s Nadáciou Tatra banky nemôžu mať ﬁnančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov,
a to v žiadnej fáze projektu.
4. Zamestnanci a iní pracovníci Nadácie Tatra banky v trvalom pracovnom pomere, členovia Správnej
rady Nadácie Tatra banky, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí:
a) sú dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň
b) nemajú ﬁnančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie
Tatra banky pre tieto organizácie v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú
o grant, nie sú v konﬂikte so záujmami Nadácie Tatra banky. Takéto osoby sú však povinné
o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum, a v týchto prípadoch sa
nezúčastňujú na rozhodovaní.
5. Správna rada Nadácie Tatra banky si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako
konﬂikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať
úzke, hoci aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou,
alebo ak táto podpora môže ohroziť vnímanie integrity nadácie na verejnosti.

Poznámky:
° Pod pojmom „blízka osoba“ sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
° Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou
o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).
° Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy
o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli trvalý vzťah.
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2013
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie
A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky
1) Grantový program Dobré srdceTB: Nadácia Tatra banky podporila verejnoprospešné aktivity
odporučené a ﬁnančne podporené zamestnancami Tatra banka Group (TB Group).
2) Grantový program Kvalita vzdelávania: ambíciou grantového programu bolo priblížiť vzdelávací
proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
3) Grantový program Vedieť viac: Nadácia Tatra banky podporila aktivity, projekty alebo programy
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjania vzdelávania na slovenských
vysokých školách.
4) Grantový program Študenti do sveta: grantový program Študenti do sveta podporil najlepších
študentov vysokých škôl, aby študovali na zahraničných renomovaných univerzitách a získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.
5) Grantový program E-Talent: z grantového programu boli podporené aktívne skupiny študentov,
doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumom a vedeckým prácam
v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
6) Grantový program Business Idea: cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich
absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja
sociálnej zmeny. Projekt podporil výnimočné nápady študentov pri naštartovaní ich reálneho
podnikateľského zámeru.
7) Grantový program Prvá pomocTB: cieľom programu je ﬁnančná podpora individuálnych žiadateľov,
ktorých trápia zdravotné komplikácie v rodine, vyrovnávajú sa s následkami prírodnej katastrofy alebo
riešia problém vzniknutý cudzím zavinením.
8) Grantový program Viac umenia: grantový program podporil aktívne skupiny študentov všetkých
troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť
umelecké dielo. Podporené boli projekty z oblasti audiovizuálnej tvorby, divadla, hudby, literatúry
a výtvarného umenia.
9) Grantový program Viac dizajnu: cieľom programu je podpora vizionárskych, kreatívnych
projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu, ako aj uplatnenie mladých slovenských
dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Program podporuje tvorbu mladých dizajnérov,
ich sebaprezentáciu v oblasti dizajnu, ako aj ich vzdelávanie seba a vzdelávanie druhých.
10) Grantový program Stredoškoláci do sveta: cieľom programu je poskytovať ﬁnančné granty
študentom stredných škôl na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými
vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi
mladých vedcov, jazykovými kurzami, ...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok
alebo na celý školský rok.
11) Grantový program Viac pre regióny: grantový program podporil v každom kraji – regióne Slovenska
– jednu mimovládnu neziskovú organizáciu s regionálnou pôsobnosťou zameranú na niektorú oblasť
verejnej prospešnosti, ktorej aktivity budú mať dosah na spoločnosť/komunitu, v ktorej pôsobia.
Táto podpora by mala mať dosah na samotnú podporenú mimovládnu organizáciu, ako aj na iné
mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v komunite.
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Názov grantového
programu
1

Počet podporených
projektov

Projekty podporené
celkovou sumou

143

61 249,04 EUR

Grantový program Dobré srdceTB

2

Grantový program Kvalita vzdelávania

11

31 756,00 EUR

3

Grantový program Vedieť viac

15

37 700,00 EUR

4

Grantový program Študenti do sveta

22

58 060,00 EUR

5

Grantový program E-Talent

9

29 770,00 EUR

6

Grantový program Business Idea

4

20 000,00 EUR

7

Grantový program Prvá pomocTB

23

25 760,00 EUR

8

Grantový program Viac umenia

31

38 000,00 EUR

9

Grantový program Viac dizajnu

22

30 000,00 EUR

10

Grantový program Stredoškoláci do sveta

13

15 000,00 EUR

11

Grantový program Viac pre regióny
Spolu

8

40 000,00 EUR

301

387 295,04 EUR

B. Podpora partnerských projektov
Názov partnerskej
organizácie

Názov podporeného projektu

Projekt podporený
sumou

1

Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika, o. z.

Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku 2013

2

O. z. PUNKT

Dobrý trh

3

O. z. CERGE SK

Prednáška prof. Erica Maskina z Harvardu
na UK v Bratislave

4

O. z. Manageria

Duelové diskusie 2013

5

INESS

Vesmír verejných výdavkov 2013

1 500,00 EUR

6

Nadácia – Centrum súčasného umenia

BLAF – Bratislava Art Festival 2013

5 000,00 EUR

7

O. z. CERGE SK

Finančná podpora slovenských študentov
CERGE EI v roku 2013/2014

6 281,85 EUR

8

Nadácia Petit Academy

Pulitzer Prize Winner Abigail Goldman’s Lecture

9

ORFEO, združenie koncertných umelcov
a pedagógov hudby, o. z.

Tajomstvo čarovnej paličky

10

Lívia Majzunová

Dar pre Anetku

11

GuNaGu

TRINÁSTKA

12

Spoločne deťom, n. f. pri Štátnom
bábkovom divadle v Bratislave

Mikulášske čaro

2 000,00 EUR

13

Divadlo J. Záborského

Vytvorenie a zaradenie muzikálu Sherlock
Holmes do repertoáru divadla

1 660,00 EUR

14

Divadlo J. Palárika

Alexej Nikolajevič Tolstoj – Zlatý kľúčik

6 638,00 EUR

28 000,00 EUR
5 000,00 EUR
25 687,00 EUR
5 000,00 EUR

35 000,00 EUR
2 000,00 EUR
452,22 EUR
10 000,00 EUR

15

Divadlo Astorka Korzo '90

Festival Astorka 2013

3 319,00 EUR

16

Divadlo A. Bagara v Nitre

Tisícročná včela

6 638,00 EUR

17

Mestské divadlo Žilina

Podpora mladých umelcov v divadelnej
sezóne 2013/2014

6 638,00 EUR

18

Divadlo J. G. Tajovského

Divadelná sezóna 2013/2014

6 638,00 EUR

19

Štátne divadlo Košice

Podpora činohernej premiéry Bocatius

6 638,00 EUR

20

Mestské divadlo – Divadlo z pasáže

Divadelná sezóna 2013/2014

Spolu

3 319,00 EUR
167 409,07 EUR

11
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C. Podpora výnimočnosti
1. Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT: toto ocenenie pripravuje
Nadácia Tatra banky už pravidelne v spolupráci s odborným vedením Slovenskej technickej univerzity.
Všetkých študentov na ocenenie navrhujú pedagógovia univerzity a schvaľuje ich dekan fakulty. Cena
je odovzdaná v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
2. Cena Nadácie Tatra banky za umenie: už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje
popredných slovenských umelcov pod názvom Cena Nadácie Tatra banky za umenie. Slovenské
národné divadlo, v ktorom sa ceny pravidelne odovzdávajú, pri tejto príležitosti otvára svoje dvere
verejnosti. Cena Nadácie Tatra banky je udeľovaná v piatich kategóriách: audiovizuálna tvorba, ﬁlm
a TV, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné umenie. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých
umelcov pod názvom Mladý tvorca rovnako vo všetkých piatich kategóriách.
3. Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti
vzdelávania a umenia: rozvoj vysokoškolského vzdelávania a podpora umenia sú dva základné
programové ciele Nadácie Tatra banky. Pri napĺňaní týchto cieľov sa aj v roku 2013 mohla Nadácia
Tatra banky oprieť o poznatky a skúsenosti odborníkov – ľudí z praxe, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní
alebo tvoria. Ich celoročnú dobrovoľnú pomoc sa rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky oceniť
udelením cien za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania a umenia.
Názov grantového programu

Počet podporených
projektov

Projekty podporené
celkovou sumou

2

2 050,00 EUR

1

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú
prácu v oblasti IT

2

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

11

62 679,58 EUR

3

Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú
dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania a umenia

13

1 391,00 EUR

Spolu

26

66 120,58 EUR

V každom srdci je
miesto pre dobrú vec

TB
Dobré
srdce
zamestnanecký program

Darujte svoje 2 % organizácii, ktorej projekty či aktivity sú vašou srdcovou záležitosťou,
a získajte na ich podporu ďalšie peniaze z Nadácie Tatra banky vďaka programu Dobré srdceTB.

:už 10 rokov ideme za najlepšími
www.nadaciatatrabanky.sk
Kresba je inšpirovaná renesančným umelcom Leonardom da Vincim.
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A. Otvorené grantové programy
Nadácie Tatra banky
Grantový program Dobré srdceTB
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty svojich zamestnancov,
ktorí pomáhajú iným a chcú ich podporiť. Zamestnancov chceme motivovať k darcovstvu a zvýšiť ich
povedomie o verejnoprospešných aktivitách a ﬁlantropii.
Zamestnanci ﬁnančnej skupiny Tatra banky mali možnosť prostredníctvom Nadácie Tatra banky podporiť
tie projekty či aktivity, ktoré už podporili prostredníctvom mechanizmu asignácie 2 % z daní v roku 2013
alebo individuálnym ﬁnančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie a ich projekty získať
prostredníctvom Nadácie Tatra banky ďalšie peniaze.
Zamestnanecký program bol určený len pre zamestnancov ﬁnančnej skupiny Tatra banky, ktorí sú
zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo výpovednej lehote.
V rámci programu nadácia deﬁnovala oblasti verejnej prospešnosti, do ktorých bolo možné
smerovať podporu:
• rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
• ochrana ľudských práv,
• ochrana a tvorba životného prostredia,
• ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
• podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
• poskytovanie sociálnej pomoci,
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
K termínu uzávierky programu 3. mája 2013 bolo prijatých 144 projektov, v ktorých zamestnanci
žiadali o sumu dovedna 164 653 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská
hodnota predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 143 žiadateľov
prerozdelili 61 249,04 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania správcu Nadácie
Tatra banky a hodnotiaceho výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Martina Bálint a Katarína Dutková.
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Zoznam 143 projektov podporených Nadáciou Tatra banky
s anotáciou o ich realizácii
2013zam001
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Andrej Kamenský
Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Active Garden 2013
250 EUR

Cieľom podujatia Active Garden 2013 bolo prostredníctvom zaujímavých aktivít a osobných rozhovorov
poukázať na dôležitosť mravných hodnôt a potreby osobnej angažovanosti a povzbudiť ľudí do aktívneho
prístupu k životu a záujmu o prostredie okolo nás. V bratislavskej Medickej záhrade sa uskutočnil 4-dňový
program zložený zo zážitkových atrakcií, stánkov a hudobného programu. Pre návštevníkov bol pripravený
bohatý program: hrad na skákanie pre deti, hrnčiarska zóna, stan s občerstvením, živá knižnica, stan pre
ženy, ale i diskusná zóna. Zámer projektu bol splnený prostredníctvom aktivít a programu, na ktorom boli
ľudia povzbudení k tomu, aby sa správali eticky, ohľaduplne k svojmu okoliu.

2013zam002
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Magyar
Tekergők
TIE – učíme sa s divadlom
350 EUR

Projekt občianskeho združenia Tekergök predstavoval letnú táborovú
aktivitu pre školopovinné deti so zameraním na divadlo. Hlavným
cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom pomocnú ruku pri zvládaní ich
každodenných problémov a umožniť im rozprávať o nich. Hravým výstupom
projektu, do ktorého za zapojilo 99 detí a 12 dospelých, bolo zrealizované
predstavenie, v ktorom mali deti možnosť jednotlivé situácie (svoje vlastné
problémy) nielen zažiť na vlastnej koži, ale ich aj riešiť.

2013zam003
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Kolesar
ŠPORTOVÝ KLUB POLICAJNEJ KYNOLÓGIE
Zážitkové vzdelávanie mentálne postihnutej mládeže
500 EUR

Projekt sa sústreďoval na základné vybavenie priestoru, v ktorom prebiehala animoterapia pre ľudí
s mentálnym postihnutím. Pozitívne ohlasy od rodičov zúčastnených detí boli zaznamenané aj na
diskusnom fóre webovej stránky Športového klubu policajnej kynológie. Projekt naplnil svoje hlavné
ciele: zvýšiť povedomie v oblasti drogovej prevencie a trestnej činnosti zneužívania detí, mládež
a dospelí pochopili dôležitosť ochrany prostredia, znížil sa ich neopodstatnený strach zo zvierat.
Okrem toho prispel projekt aj k integrácii ľudí s mentálnym postihnutím do bežnej populácie,
ako aj k zvýšeniu kvality ich života.
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2013zam004
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Adriána Bíliková
Plavecký klub Aqua Senica
Zlepšenie zdravotného stavu detí – plávanie
250 EUR

Náplňou projektu bolo materiálne vybavenie detského plaveckého klubu v Senici. Za prostriedky boli
zakúpené plavky, klubové tričká, nadľahčovacie pomôcky, plavecké pomôcky, ako aj pomôcky na hry vo
vode, čo prispelo ku skvalitneniu trénerskej práce, plaveckej techniky detí i samotnej činnosti plaveckého
klubu, pričom plavci sa vo svojich výkonoch naďalej zlepšujú.

2013zam005
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Branislav Laho
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici
Ochrana pred požiarmi
300 EUR

Cieľom projektu bolo zlepšenie výstroje a výzbroje zasahujúcich členov dobrovoľného hasičského zboru
v Senici, čo sa uskutočnilo zakúpením reﬂexnej vesty a chrbtovej dosky.

2013zam006
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Kriváčková
Občianske združenie ASANKA KLUB
Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe
250 EUR

Mažoretkový súbor Asanka sa na Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe zúčastňuje
každoročne a s dobrým výsledkom, preto bolo cieľom súboru dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie
aj v aktuálnom ročníku. Tomu zodpovedá aj adekvátna tanečná, kondičná a motivačná príprava členiek
súboru. Súťažilo celkovo 52 dievčat vo veku od 8 do 19 rokov, ktoré súťažili s 15 choreograﬁami
s náčiniami baton (palička) a pom-pom (strapce). Cieľ projektu sa podarilo naplniť a členky súboru
Asanka dosiahli na tohtoročných majstrovstvách mnoho úspechov.
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2013zam007
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ľubica Kostolanská
Občianske združenie Školák
Zlepšenie telesnej zdatnosti detí
250 EUR

Vďaka projektu bolo zakúpené cvičebné zariadenie FLOWIN, s ktorým sa hodiny telesnej výchovy stali
zaujímavejšími a modernejšími, pričom deti naň tiež reagovali pozitívne. Zámerom tohto projektu bolo
zlepšenie telesnej zdatnosti a kondície detí. Do projektu boli zapojení všetci žiaci, za priebeh aktivít
s náčiním zodpovedali učitelia telesnej výchovy.

2013zam008
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Holková
Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava
Vodácky výcvik pre začiatočníkov
400 EUR

Nadácia Tatra banky poskytla príspevok na výcvikový materiál pre malých vodákov. Finančné prostriedky
boli použité na zakúpenie 11 krycích záster. Zástery deti používajú na tréningoch a pretekoch pri zhoršení
počasia a slúžia na ochranu pred vniknutím vody do kajaku. Deti ich využívajú pri každom tréningu
Druhá časť prostriedkov bola použitá na zakúpenie záhradného stanu, ktorý slúži na ochranu detí pred
slnkom a dažďom na celodenných pretekoch počas čakania na štart. Stan bol na pretekoch využívaný
až do jesene. Projekt tak prispel k zlepšeniu vybavenia vodáckeho klubu.

2013zam009
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Pavol Katreba
ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE, o. z.
Krajšie leto bez bariér
800 EUR

Cieľom projektu bolo umožniť mladým účastníkom stráviť letné prázdniny plnohodnotne aj napriek ich
hendikepu a pomocou kolektívnych aktivít v každom miestnom spoločenstve prispieť k ich osobnostnému
rozvoju, sprostredkovať im zážitok spolupatričnosti, posilniť vzájomné prijatie členov kolektívu a ich sociálne
väzby, ich sebarealizáciu, a tiež prispieť k všeobecnej solidarite so sociálne znevýhodnenými. Tohtoročný
tábor pre hendikepovanú mládež sa uskutočnil v dňoch 22. 7. 2013 – 26. 7. 2013 na bezbariérovej chate
Remata v blízkosti mesta Handlová, pričom sa zameriaval na telesne a mentálne znevýhodnenú mládež
najmä v kategórii 15 – 25 rokov. Projekt tak prispel k integrácii a sociálnej inklúzii mladých hendikepovaných
ľudí do spoločnosti, ako aj k osvetleniu spôsobu poskytovania pomoci mladým hendikepovaným pri ich
každodenných činnostiach.
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2013zam010
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Lenka Mitánková
Základná škola s materskou školou Ivanovce
Lipový kvet
300 EUR

Projekt podporil inovatívny prístup k výučbe detí ZŠ a MŠ prostredníctvom aktivít na záhrade
pri pestovaní liečivých rastlín a bylín. Výstupom projektu bol kvalitnejší interiér tried, deti si
tiež upevnili zdravý životný štýl a formou zážitkového učenia sa vzdelávali v prírode, čo podnecovalo
nielen efektivitu výučby v oblasti vedomostí o prírode, ale i konkrétny výchovný predmet.

2013zam011
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Polakovičová
Občianske združenie Ain Karim
Patríme medzi vás...
800 EUR

Cieľom projektu bola podpora nízkoprahového centra v Šamoríne. Projekt bol určený pre ľudí (deti, mladých,
dospelých, rodiny i jednotlivcov), ktorí sa nachádzajú v hmotnej, sociálnej núdzi a krízovej životnej situácii.
V rámci projektu sa zrealizovali viaceré aktivity, napríklad doučovanie detí z rodín, ktoré sú v núdzi, terénna
sociálna práca, podávanie teplej polievky, zbieranie odevov do odevného skladu a mnohé iné. Projekt podporil
rast sociálnej inklúzie, inovatívnosť sociálnych služieb a sprostredkoval mnohé kultúrne, záujmové a iné aktivity.

2013zam012
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Serečunová
FAMT Prešov
Šanca pre všetkých
250 EUR

Projekt predstavoval podporu športových aktivít a zorganizovanie futbalového turnaja pre deti. Štvrtý ročník
medzinárodného turnaja DOMINO CUP sa uskutočnil 8. 9. 2013 v Ostrave-Vítkoviciach v Českej republike.
Na turnaji sa zúčastnilo dovedna 7 hráčov – chlapcov, ktorí sa stretli s hráčmi z Českej republiky a Poľska.
Tréner bol s výkonom svojich zverencov nadmieru spokojný. Tento projekt zároveň aspoň čiastočne odbremenil
rodičov od ﬁnancovania turnajov, hlavne nákladov na dopravu, ktoré hradia v plnej miere.
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2013zam013
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miriam Kúdolová
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Hargašova
Týždeň konverzácie v cudzom jazyku
250 EUR

Cieľom projektu, na ktorom sa zúčastnili deti zo ZŠ s MŠ na Hargašovej
ulici, bolo vzdelávanie so zameraním na intenzívnu konverzáciu
s rodeným hovoriacim, pričom jednotlivé hodiny sa zameriavali na
komunikáciu, počúvanie a rozmýšľanie v cudzom jazyku. Žiaci si tak
vhodnou formou primeranou svojmu veku a ročníku upevnili a prehĺbili
učivo preberané v škole.

2013zam014
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Peter Sedliak
REFUGIUM, n. o.
Pomáhame tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu
800 EUR

Cieľom projektu bolo pomôcť zvýšiť kvalitu života seniorov v sociálnom zariadení pre seniorov
Job v neziskovej organizácii Refugium v Trenčíne. Hlavnou náplňou projektu bolo zakúpenie
a zmodernizovanie aspoň jednej elektrickej polohovacej postele s novým matracom, ktorá prispieva
k zvýšeniu kvality života imobilných klientov zariadenia na čo najvyššiu možnú úroveň.

2013zam015
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jaroslav Coranič
Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce, Okružná 19
DETI V POHYBE
250 EUR

Projekt Deti v pohybe umožnil čiastočne ﬁnancovať zakúpenie variabilného estetického telovýchovného
náradia, ktoré majú deti v MŠ možnosť využívať na spontánne, ako aj na riadené pohybové aktivity.
Náradie sa využíva najmä v rámci edukačných aktivít jednotlivých tried MŠ, zároveň pomáha rozvíjať
talent pohybovo nadaných detí. Kombinácia jednotlivých prvkov náradia a ich farebnosť pôsobí na deti
motivujúco a povzbudzuje ich k pohybu.
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2013zam016
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Barbora Karšaiová
Mažoretky TINA Bratislava – občianske
združenie
Prešporský pohár
250 EUR

Na 3. ročníku medzinárodnej nepostupovej súťaže, ktorá sa uskutočnila
dňa 22. 6. 2013 v Bratislave, sa zúčastnilo okolo 350 mažoretiek z 19
mažoretkových klubov zo Slovenska a z Česka. Súťažilo sa v malých
a veľkých formáciách v disciplíne baton (palička) a v kategórii mix vo
všetkých vekových kategóriách (deti, kadet, junior a senior), oproti minulým
ročníkom sa navyše pridala disciplína pom-poms (strapce). Akcia mala
opäť veľmi dobrú odozvu aj u publika.

2013zam017
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ondrej Kovaľ
HAFIRY – OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Pretancujme prázdniny
400 EUR

Zámerom projektu OZ HAFIRY bola podpora letného sústredenia detského tanečného súboru. Letné
tanečné sústredenie v škole v prírode na Hutách sa uskutočnilo v termíne 6. 7. 2013 – 13. 7. 2013.
Deti si zdokonaľovali tanečnú techniku, pripravovali si nové choreograﬁe a zvyšovali svoju zdatnosť
na kondičných tréningoch. Okrem tanečných seminárov sa deti venovali voľnočasovým športovým
a oddychovým aktivitám. Projekt naplnil stanovené ciele: deti si zdokonalili tanečnú techniku, zlepšili
si kondíciu, vytvorili nové choreograﬁe a pripravili verejné vystúpenie, zároveň sa zlepšila vzájomná
komunikácia detí v kolektíve a tanečný súbor sa pripravil na ďalšie verejné vystúpenia.

2013zam018
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Miriam Takáčová
Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
Zakúpenie stolnotenisových potrieb
250 EUR

V rámci projektu bol podporený mládežnícky stolnotenisový klub zakúpením tréningových pomôcok.
Pomôcka RETURNBOARD je využívaná predovšetkým na zdokonaľovanie a výcvik základných
stolnotenisových úderov. Využívajú ju najmä najmladší členovia klubu, ale aj pokročilejší členovia
a počas otváracích hodín aj verejnosť.
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2013zam019
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Eva Škraková
Slnko deťom, občianske združenie
Inovatívna rehabilitačná metóda TheraSuit – Krok k samostatnosti
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného rehabilitačného programu TheraSuit zameraného na
zlepšenie zdravotného stavu a činnosti centrálnej nervovej sústavy, aktiváciu skrytých schopností
organizmu a stimuláciu rozvojových funkcií dôležitých pre každodenný život, ale v ťažších prípadoch
tiež pre predchádzanie ďalšieho zhoršenia zdravotného stavu. Projekt podporil samostatnosť osôb
s hendikepom a zvýšil kvalitu života detí a mládeže so zdravotným postihnutím, a teda aj ich rodinám.
V rámci projektu sa tiež zakúpil oblek TheraSuit, ktorý liečebnú metódu doplnil a zefektívnil.

2013zam020
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Boženík
K VECI, občianske združenie
Obnova detského ihriska
300 EUR

Cieľom projektu občianskeho združenia K VECI bola renovácia detského
ihriska. V rámci obnovy bola opravená vstupná bránka, stĺpiky plota boli
ošetrené a natreté, bolo osadené nové oplotenie, odstránili sa nebezpečné
prvky na ihrisku. Zároveň bol zrovnaný terén ihriska, bola upravená zeleň
v okolí a osadená informačná tabuľa spolu s lavičkami a novými detskými
atrakciami. V rámci projektu boli zorganizované brigády, do ktorých sa
zapojilo 30 ľudí. Výsledkom projektu je zrenovované detské ihrisko pre deti
z okolitých bytoviek, v ktorých sa nachádza približne 200 domácností. Projekt tiež pomohol vybudovať
pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite.

2013zam021
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Iveta Eglová
Zápasnícky klub Dunajská Streda
Talentované zápasníčky na Olympiádu
250 EUR

Projekt Zápasníckeho klubu Dunajská Streda predstavoval pomoc pri ﬁnancovaní nákladov
spojených s prípravou mladých dievčat v zápasení na olympiádu. Na medzinárodných turnajoch
dievčatá získali 20 medailí, z toho 6 zlatých, 6 strieborných a 8 bronzových. Najväčším úspechom
bolo 12. miesto zápasníčky ako reprezentantky SR na Majstrovstvách Európy junioriek, ktoré sa
uskutočnili v Macedónsku v Skopje. Tieto výsledky dokazujú, že zlepšené podmienky a prijateľnejšie
prostredie pomáhajú dosahovať vytýčené ciele.
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2013zam022
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Boledovičová
Základná škola s materskou školou
Nie je jazyk ako jazyk
250 EUR

Hlavným cieľom projektu bola podpora materiálneho vybavenia ZŠ s MŠ určeného na skvalitnenie
výučby cudzích jazykov. Do plánovaného projektu boli zapojení všetci žiaci, no projekt sa sústredil
najmä na žiakov a vyučujúcich na II. stupni. Z učiteľov boli najviac zapojení vyučujúci cudzích
jazykov a informačných a komunikačných technológií (IKT). Žiaci si osvojili prácu s IKT na hodinách
anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka. IKT poskytli množstvo výukových portálov a aktivít,
ktoré povzbudili k práci aj žiakov so slabšími vzdelávacími výsledkami. Vďaka využitiu IKT sa stala
výučba atraktívnejšia, žiaci si upevnili komunikačné schopnosti a zručnosti a rozvíjali svoju kreativitu.
Žiaci aj učitelia si vyučovanie s využitím IKT obľúbili a prácu na hodinách hodnotia pozitívne.

2013zam023
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Michal Suško
SČK územný spolok Bratislava-mesto
V ťažkej chvíli nikdy sám
700 EUR

Dobrovoľní zdravotníci Červeného kríža sú prevažne mladí ľudia, ktorí poskytujú prvú pomoc na rôznych
akciách z vlastnej vôle, zadarmo a odborne. Zároveň učia poskytovať prvú pomoc na tréningoch
priamo v Červenom kríži, ako aj v školách na rôznych miestach podľa pozvania. V neposlednom rade
reprezentujú Slovensko na medzinárodných záchranárskych súťažiach, na ktorých sa v hodnoteniach
neraz umiestňujú pred profesionálnymi posádkami sanitiek. Dobrovoľní zdravotníci Červeného kríža sú
ľudia, ktorí trávia svoj voľný čas pomocou druhým. Projekt prispel k zaobstaraniu materiálnej a technickej
vybavenosti dobrovoľných záchranárov.

2013zam024
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Alexandra Maňkošová
Návrat, o. z.
Posilňovanie svojpomoci – aj cestou rozprávky
700 EUR

Projektovým zámerom OZ Návrat bolo posilniť klubovú činnosť, klubové stretnutia náhradných rodičov,
a zároveň samostatné fungovanie týchto klubov vďaka pomoci skupiny náhradných rodičov. Súčasťou
projektu boli aktivity bezprostredne zamerané na podporu rodičov v ich rodičovstve, prioritne sa však
projekt zameriaval na posilnenie svojpomoci náhradných rodičov. V rámci projektu sa tiež uskutočnil
víkendový pobyt náhradných rodín, ktorý bol určený náhradným rodinám s menšími deťmi. Zúčastnilo
sa ho dovedna 7 náhradných rodín z Prešovského aj Košického kraja. Cieľom projektu bolo posilniť
schopnosť svojpomoci týchto rodín, ako aj nájsť riešenia ich problémov.
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2013zam025
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Lenka Porubänová
Nezisková organizácia Top Tenis, n. o.
Tenisový krúžok
400 EUR

Cieľom projektu bolo vytvoriť a zabezpečiť tenisový krúžok pri ZŠ Dubová v Bratislave pre deti vo veku
6 – 10 rokov zo sociálne slabších rodín, ktoré sú skutočne talentované a zároveň dosahujú výborné
výsledky v škole. Na krúžok sa prihlásilo 12 detí, ktoré sa pod vedením trénera Borisa Foltína a trénerky
Mgr. Alexandry Vyparinovej zlepšovali. Tréneri boli s účasťou a aktivitou detí mimoriadne spokojní.
Zároveň boli deti motivované k vykonávaniu športových aktivít vo voľnom čase, čo predstavuje
splnenie cieľov projektu.

2013zam026
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Ivana Kačmárová
Záchranná služba východ
Nákup materiálu pre povodne a lesné požiare ZSV-rescue
400 EUR

Hlavným cieľom projektu bol nákup materiálnej a technickej výbavy dobrovoľných záchranárov. Tento cieľ
bol naplnený – vďaka kvalitnejšiemu vybaveniu združenia sa zároveň rozšírili možnosti rýchleho a účinného
zásahu členov združenia v prípade ohrozenia chránených spoločenských hodnôt povodňami alebo lesným
požiarom. Mimo reálnych zásahov bude technika použitá na cvičeniach a výcvikoch záchranárov, prípadne
na prezentačných akciách edukačného charakteru organizovaných pre laickú verejnosť a mládež.

2013zam027
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ingrid Kevešová
OZ Grobík
Športové potreby na ﬂorbal
250 EUR

Zámerom projektu bolo zakúpenie ﬂorbalového vybavenia pre deti na
základnej škole. Projekt realizovalo OZ Grobík. Deti používajú zakúpené
športové vybavenie na hodinách telesnej výchovy a v popoludňajších
hodinách v rámci školského klubu. Aktívna športová činnosť prispieva
k zlepšeniu ich telesných zdatností, duševného zdravia, a tiež k rozvoju
zmyslu pre kolektív a súdržnosť, čo bolo hlavným cieľom projektu.
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2013zam028
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Žaneta Both
Združenie maďarských rodičov založené na Základnej škole
Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
Oáza oddychu
250 EUR

Hlavnou myšlienkou projektu bolo revitalizovať a rekonštruovať oddychovú zónu v areáli školy v Šamoríne.
Do oddychovej zóny boli umiestnené lavičky, hojdačky a odpadkové koše. Lavičky boli osadené na
trávnatú plochu školského dvora. Získané prostriedky využilo združenie na nákup dvoch kovových lavičiek
bez operadla. Žiaci boli zapojení do tvorby a ochrany životného prostredia, rozvíjalo sa environmentálne
povedomie a ekologické myslenie žiakov a návštevníkov areálu školy. Deti a mládež aktívne využívali svoj
voľný čas a vytvorili si tak návyk na zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít. Výsledkom projektu bola
vytvorená oddychová zóna na školskom dvore, ktorá skrášľuje spoločný priestor.

2013zam029
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcela Paulovčáková
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Michalovce
Tampere 2013
300 EUR

Zámerom projektu bola podpora účasti detí na svetovej speváckej súťaži v Tampere vo Fínsku. Celkovo
súťažilo 46 detí vo veku od 10 do 17 rokov v silnej konkurencii 57 speváckych zborov takmer z celého
sveta. Výkon detí bol ocenený striebornou medailou. Okrem účasti na súťaži boli deti odmenené aj
výletmi, medzi ktorými boli aj plavba trajektom či výlet v Rige.

2013zam030
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Martina Jarganová
Rodičovské združenie pri MŠ Michalová – občianske združenie
V našej škôlke hravo-zdravo
250 EUR

Cieľom projektu V našej škôlke hravo-zdravo bolo zlepšenie pohybových aktivít u detí. Z daru bola zároveň
doﬁnancovaná detská preliezačka, ktorú svojpomocne zhotovil otecko dieťaťa navštevujúceho MŠ, ostatní
rodičia pomohli pri jej natieraní.
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2013zam031
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Pavel Ciesar
Scripture Union Slovakia
Svätojurský MAMI klub
300 EUR

Projekt predstavoval pomoc pri skvalitňovaní prostredia detského klubu. Hlavným cieľom projektu bolo
zlepšiť prostredie na činnosť MAMI klubu a následný rozvoj aktivít, ktoré klub vytvára pre miestnu komunitu.
Projekt mal tri čiastkové ciele: získať do prenájmu kvalitný priestor na činnosť MAMI klubu a vytvoriť
bezpečné prostredie a priestor na odkladanie základných pomôcok. Do projektu boli zapojené mamičky na
materskej dovolenke, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít pre matky s deťmi. Hlavnou cieľovou skupinou
boli deti vo veku od 1 do 5 rokov. Hlavným výstupom projektu bolo skvalitnenie zariadenia klubu zakúpením
Tuli vakov a úložných boxov.

2013zam032
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Anna Sýkorová
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava-Miletičova
Stredoškolský tábor
500 EUR

Zámerom projektu bolo úspešné zorganizovanie letného tábora pre študentov stredných škôl
pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia. Stredoškolský tábor sa uskutočnil v dňoch 22. 7.
– 28. 7. 2013 v Lome nad Rimavicou. Program tábora bol rozdelený do troch častí. Prvá časť bola
tzv. spoznávacia, zameraná na vytváranie nových kamarátskych vzťahov a priateľstiev. Druhá časť
tábora bola zameraná na prehĺbenie týchto vzťahov a vytvorenie dobrého kolektívu, v ktorom môže
každý člen prejaviť svoju jedinečnosť. Tretia časť bola zameraná na osobný rozvoj každého účastníka
prostredníctvom tvorivých dielní, po ktorých nasledovali súťaže. Realizovaný bol aj kultúrno-zábavný
program, kde mohli mladí účastníci ukázať, čo v nich je, a prejaviť svoje hudobné a herecké nadanie.

2013zam033
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dana Konôpková
Ski Race Team Banská Bystrica
Športujeme a pomáhame
250 EUR

Projekt bol zameraný na podporu športových aktivít detí v klube Ski Race Team a rekreačných
športovcov v Banskej Bystrici a zároveň slúžil ako nástroj environmentálnej výchovy – rodičia a ich deti
upratali, vyčistili a pripravili plochy v meste na športovanie, čím zároveň prispeli k zlepšeniu životného
prostredia vo svojom okolí. Na upravených plochách prebiehali športové aktivity detí, in-line korčuľovanie,
loptové hry a niektoré druhy atletiky.
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2013zam034
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Andrej Košecký
Rodičovské združenie pri Materskej škole Bancíkovej 2
Detský park pohybu
250 EUR

Projekt predstavoval podporu rodičovského združenia pri MŠ v Ružinove. Za získané prostriedky boli
do areálu škôlky zakúpené preliezačky. Vybudovanie pružinovej hojdačky bolo súčasťou dvojročných
komplexných aktivít s cieľom revitalizovať areál materskej školy. Projekt vytvoril vhodné podmienky na
realizáciu pohybových aktivít detí, ktoré si týmto spôsobom môžu upevňovať svoje zdravie.

2013zam035
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Margita Ostertágová
Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže v Nitre,
občianske združenie
Bezpečko
400 EUR

Projekt v MŠ Nábrežie mládeže v Nitre bol zameraný na zvyšovanie bezpečnosti na ceste. V rámci projektu
sa rozvíjala dopravná výchova ako prierezová téma vo všetkých triedach MŠ vrátane špeciálnej triedy so
ŠVVP. Zámerom projektu bolo zabezpečenie učebných pomôcok na výchovno-vzdelávací proces v oblasti
dopravnej výchovy. Edukačné aktivity zamerané na rozvoj kognitívnej stránky – osvojovanie si vedomostí
z oblasti dopravnej výchovy boli realizované prevažne v interiéri MŠ. Deti si hravou formou osvojili pravidlá
cestnej premávky. Aktivity zamerané na rozvíjanie psychomotorických kompetencií a dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky boli realizované striedavo v interiéri aj v exteriéri MŠ.

2013zam036
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Jánošov
Nadácia MEMORY
Snoezelen terapia pre ľudí
s Alzheimerovou chorobou
800 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo sprístupniť ľuďom s Alzheimerovou chorobou
novú formu terapie zameranú na zmyslovú stimuláciu a udržanie kognitívnych
a komunikačných zručností. Tento cieľ bol naplnený prostredníctvom
cyklu individuálnych a skupinových snoezelen stretnutí pod dohľadom
certiﬁkovaného odborníka, ktoré prispeli k aktivizovaniu a udržaniu
kognitívnych, komunikačných a sociálnych zručností pacientov,
ktoré sa vplyvom ochorenia oslabujú. Na stretnutiach boli využité špeciálne komponenty na
stimuláciu sluchu, čuchu, zraku a hmatu, ďalej na aktivizáciu spomienkami, skupinovú aktivizáciu
a relaxáciu. Vďaka projektu bola pacientom s Alzheimerovou chorobou poskytnutá nová forma
terapie prostredníctvom špeciálnych pomôcok, ktoré zároveň vytvorili základné prostredie
snoezelen miestnosti.
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2013zam037
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Viera Rečková
Obec Kocurany
V znamení histórie
250 EUR

Obec Kocurany v dňoch 5. až 7. júla 2013 oslávila 900. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto
príležitosti obec zorganizovala program pre svojich občanov, návštevníkov a rodákov. Zúčastneným
boli prezentované história obce, jej súčasná tvár i vyhliadky do budúcna, uskutočnila sa prehliadka
výstavy historických dokumentov a predmetov. Na podujatí sa tiež stretli rodáci z obce a boli ocenené
významné osobnosti. Zámerom projektu bolo spájať ľudí a viesť ich k hrdosti na svoju obec a jej kultúrnohistorický potenciál. Na oslavách sa prvý deň zúčastnilo asi 180 návštevníkov, druhý deň ich bolo vyše
500 a tretí deň 250. Návštevnosť svedčí o kvalite podujatia a záujme ľudí o svoju rodnú obec.

2013zam038
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jozef Jahoda
Rodinné centrum Macko, občianske združenie
Záhrada štyri živly
300 EUR

Hlavným zámerom projektu Rodinného centra Macko bola revitalizácia záhrady v Dúbravke na trávenie
voľného času pre širokú verejnosť. Z ﬁnančného daru boli zakúpené smetné koše z recyklovateľných
plastov, ktoré boli umiestnené pri vstupe do areálu. Smetné koše sa stretli s pozitívnym ohlasom, keďže
pomohli vyriešiť hneď dva problémy naraz: už nie je nutné zbierať odpadky a zároveň sa ich používaním
predchádza znehodnocovaniu biologického odpadu, ku ktorému dochádzalo pri umiestňovaní odpadu
do vriec s posekanou trávou a pohrabaným lístím.

2013zam039
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Ján Horník
DETSKÉ CENTRUM
Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale 2013
500 EUR

Projekt predstavoval pomoc pri zorganizovaní Majstrovstiev Slovenska vo futbale pre deti z detských
domovov. V roku 2013 Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej
starostlivosti, zorganizovala už 19. ročník Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale, ktorého
sa pravidelne zúčastňuje približne 100 detí z detských domovov. Z najlepších futbalistov majstrovstiev bol
vytvorený reprezentačný tím, ktorý bude reprezentovať slovenské detské domovy na Majstrovstvách sveta
detských domovov 2014. Príprava na Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale je súčasťou
výchovných plánov detských domovov.
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2013zam040
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Otília Zakuťanská
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Vzácny dar
600 EUR

Účelom projektu bolo zorganizovanie rekondično-rehabilitačného pobytu
pre deti, mládež a dospelých s mentálnym postihnutím a kombinovaným
postihnutím spolu s ich rodičmi v bezpečnom a bezbariérovom prostredí.
Rehabilitačný pobyt sa uskutočnil na Zemplínskej Šírave. Vďaka pobytu sa
zdravotne ťažko postihnutým deťom a ich rodičom zlepšila kvalita života,
zároveň sa vytvorila podporná komunita a vzájomné sociálne kontakty
ľudí, ktorých spája spoločný problém.

2013zam041
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcela Šimoňáková
Telovýchovná jednota Vysoké Tatry, občianske združenie
Podpora mladých sánkarov
250 EUR

Cieľom projektu bolo zakúpenie profesionálnej sánkarskej kombinézy, ktorá bola využitá na
medzinárodných sánkarských pretekoch – Svetovom pohári juniorov a Majstrovstvách sveta juniorov,
čím projekt zároveň prispel nielen ku skvalitneniu vybavenia klubu, ale i k úspešnému reprezentovaniu
telovýchovnej jednoty a Slovenskej republiky.

2013zam042
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Gabriela Repkovská
Rodičovské združenie pri MŠ Rešetkova 6, Bratislava
Pohyb pre zdravie
250 EUR

Cieľom projektu bolo hravou formou prostredníctvom kolobežiek, bicyklov a odrážadiel prispieť
k rozvoju pohybových schopností u detí predškolského veku. Vďaka projektu boli zakúpené štyri
kolobežky a dve odrážadlá. V projekte si deti upevňovali zdravý životný štýl prostredníctvom rôznych
pohybových aktivít, ktoré prispievali k rozvoju ich koordinácie, stability a rovnováhy. Zároveň si
upevnili svoje znalosti pravidiel cestnej premávky, rozvíjali si rýchlosť a pohotovosť a trénovali svoju
trpezlivosť a ohľaduplnosť. Projekt prispel k rozvoju psychomotorických, sociálnych, osobnostných,
komunikačných a kognitívnych kompetencií u detí.
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2013zam043
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Silvia Kormúthová
Matej Slezák
Rehabilitačný pobyt v Renone pre Maťka
500 EUR

Náplňou projektu bola pomoc pri ﬁnancovaní rehabilitačného pobytu pre dieťatko s diagnózou DMO. Išlo
o príspevok na rehabilitačný a liečebný pobyt Renona Suit v zariadení Renona rehabilitation pre Maťka
Slezáka. Cieľom terapie bola edukácia, reedukácia a koordinácia pohybov horných aj dolných končatín, ako
aj znovuzačlenenie pacienta do bežného života tým, že ho naučili samostatnosti a sebestačnosti, čo následne
zvýšilo aj kvalitu jeho života.

2013zam044
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Tatiana Matejovičová
Púpava, občianske združenie
Ideme do života II
500 EUR

Zámerom projektu OZ Púpava bolo zrealizovanie víkendového pobytu
pre pätnásť detí vo veku 15 – 19 rokov z detského domova Kolárovo.
Akcia sa uskutočnila 8. – 10. novembra v Bratislave. Hlavným cieľom
práce bola príprava detí na reálny život po opustení domova. Projekt mal
účastníkom pomôcť začleniť sa v budúcnosti do spoločnosti či komunity
a zároveň prispieť k samostatnosti detí. Formou zážitkových aktivít bola
deťom priblížená realita skutočného života. Stanovené ciele projektu boli
naplnené a deti boli s víkendovým pobytom spokojné.

2013zam045
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Zdena Korbeličová
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
Folklórne čižmy a kroje pre súbor IGRICI
400 EUR

Cieľom projektu bolo zabezpečiť doplnenie a výrobu nových častí krojov pre Mládežnícky ľudový orchester
Igrici. Ciele projektu boli realizované, vďaka čomu sa podarilo čiastočne vylepšiť kroje pre súbor.
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2013zam046
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Elvíra Mistríková
Nádej na život
Deti a blankytný Jadran
700 EUR

Projekt podporil letný ozdravný pobyt pri mori pre deti pochádzajúce
zo sociálne slabších rodín, ktoré prekonali traumatizujúce onkologické
ochorenie a tohto času sú v dispenzárnej starostlivosti Kliniky pediatrickej
onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici. Pobytu, ktorý sa
uskutočnil v júni na Makarskej riviére, sa zúčastnilo 12 detí (9 dievčat a 3
chlapci), lekár a sestričky. Projekt splnil svoj hlavný cieľ – prinavrátiť deti
späť do života.

2013zam047
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Hedviga Durkovičová
OZ Hlas nádeje
Prstom po tabuli
300 EUR

Hlavnými cieľmi projektu boli rozvoj digitálnej gramotnosti, digitálnych kompetencií a zefektívnenie
výučbového procesu detí prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT). Na projekte
participovali najmä deti od troch do šiestich rokov, ktoré sa z nového a efektívneho spôsobu výučby
mimoriadne tešili. Projekt mal vplyv na rozvoj ich gramotnosti, rozvoj osobnosti, vyšších poznávacích
funkcií, schopnosti komunikovať a kooperovať, vyhľadávať informácie, spracúvať ich a kriticky analyzovať,
slobodne sa rozhodovať, premýšľať a riešiť problémy.

2013zam048
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Andrea Szebelédiová
Štyri živly – občianske združenie
Detské 4 živly – animačný workshop
400 EUR

Hlavným kvantitatívnym cieľom projektu bolo zorganizovať workshop
pre 10 – 12 detí vo veku od 8 do 12 rokov. Tento cieľ sa podarilo naplniť
(na projekte sa napokon zúčastnili aj dve deti navyše). Workshop
organizovalo občianske združenie Štyri živly v dňoch 9. – 11. augusta
2013. Deti sa počas workshopu oboznámili s technikou bábkovej
animácie od vymyslenia námetu až po samotný proces realizácie.
Pre deti sa podarilo vytvoriť inšpiratívny priestor, v rámci ktorého sa mohli
hravou formou zoznámiť s procesom vzniku bábkového ﬁlmu. Výstupom zrealizovaného projektu bol
výsledný ﬁlm na profesionálnej úrovni zrealizovaný v spolupráci so zapálenými lektormi.
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2013zam049
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Beáta Manetová
Naše deti Palárikova, občianske združenie
Dajme iným kúsok šťastia
400 EUR

Občianske združenie pripravilo 13. 7. 2013 integračné športové popoludnie určené nielen rôznym
skupinám zdravých a hendikepovaných detí, ale aj ich rodičom, súrodencom, priateľom a známym.
Počas celého popoludnia sa zdravé a postihnuté deti stretávali pri rôznych činnostiach, spoločne
plnili úlohy jednotlivých aktivít, čím sa naplnil zmysel podujatia – búrať bariéry medzi zdravými
a postihnutými deťmi v obci. Zároveň sa deti naučili, ako môžu zmysluplne využívať svoj voľný čas:
boli informované o možnosti pracovať v hasičskom krúžku, začali využívať ihriská v areáli školy na
športové aktivity (futbal a basketbal). Výsledkom projektu boli spokojné, usmiate deti, čím sa naplnilo
heslo projektu: Dajme iným kúsok šťastia.

2013zam050
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Július Žatko
Spevácky zbor Apollo, občianske združenie
Uvedenie diela Jana Hanuše: Sedmá mše – hlaholská
300 EUR

Spevácky zbor Apollo počas svojej vyše sedemnásťročnej histórie ukázal, že je kvalitným hudobným
telesom, čo preukázal úspešnou účasťou na rôznych domácich i zahraničných festivaloch, ako aj zlatými
pásmami na súťažných festivaloch (v Prahe, v Olomouci). Zameriava sa prevažne na interpretáciu
sakrálnej zborovej tvorby, ale súčasťou jeho repertoáru sú aj ľudové piesne v zborovej úprave. Výstupom
projektu bolo spoločné vystúpenie Speváckeho zboru Apollo, Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice, orchestra a sólistov. V rámci projektu sa uskutočnilo sústredenie speváckeho zboru. Spevácky
zbor Apollo týmto projektom prispel k pozdvihnutiu povedomia o slovanskej vzájomnosti a tiež pripomenul
príchod slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.

2013zam051
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Michal Strelka
Young Talents
Young Talents Football Tournaments Tour
250 EUR

Náplň projektu predstavovala organizáciu futbalových turnajov spojených
s prednáškami o zdravom stravovaní a životnom štýle. Projekt bol
orientovaný na vzdelávanie a výchovu detí od 8 do 12 rokov. Hlavným
pilierom športu, resp. myšlienky futbalových turnajov bolo vytvorenie
voľnočasových aktivít pre deti v podobe futbalu ako alternatívy
bezcieľneho trávenia času pri počítači, prípadne sklonom k drogám
a kriminalite. Vyvrcholením projektu boli v rámci každého termínu
realizácie futbalové turnaje, kde tímy vzájomne súťažili v duchu fair play.
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2013zam052
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Miroslava Janíková
Občianske združenie Vtáčničiari
Zachovanie tradícií všetkým
400 EUR

Zámerom projektu bola pomoc občianskemu združeniu Vtáčničiari so zabezpečením materiálneho
vybavenia súboru po povodniach. Súbor má tak k dispozícií od decembra 2 páry nových čižiem a 3
krojované mužské košele z regiónu Horehronie. Tieto budú využívané na všetkých väčších vystúpeniach
folklórneho súboru Vtáčnik.

2013zam053
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:

názov projektu:
suma podpory:

Karin Múčková
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím
v Nových Zámkoch
Muzikoterapia v snoezelene
700 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť vybavenie miestnosti snoezelen
určenej na muzikoterapiu ľudí s mentálnym postihnutím. V rámci projektu
boli zakúpené vhodné elementárne muzikoterapeutické nástroje,
pripravené bolo školenie pre 4 osoby zamerané na osvojenie si techník
muzikoterapie zážitkovou formou. Jedným z fragmentov projektu bolo
taktiež vytvorenie hudobného stromu, ktorý vytváral stojan na hudobné nástroje.

2013zam054
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Vladimír Kollár
Občianske združenie Luna
Modernizácia počítačovej učebne
250 EUR

Projekt predstavoval materiálne vybavenie počítačovej učebne školy. V rámci projektu Modernizácia
počítačovej učebne zakúpilo občianske združenie Luna 3 LCD monitory, čo zároveň zlepšilo parametre
učebne. Vďaka projektu sa zvýšila kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole.
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2013zam055
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dominika Supeková
Country Limit Club, občianske združenie
Detská spevácka súťaž Jesienka
400 EUR

Projekt bol zameraný na propagáciu a tvorbu nových, doposiaľ nemedializovaných piesní – jeho výsledkom
bolo zorganizovanie celoslovenskej detskej speváckej súťaže JESIENKA 2013. Na detskej súťaži sa
zúčastnilo 20 detí. Hlavným bodom projektu bolo nahranie, vydanie a spropagovanie CD s novými detskými
piesňami, čo sa podarilo. Vydané CD obsahovalo 8 piesní a bolo distribuované zadarmo do materských
škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl na počúvanie a vyučovanie týchto piesní. Zároveň boli
piesne využité na propagáciu detských piesní v rádiách.

2013zam056
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Marek Károlyi
Miestny klub agility TATRY Poprad
Agility pre deti a mládež
250 EUR

Hlavným cieľom projektu Miestneho klubu agility TATRY Poprad bola podpora detí a mladých, ktorí
sa venujú práci so psíkmi – canisterapii, dogdancingu a caniscrossu. Tento šport nielenže prospieva
fyzickému rozvoju, ale zároveň priaznivo vplýva na psychiku a zdravie človeka. Za poskytnuté ﬁnančné
prostriedky boli nakúpené agility prekážky, čo umožnilo rozvoj činnosti klubu, zefektívnenie tréningu,
posilnenie radosti detí z pohybu a ich zmyslu pre ochranu prírody, ako aj zaistenie bezpečnosti.

2013zam057
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Štefan Horváth
Ad Una Corda, občianske združenie
Letný koncert na Katarínke
400 EUR

Zámerom projektu bolo usporiadanie letného koncertu na hrade Katarínka, na ktorom mladí dobrovoľníci
realizovali rekonštrukčné práce. Letný koncert sa konal 2. augusta v rámci celovečerného podujatia Noc
kostolných a kláštorných ruín. Cieľom tohto koncertného cyklu bolo ponúknuť plnohodnotný umelecký
zážitok v netradičnom prostredí. Mladí renomovaní umelci predviedli program zahrňujúci klasické
sláčikové kvartetá.
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2013zam058
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcela Masičová
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica
Po stopách jedného sna
600 EUR

V rámci realizácie projektu bol zorganizovaný pobytový tábor pre mladých ľudí – budúcich animátorov.
Poznávací pobyt Po stopách jedného sna, ktorý sa konal v Turíne, pomohol účastníkom osvetliť
historický kontext života Dona Bosca, ako aj jeho kultúrno-rodinné pozadie, ktoré významnou formou
prispelo k formovaniu jeho osobnosti. Prostredníctvom pobytu chceli organizátori povzbudiť mladých
ľudí do práce s mládežou. Tento cieľ sa podarilo naplniť, čo sa odzrkadlilo na osobnej angažovanosti
účastníkov – rôznorodá skupina sa spojila a pracovala na dosiahnutí spoločného cieľa.

2013zam059
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Milan Ždímal
Spoločenstvo Hrubáci, občianske združenie
Tábor detí v hmotnej núdzi
600 EUR

Prostredníctvom projektu Tábor detí v hmotnej núdzi chcelo OZ Spoločenstvo Hrubáci umožniť deťom
v hmotnej núdzi zúčastniť sa na letnom tábore v Manínskej tiesňave. Realizovaniu hlavnej aktivity
projektu (letného tábora) predchádzali prezentácia tábora, prípravný víkend i stretnutia k táboru.
Hlavná aktivita projektu, teda samotný Letný tábor v Manínskej tiesňave – sa konal 21. 7. – 27. 7. 2013
v Chatovej osade Tiesňava pri Považskej Bystrici. Celkovo možno projekt hodnotiť ako úspešný,
u detí vyvolal pozitívny ohlas, o čom svedčí i fakt, že deti prejavili záujem o opätovné stretnutie počas
školského roka.

2013zam060
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Tomáš Galko
Špeciálna základná škola
Haló, aj my sme tu!
700 EUR

Projekt prispel na materiálne vybavenie triedy špeciálnymi pomôckami pre deti s autizmom a inými
pervazívnymi ochoreniami. Cieľom projektu bolo zriadenie autistickej triedy a zakúpenie kompenzačných,
didaktických a relaxačných pomôcok. Tieto pomôcky pomohli v rozvoji myslenia detí a ich výchovnovzdelávacieho procesu.
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2013zam061
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Alena Jánošíková
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany
Oprava strechy
600 EUR

Zámerom projektu bola oprava strechy v Zariadení pre seniorov/Domove sociálnych služieb/Špecializovanom
zariadení pre 50 klientov. Strecha zariadenia bola kompletne zateplená, zaizolovaná, bola navýšená atika a jej
oplechovanie. Zároveň bolo vybudované elektrické vykurovanie žľabov dažďovej vody. Naplnením projektu sa
predišlo devastácii budovy, zachovala sa bezpečnosť jej užívateľov a zvýšil sa komfort pobytu klientov.

2013zam062
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Kvasnicka
Materská škola
Škôlka písmenkovo
250 EUR

Náplňou projektu bolo materiálne vybavenie škôlky – zakúpenie písmen
veľkej abecedy, slabikového domina, podstatných mien s obrázkami
a drevenými písmenami. Účelom predkladaného projektu Škôlka písmenkovo
bolo vytvorenie predpokladov a podmienok na realizáciu predprimárneho
vzdelávania s možnosťami načrtnúť význam oboznamovania detí
s písmenkami už v materskej škole. Jedným z výstupov bolo aj projektové
vzdelávanie detí. Hlavné ciele projektu edukačných postupov zameraných
na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní boli v plnej miere realizované a naplnili
všetky očakávania.

2013zam063
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Ján Plačko
Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika
Otvor dvere knižnice a ukáž mi svet rozprávok...
250 EUR

Zámerom projektu bolo vybudovanie knižnice na pôde školy. Projekt realizovaný v spolupráci s rodičmi
bol zameraný na nákup kníh a CD do školskej knižnice. Jeho cieľom bolo podporiť deti v čítaní kníh,
najmä rozprávok, či už v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
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2013zam064
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Zuzana Katreniaková
Združenie Umenie pomoci, občianske združenie
Škola pomoci
400 EUR

Cieľom projektu Združenia Umenie pomoci bola príprava dobrovoľníkov z radov študentov na odborný
praktický výkon dobrovoľníckej činnosti pre cieľovú skupinu detí a mladistvých, ktorí sú v náhradnej
starostlivosti Detského domova Studienka a Detského domova Harmónia v Modre. Príprava dobrovoľníkov
spočívala v ich výcviku. Študenti získali pri dobrovoľníckej práci s klientmi praktické sociálne zručnosti,
spoznali svoje možnosti, svoje teoretické poznatky aplikovali do praxe a zlepšili tak svoje schopnosti
efektívne pomáhať iným. Individuálna práca študenta s dieťaťom v detskom domove zároveň pomohla
zlepšiť proces socializácie detí.

2013zam065
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Kamil Jánoš
Francesco – regionálne autistické centrum
Sme autisti, sme aktívni
700 EUR

Zámerom projektových aktivít bolo zabezpečiť bezpečné možnosti športovania a trávenia voľného času pre deti
a mladých ľudí s autizmom a pre ich rodinných príslušníkov, umožniť im zažiť pocit radosti z pobytu na kúpalisku,
na turistike, pri športových hrách a hrách na ihrisku. Deti a mladí ľudia s autizmom sa zúčastnili Dňa detí
v Hendrichovciach, výletu na kúpalisko vo Svidníku, výletu na Šarišský hrad aj hipoterapie.

2013zam066
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dana Kissová
Plavecký klub Nové Zámky
PLAVECKÝ KLUB NOVÉ ZÁMKY
400 EUR

Projekt predstavoval materiálne vybavenie plaveckého klubu, ktorý sa venoval aj deťom so zdravotným
postihnutím. Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie športových cvičebných pomôcok pre základné,
zdokonaľujúce a výkonnostné plávanie a plávanie telesne postihnutých športovcov. Pomôcky boli využité
denne počas tréningov na zdokonaľovanie sa v športovej činnosti.
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2013zam067
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Silvia Gabrišová
Rakárenček
Na ceste k bezpečnosti
250 EUR

Cieľom projektu bolo zníženie úrazovosti detí predškolského a mladšieho školského veku v súvislosti
s dopravou. Komunita pracovníkov detského domova spolupracovala pri vytváraní prenosného
dopravného ihriska. Na nácviku rôznych dopravných situácií na dopravnom ihrisku mali deti možnosť
vyskúšať si, čo sa stane, ak sa predpisy nedodržia. Naučili sa správne reagovať pri ceste po chodníkoch
a pri prechode cez cestu v skupine, ale aj jednotlivo.

2013zam068
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Zuzana Krupíková
Dr. Kresánek deťom, o. z.
Technické vybavenie audiovizuálnej učebne
250 EUR

Projekt OZ Dr. Kresánek deťom predstavoval zabezpečenie technického vybavenia audiovizuálnej
učebne na vzdelávanie žiakov v pestovaní byliniek, čo sa vďaka daru podarilo. Vzdelávacie aktivity sa tak
stali pútavejšími a zároveň prístupnejšími pre hendikepovaných. Audiovizuálna učebňa bola vybavená
modernou technikou, čo umožňuje realizovať vzdelávacie aktivity na vyššej kvalitatívnej úrovni.

2013zam069
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Rastislav Adamčák
Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí
Náučný chodník Šujským rašeliniskom – 1. fáza
300 EUR

Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka, ktorý by bol vhodný aj pre občanov
s obmedzenou schopnosťou pohybu. V rámci projektu boli riešené prípravné fázy realizácie chodníka.
Hlavnou projektovou aktivitou bola brigáda na Šujskom rašelinisku v termíne 12. a 13. júla. Na brigáde
sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov. Týmto chodníkom bol podporený hlavne vzťah občanov k prírode
a prírodným hodnotám, spestrili sa možnosti environmentálnej výchovy v regióne, ale taktiež sa
reguluje pohyb mimo chodníkov v chránenom území a podporuje sa sociálna integrácia pohybovo
znevýhodnených občanov.
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2013zam070
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Jabúrek
Rodičovské združenie pri materskej škole, občianske združenie
Demonštračné obrázky pre deti materskej školy
250 EUR

Projekt predstavoval zakúpenie demonštračných obrázkov ako súčasti materiálneho vybavenia materskej
školy, čím výrazne prispel k zvýšeniu edukácie detí navštevujúcich MŠ. Učebný materiál (edukačná pomôcka)
dostatočne zaujal pozornosť malých detí, zvýšil ich motiváciu a skvalitnil vzdelávací proces.

2013zam071
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Tünde Orosová
Detské ARO Košice, občianske združenie
Ohriaty a zvlhčený kyslík = bezpečná liečba detí.
1 000 EUR

Projekt predstavoval pomoc pri zakúpení prístrojov na kyslík na bezpečnú liečbu detí. Výstupom projektu
bolo zabezpečenie bezpečného podávania ohriateho a zvlhčeného kyslíka, ktorý je šetrný k dýchacím
cestám kriticky chorých detí východoslovenského regiónu hospitalizovaných na III. KPAIM. Cieľ projektu
bol splnený.

2013zam072
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Fojcíková
Dogdancing Club Slovakia
Vzdelávací tábor pre mladých kynológov
400 EUR

Cieľom projektu bolo prostredníctvom pobytu v tábore vzdelať potenciálne talenty z rôznych kútov
Slovenska, ukázať im cestu k vrcholovým podujatiam, predviesť metódy komunikácie so psom s praktickým
využitím v bežnom živote, poodhaliť práva a povinnosti bežného kynológa. Náplňou seminára bola
motivácia psíkov, prevýchova či pomoc s výcvikom, pre tých ambicióznejších k súťažnému smeru. Lektorky
pripravili sériu prednášok, ale aj praktických ukážok. Na víkende sa zúčastnilo 22 psovodov so psíkmi.
Projekt týmto podporil realizáciu vzdelávacej táborovej aktivity pre mladých kynológov.
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2013zam073
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Martin Štefaňák
molody.Rusyny
Internetové Rádio rusyn FM
500 EUR

Organizácia vyvíja veľmi prospešné aktivity na zachovanie menšinovej rusínskej kultúry na Slovensku.
Svojimi invenčnými projektmi prináša nové myšlienky v národnostných občianskych združeniach, čím sa
stáva lídrom v mnohých oblastiach. Projekt podporil materiálne vybavenie menšinového internetového
Rádia rusyn FM zakúpením novej kamery.

2013zam074
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Filip
Cirkevná základná škola Narnia
Urbánny mobiliár vytvorený študentmi gymnázia pre potreby žiakov ZŠ
250 EUR

Projekt podporil realizáciu urbánneho mobiliára, ktorý na školskom dvore postavili žiaci s cieľom vytvoriť
originálny, praktický a atraktívny priestor na štúdium vonku. Študenti gymnázia navrhli a realizovali projekt
pod vedením profesionálneho architekta. Vzniklo exteriérové sedenie na učenie a oddych.

2013zam075
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:

názov projektu:
suma podpory:

Ondrej Vršanský
Slovenská rada rodičovských združení
– Rodičovské združenie
pri Materskej škole
V škôlke sa chceme hrať bezpečne
250 EUR

Zámerom projektu bolo materiálne vybavenie detského ihriska. Projekt
bol realizovaný Rodičovským združením pri MŠ Šalviová. Ciele projektu
sa podarilo čiastočne naplniť, nevhodné a staré preliezky boli nahradené
novými a bezpečnejšími. Nové preliezky vzbudili záujem detí a zároveň
zvýšili ich bezpečnosť.
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2013zam076
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Lívia Kmeč, Ing.
Združenie rodičov pri Materskej škole v Bobrovci
Na ceste bezpečne interaktívne aj aktívne
250 EUR

Cieľom projektu bolo umožniť deťom osvojiť si teoretické vedomosti a zásady bezpečnosti na ceste,
poznanie možných dôsledkov v prípade ich nedodržania formou aktívneho učenia sa a následne ich
aplikácia v praxi na dopravnom ihrisku za účasti rodičov. Predmetom projektu bolo materiálne vybavenie
na edukáciu detí v bezpečnosti na cestách v podobe interaktívnej tabule na vzdelávanie. Aktivity boli
realizované formou hier a hravých činností.

2013zam077
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Henrieta Mičíková
Juraj Raši, DiS.art KAIROS company
Zachovanie kultúrnych hodnôt a ich prienik z rôznych
hudobných smerov
400 EUR

Orchester Art collegium Nicolaus sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných vystúpení, ako aj kultúrnych
podujatí v meste Liptovský Mikuláš a po SR, čím aktívne reprezentuje nielen mesto, ale aj Slovenskú
republiku. Projekt podporil vycestovanie súboru s cieľom koncertovať v zahraničí.

2013zam078
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Andrea Strašiftáková
Modranské kráľovské divadlo
Modranský živý orloj
500 EUR

Projekt predstavoval šírenie kultúry spojenej s modranským regiónom prostredníctvom zostrojenia
živého orloja. Modranské kráľovské divadlo sledovalo prípravu atrakcie, ktorá bola iná ako tradičné
ochotnícke divadelné predstavenia. Zámerom projektu bolo netradičným spôsobom priblížiť práce
a tradičné postupy pri pestovaní hrozna a pri výrobe vína. Celý projekt bol rozdelený na tri časti:
technickú, umeleckú a inscenačnú časť. Predstavenie v dvanástich výstupoch priblížilo práce
vinohradníkov a vinárov počas celého roka. Vystúpenie sa stretlo s veľkým pochopením a uznaním
zo strany divákov, čím bol zámer projektu splnený.
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2013zam079
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Michaela Tomíková
Rada rodičovského združenia pri 7. ZŠ v Trenčíne, občianske združenie
Veselé Vianoce 2013
250 EUR

Zámerom projektu bolo zorganizovanie vianočného vystúpenia žiakov školy pre ich rodiny
a verejnosť. Vychovávateľky, rodičia a deti sa príprave programu venovali vo veľkom predstihu –
už od októbra. Deti vyrobili vianočné darčeky a blahoželania pre svojich blízkych, celý ŠKD bol
dekorovaný vianočnou výzdobou a premiéra sa uskutočnila 15. decembra 2013. Výsledkom bol
veľký emocionálny umelecký a kultúrny zážitok, o ktorý sa postarali účinkujúce deti.

2013zam080
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Renáta Psárska
Rodičovské združenie pri materskej škole
Voda nad zlato
250 EUR

Hlavným cieľom projektu bola podpora materiálneho vybavenia škôlky na dodržiavanie pitného režimu
detí. Projekt bol určený 130 deťom materskej školy, ich rodičom, starým rodičom a 24 zamestnancom.
V rámci projektu sa uskutočnila odborná prednáška MUDr. Alexandri Krištofovej, k téme bol zároveň
vytvorený a rozdaný propagačný materiál. Vďaka projektu sa skvalitnil proces podávania pitného režimu
deťom, deti i dospelí si uvedomili dôležitosť jeho dodržiavania, vymenil sa gastronomický inventár ŠJ,
zároveň sa skvalitnili vzťahy medzi zamestnancami a rodičmi detí.

2013zam081
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miloslav Mlynár
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Adventné tvorivé dielne
700 EUR

Zámerom projektu bola podpora adventných tvorivých dielní v Domove sociálnych služieb. Cieľovou
skupinou boli klienti Domova sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci, priatelia, ako aj širšia verejnosť.
Okrem rôznych aktivít bol súčasťou tvorivých dielní aj detský kútik, kde mali návštevníci možnosť
oddýchnuť si a zahrať sa. Projekt prispel k odstráneniu sociálnej vylúčenosti a nenásilným spôsobom
vniesol osvetu medzi ľudí.
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2013zam082
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Petra Lojeková
SbK Speedy Zvolen
Škola končí, život začína
350 EUR

Projekt predstavoval sústredenie stredoškolákov s cieľom ich vzdelávania vo ﬁnančnom svete.
Celý projekt bol založený na 5-dňovom sústredení 30 mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov. V tímoch
vzájomne spolupracovali, absolvovali prednášky a súťažili medzi sebou. Cieľom bolo naučiť mladých
ľudí orientovať sa vo ﬁnančnom svete, pripraviť ich na povinnosti, ktoré im vzniknú po skončení školy
a naučiť ich fungovať v kolektíve. Mladí ľudia ocenili možnosť získať informácie hravou a zážitkovou
formou a prejavili záujem o podobné možnosti získavania informácií v budúcnosti.

2013zam083
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Fašungová
Občianske združenie PRO VIDA
Posunky
800 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie najbohatšej databázy slovenských posunkov a propagácia
posunkového jazyka a kultúry nepočujúcich. Vďaka ﬁnančnému daru sa podarilo natočiť 300 videí, čo
predstavuje 150 posunkov z predného a z bočného pohľadu. Realizovaný projekt, ktorý zaznamenal
veľmi pozitívne odozvy, podporil rozšírenie databázy posunkov pre nepočujúcich ľudí, čím bol splnený
jeho hlavný zámer.

2013zam084
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Anna Diľová
Združenie veriacich PRO NOBIS Čemerné, o. z.
Detský tábor 2013
500 EUR

Animátori z OZ Pro Nobis Čemerné zorganizovali 9. ročník letného tábora, v rámci ktorého sa vďaka
podpore projektu podarilo znížiť cenu na jedno dieťa, čo tábor sprístupnilo aj deťom zo sociálne slabších
rodín. Počas tábora viedli animátori deti k športovým aktivitám, pracovali na upevňovaní ich osobností
a morálky, viedli ich k súťaživosti a zároveň k súdržnosti. Letný tábor mal zásadný vplyv na celú lokálnu
komunitu a dlhodobý vplyv na ostatné celoročné aktivity občianskeho združenia.
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2013zam085
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Andrea Kožíková
OZ Slovenské duly
OZ Slovenské duly
800 EUR

Cieľom projektu bolo pripraviť a vytlačiť letáky so základnými informáciami o dulách pre tehotné ženy.
Projekt podporil OZ Slovenské duly, ktoré združuje špeciálne vyškolené ženy – duly sprevádzajúce ženy
tehotenstvom, pôrodom i šestonedelím. V rámci projektu bol vytvorený pracovný tím, praktickým výstupom
projektu boli samotné letáky, ktorých bolo celkovo vytlačených 4 500 ks. Materiál bude následne rozdávaný
tehotným ženám na plánovaných workshopoch, seminároch a akciách.

2013zam086
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mário Braniša
Občianske združenie Rozprávkovo Trnava
Dni detskej radosti
250 EUR

Projekt občianskeho združenia Rozprávkovo predstavoval podporu
materskej školy v organizovaní rôznych aktivít pre deti. Hlavným
zámerom projektu bolo premeniť bežné všedné dni v materskej škole
na dni plné radosti, smiechu, tvorivých aktivít, zážitkov, ktoré sú
zamerané na podporu rozvoja osobnosti detí a utužovanie formálnych
a neformálnych vzťahov na rovine učiteľ – rodič – dieťa. Výstupom
projektu bolo zefektívnenie spolupráce medzi rodinami detí a materskou
školou s cieľom zabezpečiť optimálny somatický a psychický vývin detí pred vstupom do ZŠ, čo tiež
pomohlo vybudovať neformálny, úprimný a dôverný vzťah rodín a materskej školy založený na báze
rovnocennosti, partnerstva, kooperácie a vzájomnej dôvery.

2013zam087
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Denisa Handlovičová
Mládežnícka organizácia Päť Pé
Pracovno-zážitkový tábor na hrade Uhrovec
500 EUR

Organizácia Päť Pé zrealizovala dobrovoľnícky pracovno-zážitkový tábor na hrade Uhrovec spojený
s rekonštrukciou hradu. Projektu sa zúčastnilo 20 – 25 účastníkov spolu so 7 – 9 vedúcimi tábora.
Mladí dobrovoľníci tak zmysluplne trávili svoj voľný čas. Hlavným cieľom bolo zachovať hrad aj pre
ďalšie generácie, vzbudiť v mládeži lásku ku kultúrnym pamiatkam a prírode a naučiť sa nezištne dať
kus zo seba v prospech spoločnosti, čím bol hlavný zámer realizácie projektu naplnený.
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2013zam088
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Peter Frčo
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Šport nás vráti späť do života
700 EUR

V rámci projektu bol zorganizovaný športový kemp pre deti s telesným postihnutím. Cez leto sa uskutočnili
v centre športu na Remate tri turnusy športového mládežníckeho kempu Hľadáme talenty 2013 v rámci
projektu Šport nás vráti späť do života. Kempu sa zúčastnilo 57 priamych účastníkov, ktorí sú mentálne,
zrakovo, telesne znevýhodnení, a 19 asistentov detí na vozíku a ťažko chodiacich. Všetkým účastníkom
boli poskytnuté najlepšie možné podmienky, motivujúce prostredie a neopakovateľná atmosféra,
ktorá výraznou mierou dopomohla k účinnej realizácii ústrednej myšlienky projektu – vrátiť telesne
znevýhodnené deti a mládež prostredníctvom športu späť do života.

2013zam090
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Máčková
Základná škola Rudina, občianske združenie
Tanec v srdci, srdce v tanci
250 EUR

Projekt predstavoval tanečné a pohybové aktivity roztlieskavačiek na Základnej škole v obci Rudina,
pričom sa zameriaval na podporu pohybových aktivít detí v ich voľnom čase a reprezentáciu školy
a obce na športovo-kultúrnych podujatiach. Prínosom projektu z materiálneho hľadiska bol nákup
kostýmov a tanečných pomôcok potrebných na činnosť roztlieskavačiek.

2013zam091
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Tomáš Sýkora
Občianske združenie Nenápadní hrdinovia
Objavení hrdinovia
700 EUR

Hlavným zámerom projektu bola podpora zberu príbehov a tvorby ﬁlmu o väznených ľuďoch a totalitnom
režime. Do projektu sa zapojilo 20 projektových tímov. Celkovo sa doposiaľ uskutočnilo päť ročníkov
projektu Nenápadní hrdinovia, zakončených slávnostnou študentskou konferenciou. Výstupom bol
spracovaný ﬁlm o totalitnom režime na DVD. Film bol premietaný na prednáškach o totalitnom režime
na základných a stredných školách. Cieľom tohto projektu bolo priblížiť osudy ľudí, ktorí trpeli počas
totalitného režimu, aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí. Projekt upriamil pozornosť na nespravodlivo
odsúdených ľudí, zároveň vzbudil záujem o históriu a pomohol žiakom zozbierať príbehy ďalších
nespravodlivo trestaných ľudí.
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2013zam092
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Eva Šmatláková
Kraso Trenčín, o. z.
KrasoTN
250 EUR

Projekt predstavoval realizáciu športových aktivít – krasokorčuľovania detí. Ciele projektu boli naplnené
získaním ﬁnančných prostriedkov na prenájom ľadovej plochy. Oddiel Kraso Trenčín chce vychovať čo
najviac pretekárov, ktorí budú reprezentovať nielen mesto Trenčín, ale aj Slovensko.

2013zam093
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Hadriová
SPELEO Bratislava, občianske združenie
Vybudovanie chodníka v jaskyni a zorganizovanie Dňa otvorených dverí
300 EUR

Cieľom projektu bolo vybudovanie bezpečného chodníka v jaskyni Sedmička situovanej
v Borinskom krase a organizácia Dňa otvorených dverí jaskyne Sedmička. Ciele projektu boli
naplnené – bol vybudovaný prehliadkový okruh, ako aj bezpečný chodník v jaskyni, ktorý bude slúžiť
návštevníkom v nasledujúcich rokoch. Deň otvorených dverí bol taktiež úspešne zrealizovaný.

2013zam094
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Michala Chrastinová
TRIPTYCH, o. z.
Na kultúru im postačia unimobunky
600 EUR

Zámerom projektu bola tvorba verejného priestoru na trávenie voľného času pre širokú verejnosť.
V projekte sa podarilo naplniť cieľ v podobe presunu a osadenia 12 starých unimobuniek na
cestné panely do tvaru, ktorý bol navrhnutý spolu s architektmi na workshope v Žiline. Unimobunky
sa podarilo zrekonštruovať. Vznikol tak priestor na multifunkčnú menšiu sálu a priestor pre
dobrovoľníkov.
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2013zam095
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Viera Bartošová
Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava
Kompetencie pre rómskych skautov
700 EUR

Projekt podporil uskutočnenie 6-dňového vzdelávacieho tréningu na rozvoj kompetencií pre
rómskych skautov. V rámci realizácie projektu sa podarilo vyškoliť 9 mladých rómskych lídrov, ktorí
pracujú s deťmi a pomáhajú im vo všestrannom rozvoji osobnosti. 15 budúcich lídrov dostalo do
svojho ďalšieho pôsobenia motiváciu, kompetencie na prácu s deťmi a návody, ako odovzdať svoje
zážitky a ideály ďalej. Všetci účastníci kurzu sa naďalej zapájajú do života a činností v obci a svojím
pozitívnym pôsobením ukazujú možnú cestu celej komunite. Hlavný cieľ projektu bol splnený, miestne
komunity vyškolili mladých lídrov, ktorí by sa mohli venovať ďalšej práci s mládežou.

2013zam096
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Petra Boďová
Rodičia škole, občianske združenie
Skvalitnenie podmienok na rozvoj športu
250 EUR

Projekt predstavoval materiálne vybavenie telocvične školy. Zakúpené náradie slúži na skvalitnenie
hodín telesnej výchovy pre žiakov, ďalej sa využíva v poobedňajších hodinách na krúžku v rámci
mimoškolského vzdelávania.

2013zam097
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ivan Vavrík
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, občianske združenie
Kultúrne dedičstvo v našich srdciach
500 EUR

Zámerom projektu bola rekonštrukcia kultúrneho dedičstva na hrade Katarínka, pričom hlavnou
ambíciou bola rekonštrukcia podlaží a schodísk vo veži. Výstupom projektu bolo sprístupnenie výhľadu
pre návštevníkov. Na realizácii projektu sa podieľali mladí dobrovoľníci, ich aktivity prebiehali formou
pracovných workshopov a školení. Konzervácia kláštorných a kostolných múrov predĺžila životnosť
samotnej kultúrnej pamiatky a zvýšila sa bezpečnosť pohybu návštevníkov v okolí hradu.

2013zam098
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Lenka Medvecká
Gymnázium sv. Františka z Assisi
Výstavba školskej telocvične – I. etapa
250 EUR

Projekt podporil I. etapu výstavby školskej telocvične. Nová telocvičňa bude prínosom pre priestorové
zabezpečenie školy, skvalitnenie vyučovacieho procesu asi 350 žiakov školy, ponúkne priestor
talentovanej mládeži so športovým nadaním aj rekreačným športovcom.
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2013zam099
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Zuzana Thüringerová
Základná škola svätej Uršule – Účelové zariadenie cirkvi
Televízne štúdio Uršuľa
250 EUR

Projektom sa podporilo vybudovanie televízneho štúdia pre žiakov na základnej škole. V mesiacoch
august – september 2013 bolo zakúpené vybavenie do televízneho štúdia. Žiaci navštevovali krúžok
so záujmom, radi natáčali, vymýšľali vlastné logo, učili sa, pripravovali a spracúvali vlastné príspevky vo
forme krátkych reportáží. Zároveň si osvojili vedomosti a zručnosti z oblasti médií. Žiaci mimoškolskými
aktivitami rozvíjali svoj talent.

2013zam100
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Michaela Kováčová
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
Staň sa lídrom
600 EUR

Projekt Slovenského skautingu sa zaoberal kvaliﬁkovaním dobrovoľníkov na získanie zručností
a kompetencií vytvárať atraktívny program pre deti a mládež a prezentovať túto ponuku čo najširšej
skupine dospievajúcich. Zámerom projektu bolo vzdelávanie skautov/dobrovoľníkov formou
pobytového kurzu. 45 dobrovoľníkov absolvovalo tréningy zamerané na rozvoj líderských zručností,
ktoré môžu uplatňovať a rozvíjať pri vytváraní a vedení tímov, motivácii svojich spolupracovníkov,
manažmente ne/formálnych združení a vytváraní atraktívnych podujatí a výchovného programu.
Výstup projektu predstavovala schopnosť dobrovoľníkov/skautov rozvíjať životné zručnosti
a motiváciu na osobný rast 400 mladých ľudí a zároveň im pomôcť dosiahnuť úspech v budúcom
osobnom živote a zamestnaní.

2013zam101
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Eva Butalová
Klub slovenských turistov KROKUS Hanušovce nad Topľou, o. z.
Obnova a spriechodnenie turistickej trasy
300 EUR

Zámerom projektu bolo vyčistenie, dôkladné označenie a spriechodnenie turistickej trasy Inovec,
Benkovce-Dubina. Dobrovoľníci odstránili opadané konáre, prečistili zarastené úseky, pozbierali odpad
a zabezpečili príjemný a bezpečný prechod po trase. Počas šiestich víkendov bola zrekonštruovaná
chátrajúca lesná studnička spolu s osadením smerovníka a vrcholovej knihy na zápis okoloidúcich turistov,
čím bol hlavný zámer projektu splnený.
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2013zam102
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jozef Kaňuch
Geodetklub
Multifunkčná učebňa pre všetkých
250 EUR

Cieľom projektu bolo vytvoriť podnetné prostredie na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne študentov
využívaním nových informačno-komunikačných technológií. Vybudovaním ďalších dvoch
multifunkčných učební sa zároveň zvýšila úroveň vzdelávacieho procesu nielen zo strany študentov,
ale aj vyučujúcich. V rámci projektu si študenti pripravovali odborné a všeobecno-vzdelávacie
prezentácie, ktoré boli zverejňované v e-learningovej podobe na stránke školy. Vybudovaním učebne
sa zefektívnil, skvalitnil a zatraktívnil vyučovací proces.

2013zam103
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Silvia Ferenczi
Ranč Mohykán, občianske združenie
Jazdiareň
500 EUR

Zámerom projektu bolo zlepšiť jazdiareň v areáli pomocou pieskového
povrchu, čo umožňuje plochu využívať aj po akokoľvek výdatnom daždi.
Po skončení úprav deti zrealizovali akciu, pri ktorej sa mohli návštevníci
povoziť na koníkoch zadarmo v novej jazdiarni. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnilo niekoľko jazdeckých ukážok a vystúpenie horsemanshipu.
Podujatie malo veľmi pozitívne ohlasy. Cieľ projektu – umožniť deťom
tráviť voľný čas v jazdiarni a nie pri počítači, televízii alebo rôznych
nebezpečných aktivitách – bol splnený realizáciou daného projektu.

2013zam104
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ingrid Lieskovská
P-MAT, n. o.
Pikomat a Pikofyz
400 EUR

V rámci projektu boli realizované aktivity súvisiace s matematickými a fyzikálnymi súťažami Pikomat
a Pikofyz, ktoré boli určené nadaným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií z celého
Slovenska. Najlepší riešitelia boli odmenení vecnými cenami a zároveň boli pozvaní na sústredenia.
Záujmom projektu bolo poskytnúť čo najväčšiemu počtu žiakov kvalitný doplnok k ich školskému
vzdelaniu a kreatívny priestor na rozvoj ich vedomostí a zručností.
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2013zam105
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miloš Kulík
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, občianske združenie
KROK – nízkoprahový klub pre deti a mládež
700 EUR

Projekt predstavoval materiálne vybavenie nízkoprahového klubu pre deti a mládež KROK.
V rámci aktivít sa uskutočnili edukačné príbehy vždy na inú tému, relaxačné činnosti, diskusné
úlohy a preventívne workshopy spolu s arteterapiou. Od septembra boli do projektu zapojené
i dobrovoľníčky zo zahraničia. Cieľom projektu bolo prostredníctvom prevencie a aktivít predchádzať
sociálno-patologickému správaniu jednotlivcov a skupiny. Počas trvania projektu sa zvýšila
návštevnosť centra, niektoré deti začali chodiť pravidelne a zapájali sa do projektových aktivít. Deti
si rozvinuli kreativitu, tvorivosť, komunikáciu, mladí ľudia prehĺbili svoje záujmy a zdokonalili svoje
vedomosti. V rámci realizácie sa prehĺbila i spolupráca s dobrovoľníkmi.

2013zam106
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marián Halamka
Centrum nadania, n. o.
Podnetovo-podprahová miestnosť
500 EUR

Projekt Centra nadania, n. o., bol venovaný deťom s Aspergerovým
syndrómom, ktoré majú v prípade poskytnutia odborných
psychologických a špeciálnopedagogických intervencií veľkú
šancu začleniť sa do spoločnosti. Projekt vznikol na základe reálnej
potreby. Podnetovo-podprahová miestnosť funguje počas všetkých
dní školského vyučovania, jej vytvorením sa zabezpečilo chránené
prostredie, ktoré deťom umožnilo vzdelávanie v prostredí školy
s postupným začleňovaním do tried.

2013zam107
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Puškášová
Šanca pre nechcených
Adoptuj si starých rodičov
600 EUR

Cieľom V. ročníka projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov v zariadení.
Projekt priniesol pozitívne zmeny v živote seniorov i dobrovoľníkov. V rámci
realizácie boli dobrovoľníci zaškolení na pomoc seniorom. Dobrovoľníci boli
správne vybraní, vyškolení a podporení na pravidelných supervíziách pod
vedením psychologičky a za účasti koordinátora projektu zo zariadenia.
Došlo k vzájomnému obohateniu, čo má pre senionorov veľký význam
– cítia, že stále môžu niekomu niečo dať, že sú užitoční. Dobrovoľníci si
uvedomili, ktoré veci aj v ich živote sú naozaj dôležité.
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2013zam108
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Bagel
Združenie STROM
Rozvoj tvorivosti a talentu prostredníctvom
matematických seminárov
400 EUR

Zámerom projektu Združenia STROM bola podpora korešpondenčných
seminárov v matematike pre talentovaných študentov. Ich hlavným cieľom
bolo ukázať učiteľom spôsob, ako záujemcov z radov stredoškolských
študentov naviesť na riešenie, ale zároveň im ho neprezradiť. Počas
realizácie projektu sa pravidelne konal matematický krúžok určený
stredoškolákom a dvom informatickým triedam. Náplňou krúžku bola
snaha o podporu záujmu o matematiku a informatiku. Do budúcna by sa mali aktivity rozšíriť a skvalitniť
podľa potrieb a reakcií účastníkov.

2013zam109
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Michal Pindeš
Občianske združenie Detské srdce
Uvoľníme sa na zemi a tvoríme za stolom
500 EUR

Projekt občianskeho združenia Detské srdce bol zameraný na nákup materiálneho vybavenia do
zariadenia pre deti s postihnutím. K zlepšeniu prostredia prispel nový mäkký, príjemný a farebný
koberec. Vďaka projektu sa zlepšilo prostredie a zvýšil sa životný štandard ťažko zdravotne postihnutých
detí v zlúčenom zariadení sociálnych služieb Slniečko – Domov sociálnych služieb. Do budúcnosti je
naplánované do zariadenia zakúpiť nové špeciálne stoličky, ktoré zvýšia jeho štandard.

2013zam110
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Štefánia Varhoľáková
Domka Košice
Čas pre rodinu
500 EUR

Hlavným cieľom projektu bola podpora komunitného života na sídlisku
a integrácia sociálne znevýhodnených rodín. Projekt podporil letné táborové
aktivity pre znevýhodnené rodiny. Vytýčené ciele sa podarilo v projekte
naplniť aktivitami, ktoré sa počas obdobia projektu pripravovali pre komunitu.
Do aktivít sa zapojili mnohé rodiny zo sídliska, vďaka čomu sa vytvoril priestor
na spoločné stretnutia komunity, jej spoločný život a angažovanie sa pre
iných. Do projektu bolo zapojených viac ako 50 dobrovoľníkov zo združenia,
rodičov a obyvateľov sídliska.
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2013zam111
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ladislav Vaško
Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania – Krídla
Komunitná prírodná záhrada pri waldorfskej škôlke v Košiciach
300 EUR

Zámerom projektu občianskeho združenia bolo vytvorenie komunitnej záhrady v škôlke. Vytvoril sa tak
priestor na tvorivú hru detí s prírodnými preliezačkami a inštaláciami z dreva, prútia, kameňov a rastlín.
Záhradu vytvárali okrem odborných prác rodičia, dobrovoľníci a priatelia škôlky. Projekt bol určený
deťom v predškolskom a školskom veku, ich rodičom a príbuzným, pedagógom, ako aj širokej košickej
verejnosti. Spoločnou prípravou priestorov a budovaním prírodnej záhrady sa zároveň posilnil komunitný
charakter škôlky. Boli tak vytvorené základy podnetnej prírodnej záhrady pre deti.

2013zam112
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dagmar Selnekovičová
Timotej našim deťom, n. o.
Podpora pohybovej aktivity detí
250 EUR

Timotej našim deťom, n. o., je dlhoročným korektným partnerom materskej školy. Ide o organizáciu
poskytujúcu všeobecne prospešné služby zamerané na rozvíjanie a spríjemnenie zariadení pre deti,
podporu vzdelania, výchovu a rozvoj telesnej kultúry detí. Hlavným cieľom projektu bolo utváranie
a podpora vzťahu detí k športu, zdravému životnému štýlu a vzájomnej tolerancii. Náplňou projektu
bolo skvalitnenie materiálneho vybavenia škôlky zakúpením športových potrieb.

2013zam113
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miroslava Kučerová
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Úsporou energií ku kvalitnejším sociálnym službám
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo skvalitnenie prostredia, v ktorom sa poskytujú bezplatné sociálne služby nevidiacim
a slabozrakým klientom z celého Bratislavského kraja a v ktorom pracuje približne 17 zamestnancov
ÚNSS. Projekt sa týkal výmeny okien na budove s cieľom šetriť energie.
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2013zam114
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcela Wágnerová
Občianske združenie Futbalový klub SCORPIONS BRATISLAVA
NAHRAJ LOPTU – Deň Scorpionov 2013
250 EUR

Projekt predstavoval podporu športového podujatia a prednášok pre deti. Cieľom projektu bolo v dnešnej
dobe výpočtovej a mobilnej techniky pritiahnuť mládež od počítačov a mobilov na ihriská k športovým
aktivitám, pri ktorých nehrozí krivá chrbtica, pokazené oči, obezita a podobné choroby hroziace dnešnej
usedenej mládeži. Toto občianske združenie sa podujalo na realizovanie podujatia z dôvodu znižujúceho
sa počtu mládeže na základných školách, ktorá športuje aspoň trikrát do týždňa, ako aj zvyšujúcemu sa
počtu detí trpiacich rôznymi druhmi chorôb spôsobených nesprávnymi návykmi.

2013zam115
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Eva Voleková
Weissová, Miriam
Rehabilitačný pobyt v Adeli pre Miriamku
500 EUR

Projekt predstavoval pomoc pri ﬁnancovaní rehabilitačného pobytu
v Adeli Medical Centre pre ťažko choré dievčatko. Výnimočnosť tohto
centra spočíva v intenzite a individuálnosti neurorehabilitácie.
Jedinečnosť terapie spočíva v špecializovaných liečebných procesoch,
ktoré pochádzajú z časti z neurológie pre kozmonautov a z časti
z intenzívnej medicíny.

2013zam116
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Lucia Beláňová
SPOSA – PRIEVIDZA
Moja škola – Môj hrad
700 EUR

Zámerom projektu občianskeho združenia SPOSA bola pomoc autistickým deťom formou materiálneho
vybavenia. Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom útulnejšie prostredie a podmienky na výučbu spolu so
zlepšením kvality života detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením. Po oddychu a relaxácií sa deti
dokázali viac sústrediť na určitú prácu, boli pokojnejšie, zároveň si medzi sebou utužili vzťahy, čo pomohlo
zlepšiť komunikáciu medzi spolužiakmi.
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2013zam117
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Monika Orosová
ŠANCA, n. f. (neinvestičný fond)
Učíme sa bez bariér
600 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo používať nemecký a anglický jazyk
v bežnej komunikácii so žiakmi a pedagógmi z partnerskej školy v meste
Rosrath v Nemecku, pričom aktívnym používaním týchto jazykov sa
u žiakov a pedagógov vytvoril pocit európskej spolupatričnosti. V novembri
2013 sa 21 osôb (žiaci a pedagógovia) zúčastnilo projektu v nemeckom
meste Kolín. Program návštevy bol mimoriadne bohatý, obsahoval mnoho
aktivít spojených s prácou na trojjazyčnom obrázkovom slovníku, ktorý
sa podarilo dokončiť, a ďalších aktivít, ktoré podnecovali komunikáciu a riešenie aktuálnej situácie
prostredníctvom hier ako pexeso, memory a kvarteto. Všetky tieto aktivity boli pripravené trojjazyčne.
Trojjazyčný slovník bol jednoznačne veľkým prínosom pre celú Spojenú školu, kde sa vzdelávajú žiaci so
zdravotným znevýhodnením.

2013zam118
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Ivan Sedlačik
Občianske združenie VIENOK
DVD Vienok
400 EUR

Zámerom projektu bola podpora natočenia videa z osláv výročia folklórneho súboru Vienok. DVD bude
dlhé roky slúžiť na zachovanie kultúrnych hodnôt ľudu, ako aj súboru Vienok a ďalším generáciám detí.
Taktiež môže slúžiť ako študijný materiál pre študentov pedagogiky tanca či choreograﬁe na VŠMU.

2013zam119
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Veronika Smolárová
Slovenská katolícka charita
STOP obchodovaniu s ľuďmi
600 EUR

Nadácia Tatra banky podporila aktivity smerujúce k vzdelávaniu verejnosti a fundraisingu vo veľmi
komplikovanej téme – prevencii obchodovania s ľuďmi. Aktivity projektu spočívali v šírení informácií
o rizikách obchodovania s ľuďmi na verejných priestranstvách využitím veľkej a pútavej výstavy
formou darčekovej škatule lákajúcej okoloidúcich k nahliadnutiu. Vnútri tejto škatule boli skutočné
príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania, pri škatuli poskytovali pracovníci SKCH (príp.
dobrovoľníci) ďalšie informácie a letáky o indikátoroch obchodovania s ľuďmi, prevencii
a možnostiach riešenia problémov. Hlavnou myšlienkou projektu bolo osloviť čo najväčší počet ľudí
a informovať ich o tom, že riziká hroziace pri práci, štúdiu, ale aj cestovaní netreba podceňovať.
Tento cieľ sa podarilo oslovením väčšej skupiny ľudí do značnej miery naplniť.
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2013zam120
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marek Mokrý
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Kniha naša každodenná
500 EUR

Projekt predstavoval podporu základnej školy a osemročného gymnázia v ich ambícii vzdelávať študentov
nákupom špeciálnych vzdelávacích pomôcok a literatúry. Knihy boli dostupné všetkým žiakom spojenej
školy. Hlavný cieľ projektu, vybudovanie knižnice, bol naplnený. Tiež bol rozšírený knižný fond a zároveň
sa skvalitnili materiálno-technické podmienky vzdelávania na škole.

2013zam121
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcela Fraňová
Škôlkár, o. z.
POHYBOM KU ZDRAVIU
250 EUR

Cieľom projektu bolo zakúpenie materiálneho vybavenia materskej školy. Projekt vznikol na základe
podnetu okolia týkajúceho sa zvýšeného výskytu obéznych detí už v predškolskom veku. Súčasťou
projektu bolo vybudovanie ihriska na pohybové aktivity detí, ale i na šport a cvičenie. Vybudovaním
ihriska sa vytvorili podmienky na čo najdlhší pobyt detí na čerstvom vzduchu. Ihrisko je využívané
každodenne na ranné cvičenie a vonkajšie aktivity v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
Ihrisko využíva denne približne 67 detí, ktoré si tak vytvorili kladný vzťah k pohybu ako prevencii
obezity, čím bol vytýčený cieľ projektu splnený.

2013zam122
predkladateľ projektu:
podporený jednotlivec:
názov projektu:
suma podpory:

Rudolf Kašuba
Gabriela Krajčírová
Rehabilitácia pre Emušku
500 EUR

Cieľom projektu bola pomoc Emke Krajčírovej, ktorá čelí zdravotným problémom vyplývajúcim z CMV
infekcie. Z ﬁnančného daru bol hradený neurorehabilitačný pobyt v súkromnom centre v maďarskom
mestečku Sopron. Pobyt priniesol pacientke nové zážitky a pokroky, čo naplnilo jeho hlavný zámer.
Emka absolvovala liečebnú metódu TMS na znižovanie počtu epileptických záchvatov, špeciálne
cvičenia v závesnom systéme, DC stimuláciu, ktorá priniesla pokroky v sústredení sa, spolu s reﬂexnými
masážami a aktívnym cvičením.
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2013zam123
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ján Vlach
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v SR, občianske združenie
SME DOSPELÍ, ZVLÁDNEME TO!
500 EUR

Zámerom projektu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v SR, o. z., bola podpora vzdelávacích kurzov na rozvoj zručností u ľudí
s mentálnym postihnutím. Cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom realizácie
troch špeciﬁckých vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím. Súčasťou kurzu bol nácvik krátkeho hudobno-dramatického
predstavenia pre verejnosť. Prostredníctvom neho bol ľuďom s mentálnym
postihnutím poskytnutý priestor na sebarealizáciu, na rozvoj vlastného talentu a nadania. Ciele kurzu sa
počas jeho trvania podarilo naplniť. Ľudia s mentálnym postihnutím využili priestor na sebarealizáciu veľmi
zodpovedne a s nadšením.

2013zam124
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Zuzana Kvasničková
Kristínka Skalská
Rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Centre pre Kristínku
500 EUR

Dar bol poskytnutý ako príspevok na rehabilitačný pobyt 2-ročnej Kristínky Skalskej v rehabilitačnom
zariadení Adeli Medical Centre v Piešťanoch. Išlo o intenzívny rehabilitačný pobyt, pričom terapie trvali až
5 hodín denne 5 dní v týždni. Kristínka sa posunula o krôčik vpred vo svojom psychomotorickom vývoji.
Rehabilitačný pobyt mal zmysel, splnil svoj účel a Kristínke veľmi pomohol.

2013zam125
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Martina Miklošová
ROVNOCENNÍ, o. z.
Detské srdcia v RAJI
700 EUR

Vďaka tomuto projektu deti z krízového strediska načerpali novú silu a energiu do ďalších dní.
Zrealizovaným rehabilitačným pobytom detí v Slovenskom raji sa zlepšila kvalita života detí z krízového
strediska, odstránila sa diskriminácia a predsudky, deti sa začlenili do spoločnosti, nadviazali nové
priateľstvá, získali nové zážitky a zároveň sa zefektívnilo využívanie ich voľného času. Deti spolu so
sociálnymi pracovníkmi a vychovávateľmi strávili 7 dní v obci Dobšiná, ktorá poskytuje mnoho možností
spoznávania prírody a prírodných krás.
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2013zam126
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miroslav Žemlička
Asociácia náhradných rodín
Letný rekreačno-vzdelávací pobyt pre náhradné rodiny a deti
600 EUR

Významnou otázkou, ktorá prirodzene vystupuje do popredia počas letných pobytov, je prevencia
zlyhávania náhradných rodín. Rola náhradného rodiča je pre rodičov, ktorí prijali dieťa z detského
domova, veľmi náročná a vyžaduje stabilný systém odbornej aj svojpomocnej pomoci, podpory a služieb.
Projekt predstavoval podporu letného tábora pre deti a rodičov, ktorí tvoria náhradné rodiny. Okrem
voľnočasových aktivít bol tábor venovaný aj vzájomnému vzdelávaniu sa. Letný pobyt pre náhradné
rodiny a deti z náhradných rodín ponúkol komplexnú podporu náhradných rodín na odbornej, ale aj
svojpomocnej úrovni.

2013zam127
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Jozef Kubačák
Kraso klub Považská Bystrica
Podporujeme krasokorčuliarske talenty
250 EUR

Zámerom projektu bola podpora krasokorčuliarskych talentov z Kraso klubu Považská Bystrica
(teraz SKATE Žilina). Náklady na prenájom ľadovej plochy pokryl ﬁnančný dar, ktorý umožnil
deťom z krasokorčuliarskeho klubu SKATE Žilina pokračovať v pravidelných tréningoch a následne
dosahovať vynikajúce výsledky v súťažiach Slovenského pohára, na ktorých reprezentujú nielen
klub, ale aj mesto Žilina.

2013zam128
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Slavka Richnáková
Zelený Jablonec, občianske združenie
Výstavba detského ihriska pri MŠ
250 EUR

Nadácia Tatra banky prispela na výstavbu detského ihriska v obci Jablonec, ktoré je súčasťou MŠ.
Podporili sa rôzne oddychové, herné a vzdelávacie aktivity. Projekt bol realizovaný v postupných etapách
na jeseň 2013. Boli zakúpené detské sedacie súpravy, detská hojdačka a detský záhradný domček. Do
budúcnosti je naplánované osadiť ďalšie drevené prvky na podporu detského ihriska.

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013zam129
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ivan Jablonka
Slovenská Spoločnosť Elektronikov (SSE), občianske združenie
Letné sústredenie mládeže LSTME.sk
500 EUR

Náplňou projektu bolo letné sústredenie v oblasti programovania mladých elektronikov. Letné
sústredenie mládeže (www.LSTME.sk) je jedinečné sústredenie na Slovensku a v strednej Európe pre
chlapcov a dievčatá, ktorí sa chcú zdokonaliť v oblasti programovania, elektroniky, v audiovizuálnej tvorbe
a v robotike v kolektíve profesionálov z konkrétneho odboru a ľudí s rovnakými záujmami. LSTME bolo
zamerané na rozvoj technických zručností a tvorivej činnosti mládeže – žiakov základných a stredných
škôl, ktorí mali záujem zdokonaliť sa v uvedenom zameraní.

2013zam130
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Miroslava Fabianová
Spolok histórie colníctva a ﬁnančnej správy, občianske združenie
Múzeum colníctva Bratislava
250 EUR

Zámerom projektu bola úprava a výroba informačných panelov v špecializovanom múzeu zameranom na
históriiu colníctva a ﬁnančnej správy. Spolok histórie colníctva sa získaním ﬁnančných prostriedkov snažil
doplniť expozíciu Múzea colníctva a vytvoriť pietne miesto, ktoré doteraz na Slovensku neexistovalo.
Tieto aktivity prispeli k zachovaniu a zveľadeniu budovy Mýtneho domčeka, ktorá je kultúrnou
pamiatkou Bratislavy.

2013zam131
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Róbert Solčan
Susedia Sami Sebe, o. z.
Zelená oáza
400 EUR

Projekt Zelená oáza bol realizovaný občianskym združením Susedia Sami Sebe. Cieľom projektu bolo
zrevitalizovanie pozemku na sídlisku Dlhé diely. V rámci realizácie projektu prebehli terénne úpravy
pozemku, ale zároveň i podporné aktivity projektu. Do budúcnosti je naplánované na túto plochu
vysadiť trávu, kríky, kvety a stromy, vybudovať chodník, doplniť lavičky, altánok a vybudovať miesto na
hranie pre deti. Projekt mal pozitívny ohlas od viacerých obyvateľov sídliska, ktorí prisľúbili pomoc pri
plánovaných brigádnických činnostiach.
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2013zam132
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dana Oščipovská
Arcidiecézna charita Košice
Spoznaj svoju vlasť
600 EUR

Hlavným zámerom projektu bolo zakúpenie výbavy na výlety pre deti
z krízového centra na zmysluplné trávenie voľného času. Projekt bol
realizovaný Arcidiecéznou charitou v Košiciach (ADCH) v najväčšom
sociálnom zariadení na Slovensku – v Krízovom centre pre matky s deťmi.
Do projektu boli zapojení sociálni pracovníci a dobrovoľníci ADCH.
V projekte participovali deti vo veku 4 – 18 rokov. Cieľom projektu bolo
neformálnym učením a zážitkami deťom sprostredkovať nové poznatky
a vyplniť ich voľný čas zmysluplnou aktivitou.

2013zam133
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Dana Vrbová
OZ Modrá Hviezdička
Kreatívna eko-oddychová zóna
250 EUR

Cieľom projektu bolo priviesť komunitu k spolupráci pri revitalizácii priestorov materskej školy. Projekt
realizovalo občianske združenie Modrá hviezdička v spolupráci s pedagogickými a nepedagogickými
zamestnancami materskej školy, so sponzormi, s dodávateľmi a so študentmi Pedagogickej
a kultúrnej akadémie v Modre pod vedením pedagóga. Ciele projektu revitalizácie dvora sa podarilo
naplniť. Vytvorená kreatívno-oddychová zóna slúži hlavne deťom. Ohlasy rodičov a verejnosti boli na
novovytvorenú zónu mimoriadne pozitívne, čím bol hlavný zámer projektu naplnený.

2013zam134
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Alena Solčianska
Moysesove deti – občianske združenie
Do školy zdravo – na bicykli, bezpečne
300 EUR

Konečným výsledkom projektu bolo vybudovanie funkčného a bezpečného prostredia okolo
školy a hlavne parkoviska pre bicykle s možnosťou celoročného využitia pre všetkých žiakov školy,
zamestnancov, ale aj verejnosť, ktorá navštevuje školskú telocvičňu, posilňovňu, a dôchodcov
stravujúcich sa v školskej jedálni. Zámerom bolo znížiť chorobnosť detí prostredníctvom podpory
zdravého životného štýlu a pohybových aktivít. Cieľ projektu bol vybudovaním parkoviska pre bicykle
naplnený, exteriér školy sa stal bezpečný a upravený.
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2013zam135
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Martina Kollárová
Základná škola kniežaťa Pribinu, rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou
Čítam rád
500 EUR

Hlavným zámerom projektu bola podpora základnej školy v ambícii vzdelávať zdravotne oslabených
žiakov nákupom vzdelávacích pomôcok a literatúry. Výstupom projektu bolo skvalitnenie práce s deťmi
s poruchami učenia, pozornosti a aktivity, ako i účinná prevencia porúch učenia. Deti počas realizácie
projektu absolvovali dovedna 448 terapeutických cvičení s programom CogniPlus a 135 audiovizuálnych
stimulácií s psychowalkmanom Esprit, vďaka ktorým sa im učenie zdalo ľahšie a na hodinách boli oveľa
sústredenejšie.

2013zam136
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Tamás Ürge
Rodičovské združenie pri Materskej škole
Detské ihrisko
250 EUR

Zámerom projektu bola podpora vybudovania detského ihriska pri materskej škole. Týmto projektom
chceli predkladatelia zlepšiť aktivity na voľnom priestranstve okolo škôlky. Približný počet detí v škôlke
je 65. Prínos nového ihriska pocítia najmä všetky deti v škôlke, ale beneﬁtovať z neho budú, samozrejme,
aj rodičia, keďže vybudovanie ihriska podporuje vývoj detí a vonkajšie športové aktivity.

2013zam137
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Miriama Fratričová
Materská škola Jakubov – Rodičovské združenie pri MŠ Jakubov
Zdravie a hygiena
250 EUR

Zámerom projektu bola podpora základného materiálneho vybavenia materskej školy v Jakubove.
Projekt bol vypracovaný na zariadenie novootvorenej triedy z dôvodu veľkého počtu žiadostí o prijatie
do MŠ. Z ﬁnančného daru bol do triedy zakúpený nový koberec.
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2013zam138
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Marek Zeman
Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
AxisMundi I/II 2013
600 EUR

Časopis Axis Mundi je jediným odborným periodikom zameraným na štúdium náboženstiev na Slovensku,
je teda dôležitým nástrojom na rozvoj tejto vednej disciplíny, poskytuje tiež publikačný priestor pre
religionistov i odborníkov príbuzných disciplín. Obsah časopisu tvoria odborné práce v slovenskom alebo
anglickom jazyku. Časopis venuje priestor aj študentom. Projekt predstavoval podporu zostavenia a tlače
tohto odborne zameraného vedeckého časopisu.

2013zam139
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mária Bačová
Občianske združenie Trenčiansky útulok
Povinné čipovanie psov v Karanténnej stanici Trenčín
300 EUR

Cieľom predkladaného projektu bol nákup čipov z dôvodu povinného čipovania psov v útulkoch
a v karanténnych staniciach na Slovensku. Daný cieľ sa podarilo v projekte splniť. Pre stanicu bolo
zakúpených 85 ks čipov. Dar bol veľmi nápomocný pre karanténnu stanicu v trenčianskom útulku,
čím bol projekt splnený.

2013zam140
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Eva Gáfriková
Nožička, občianske združenie
Zlepšenie zdravotného stavu pre deti s DMO
1 000 EUR

Hlavným cieľom projektu bola pomoc deťom v záujme zlepšenia ich zdravotného stavu. Projekt sa
zameriaval na systém MFK, ktorý na základe anamnézy a diagnostiky funkčných svalov pacienta
vyhodnotí vhodnú terapiu. V priebehu pár mesiacov deti urobili viaceré výrazné pokroky. Niektorým
terapia zmiernila reﬂux, iným záchvaty, niektorým pominuli svalové kŕče. Terapia zároveň prispela
k ich psychickej pohode.

2013zam141
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Róbert Hosmaj
OZ Žilina Bears rugby club
Zvýšenie hernej úrovne tímu, podpora mládeže
250 EUR

Projekt predstavoval podporu mládežníckeho športového klubu rugby. Myšlienku projektu sa podarilo
zrealizovať a súčasne splniť veľký cieľ. V rámci projektu bol angažovaný nový tréner a širší hráčsky
káder s tréningovým nasadením hráčov, tiež bolo vybudované nové hracie ihrisko a zakúpené športové
vybavenie na tréningovú činnosť. Tím sa v prebiehajúcej sezóne stal mužstvom č. 3 na Slovensku,
čím sa podarilo naplniť stanovené ciele projektu v rámci realizácie tohto športu.
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2013zam142
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Soňa Antálková
Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch, n. o.
Detské dopravné ihrisko v MŠ
250 EUR

Cieľom projektu bolo vybudovanie a vybavenie detského dopravného ihriska. Zámerom projektu
bola bezpečnosť detí na cestách. Deti si tak mohli v praxi vyskúšať zručnosti a vedomosti, ktoré
nadobudli v rámci výučby v triedach. Cieľ projektu bol splnený – deti získali na detskom dopravnom
ihrisku v areáli materskej školy nové vedomosti a návyky v rámci bezpečnosti na cestách.

2013zam143
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Márk Dobrovič
PUPPY LOVE – Občianske Združenie
Turistická vychádzková trasa Krížová
400 EUR

Zámerom projektu bolo priblížiť návštevníkom mesta zaujímavosti a jedinečnosti Thurzovskej doliny, ako
aj vytvorenie nenáročnej turistickej trasy, ktorú môžu ľudia využívať počas celého roka na prechádzky
v prírode. Projekt pomohol zviditeľniť a zatraktívniť Thurzovskú dolinu v mikroregióne Dolný Spiš, zlepšiť
prímestské vybavenie mesta a jeho okolia, ako aj zvýšiť kvalitu informovanosti a environmentálneho
povedomia návštevníkov. Cieľom realizátorov bolo tiež skvalitniť orientačno-informačné služby,
voľnočasové aktivity, rozšíriť ponuku doplnkových služieb turistom a prispieť k celkovému zvýšeniu
atraktívnosti mesta a mikroregiónu. Všetky ciele projektu sa podarilo naplniť, označená trasa a prvky
drobnej architektúry zdobia Thurzovskú dolinu.

2013zam144
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ing. Janette Labuzíková
Motocrossový Klub Vlachovo
Podpora športových aktivít a cestného vzdelávania
250 EUR

Hlavným zámerom projektu bola podpora a rozvoj nielen športu, ale aj vytvorenie oddychových zón
a miesta na náuku o cestnej premávke. V rámci projektu bola ukončená výstavba bicyklo-motocrossovej
dráhy v priestoroch Motocrossového klubu Vlachovo. V rámci projektu sa podarilo odštartovať jedno
podujatie a jeden zraz. V rámci realizácie bolo zveľadené okolie motocrossového areálu, tiež boli
vypratané skládky odpadu a usporiadané kurzy a školenia o prevádzke cestných motorových vozidiel
a o bezpečnosti v cestnej premávke. Výstupom projektu bola podpora športových, vzdelávacích aktivít
klubu mladých motocrossárov.
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Grantový program Kvalita vzdelávania
Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším grantovým programom – existuje od roku
2006. V roku 2011 sa program otvoril pre všetky vysoké školy. Ambíciou grantového programu je priblížiť
vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu
svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Cieľom grantového programu bolo ﬁnančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu,
konkrétnej témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky
a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Ide o podporu poznania a pomoci pri aplikácii nových moderných metód, foriem a postupov tak, aby sa
vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším, a teda aj prínosnejším pre študentov z hľadiska ich
prípravy na prax.

Základné kritériá programu
Nadácia Tatra banky chcela podporiť:
• aktivity realizované na škole súvisiace s procesom vzdelávania, ktoré základný vzdelávací proces
obohacujú o nové poznatky, informácie, prístupy, poznatky či metódy,
• aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,
• aktivity, pri ktorých dokáže predkladateľ pomenovať ich pridanú hodnotu v procese vzdelávania,
• aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie pripravenosti
študentov na prax,
• aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.
Predložené projekty mali v prvom rade:
• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,
• mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,
• mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití ﬁnančného príspevku od nadácie,
• vhodne spájať a využívať všetky dostupné a použiteľné informácie a inovácie ponúkané školou, ktorá
projekt predloží, ako aj inými vzdelávacími či vedeckými inštitúciami a autoritami,
• obsahovať v sebe aj istú mieru inovácie navrhovaného prístupu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. Program mal
uzávierku 25. októbra 2013. Predložených bolo 72 žiadostí, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 278 619
EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 11 z predložených žiadostí a podporila ich sumou 31 756 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty,
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov:
1. Jaroslav Juriga, koordinátor CSV projektov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia
2. Urban Kováč, Virtual Scientiﬁc Laboratories (VSL)
3. Lucia Kyseľová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
4. Ivana Vasiľová, Filozoﬁcká fakulta UK
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013vs001
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Festival študentských ﬁlmov Áčko 2013
2 300 EUR

17. ročník festivalu študentských ﬁlmov bola národná súťažná prehliadka študentských audiovizuálnych
diel vytvorených po 15. 9. 2012 na slovenských ﬁlmových školách. Festival okrem súťažnej sekcie
ponúkal aj nesúťažnú prehliadku študentských ﬁlmov zo spriatelených zahraničných škôl. Hlavným
cieľom festivalu bolo inšpirovať, motivovať a podporiť študentov ﬁlmových škôl vo vytváraní nových
projektov v prostredí primeranej súťažnej konkurencie a zároveň im dať priestor na vzájomnú
konfrontáciu a nadviazanie spolupráce v rámci SR aj medzi ostatnými krajinami. Primárnou cieľovou
skupinou boli študenti, pedagógovia a absolventi FTF VŠMU a ostatných škôl s audiovizuálnym
zameraním, a tiež študenti iných zahraničných škôl. Sekundárnu skupinu tvorili amatérski ﬁlmári,
záujemcovia o štúdium na ﬁlmovej škole, ﬁlmoví nadšenci a široká verejnosť. Terciárnu skupinu tvorili
profesionálni ﬁlmári, distribútori študentských ﬁlmov, budúci zamestnávatelia absolventov. 17. ročník
festivalu Áčko sa uskutočnil v termíne od 16. do 19. októbra 2013. Jednou z hlavných úloh podujatia
bola snaha o rozšírenie povedomia občanov SR o európskej kinematograﬁi. Prostredníctvom projekcií
a následných diskusií sa mladým európskym ﬁlmárom vytvoril priestor na nadviazanie kontaktov
a možnú budúcu spoluprácu.

2013vs008
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky,
Katedra technickej kybernetiky
CompTIA A+ certiﬁkácia pre študentov
2 500 EUR

Zámerom projektu bolo zatraktívniť štúdium IT odboru poskytnutím možnosti získania certiﬁkácie
CompTIA A+ pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci projektu
mala byť modernizovaná výučba predmetu 5BH021 technické prostriedky PC tak, aby obsah predmetu
spĺňal predpoklady akreditovaného výukového centra CompTIA. Cieľom projektu bolo umožniť
študentom získať v rámci modernizácie výučby predmetu 5BH021 technické prostriedky PC praktické
vedomosti z opravy a údržby rôznych elektronických zariadení (voľný preklad z anglického „consumer
electronic equipment“), ako napr. PC, notebookov, smart-zariadení (tablety,...), kancelárskych zariadení,
ale aj zložitejších zariadení, ako sú rôzne vedecké i lekárske prístroje a podobne.
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2013vs019
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fyzioterapia založená na dôkazoch
3 500 EUR

Zámerom projektu bolo zlepšenie kvality výučby a zvýšenie konkurencieschopnosti študentov
bakalárskeho štúdia odboru fyzioterapia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií. Absolvent inovovanej výučby získava významnú pridanú hodnotu pre zamestnávateľa vo
forme detailných praktických schopností v diagnostike a liečbe pacienta a zhodnotení jej účinnosti
používaním najnovších prístrojových metód (MICROSWING®, POSTUROMED® 202), a najmä
okamžite uplatniteľných terapeutických schopností v praxi. Aktivitami projektu boli modernizácia
výukových metód praktickej výučby použitím moderných prístrojových metód (MICROSWING®,
POSTUROMED® 202) na pochopenie zákonitostí ľudskej motoriky, patokineziologických súvislostí
medzi svalovou aktivitou a konkrétnou pohybovou poruchou. Vďaka zaradeniu koncepcie
posturálnej terapie v laboratórnych podmienkach získavajú študenti prostredníctvom možnosti
priamej aplikácie liečby praktické zručnosti s fyzioterapiou pri poruche funkčnej stabilizácie
nosných kĺbov, s terapiou chronických bolestí chrbta a posturálnych bolestí v pohybovom aparáte
a v preventívnom tréningu koordinácie. Inováciou učebného procesu študenti získavajú teoretické
vedomosti s možnosťou praktickej realizácie a overenia účinnosti terapeutických postupov v rámci
„evidence-based medicine“, takže absolvent pozná moderný algoritmus diagnostiky a terapie a vie
vyhodnotiť jej účinnosť z pohľadu fyzioterapeuta v súlade s Medzinárodnou klasiﬁkáciou funkčnej
schopnosti, disability a zdravia WHO tak, aby študijný proﬁl absolventa i koncepcia bakalárskeho
študijného programu zodpovedali normám WHO a Rady Európy.

2013vs024
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Univerzita Komenského, Anatomický ústav Lekárskej fakulty
Inovácia výučby anatómie – 3D tlač a vizualizácia ciev
4 366 EUR

Projekt je zameraný na skvalitnenie výučby anatómie na Lekárskej fakulte, ktorá je kľúčovým predmetom
medicíny. Kvalita budúcich lekárov do veľkej miery závisí práve od ich vedomostí z tejto oblasti a súčasná
úroveň vzdelávania vyžaduje implementáciu nových postupov, ktoré by predmet opäť posunuli o krôčik
dopredu. Víziou autorov je v budúcnosti pomocou 3D tlače produkovať viaceré modely zložitých,
ukrytých či malých štruktúr pre potreby štúdia anatómie. Tento projekt bol primárne zameraný na cievny
systém. Plastové trojrozmerné modely sú pre študentov prístupné v Anatomickom ústave, kde ich môžu
študovať v snahe pochopiť zložitosť cievneho zásobenia. Kľúčovým nástrojom je 3D tlačiareň, s ktorou
je možné realizovať veľké množstvo nových projektov. Ďalším cieľom bolo vytvoriť stránky s viacerými
anatomickými systémami, kde môžu študenti jednotlivé štruktúry študovať. Prvou takouto stránkou je
www.skeletopedia.sk, ktorá bola spustená na jar 2013. Ďalšou v poradí by mala byť angiopedia – koncept
stránky bude rovnaký, jej predmetom však budú modely ciev.
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2013vs029
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Interaktívna diplomacia: Politicko-ekonomické simulácie (ID:PES)
760 EUR

Projekt Interaktívna diplomacia: Politicko-ekonomické simulácie (ID:PES) je inovatívna doplnková
vzdelávacia aktivita, ktorá sa uskutočnila nad rámec štandardného vyučovacieho procesu v podobe
4 celodenných simulačných hier pre študentov bakalárskeho stupňa FMV EUBA. Cieľom ID:PES bolo
podporiť kvalitu výučby predmetov úvod do diplomacie a teórie medzinárodných hospodárskych
vzťahov inovatívnou metódou zavedenia strategických a ekonomických spoločenských stolových hier
do vyučovacieho procesu. Realizáciou podujatí sa interaktívnou a súťažnou formou poskytol študentom
priestor na nadobúdanie a zdokonalenie diplomatických a komunikačných schopností, strategického
myslenia a taktického plánovania. Úlohou série podujatí bolo zlepšiť schopnosť študentov kriticky myslieť,
efektívne využívať nadobudnuté vedomosti, vybudovať ich motiváciu do ďalšieho vzdelávania, umožniť im
networking a naučiť ich produktívne spolupracovať v tímoch.

2013vs043
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
Podpora výskumu a vývoja STUBA Green Team
5 000 EUR

Cieľom projektu bolo zostrojiť súťažný monopost formuly FE-14 na sezónu 2014. Tieto aktivity pomáhajú
členom tímu reálne využiť teoretické vedomosti získané na akademickej pôde a rozšíriť si tak svoje
praktické znalosti. Sezóna i práce na monoposte obohatili študentov o mnohé poznatky, ktoré by bez
Green Teamu a jeho podporovateľov opäť ostali len v teoretickej rovine. Konečný produkt by mal byť
prezentovaný v športových disciplínach na rôznych súťažiach, napríklad na anglickom okruhu Silverstone
a českej súťaži Czechring Formula student 2014.

2013vs058
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Prešovská univerzita v Prešove
Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov
2 000 EUR

V súčasnosti jestvuje bohatá evidencia nárastu sociálnych problémov v žiackej populácii a často
neefektívnych postupov riešenia sociálneho znevýhodnenia žiakov. Ako ukazuje efektívna prax
v zahraničí, významnými aktérmi by tu mali byť aj školskí sociálni pracovníci. V oblasti školskej sociálnej
práce, ktorá sa na Slovensku zatiaľ konštituuje, by práve metóda service-learning mohla byť významným
prínosom pre podporu záujmu a budúceho uplatnenia sociálnych pracovníkov a rozvoja tých praktických
zručností, ktoré by aktuálne reﬂektovali potreby praxe. Preto bolo zámerom projektu odskúšať využite
tejto metódy v kurze školskej sociálnej práce, ktorá obohatí vyučovací proces o aplikačný rozmer.
Očakávalo sa, že kurz umožní študentom pristúpiť zodpovedne k navrhovaniu reálnych riešení, podporí
ich angažovanosť, zároveň zvýši povedomie o úlohách sociálnej práce v školskom prostredí, zlepší
pripravenosť študentov na prax, skvalitní obsah predmetu školská sociálna práca a podporí záujem
študentov o školské prostredie. Projekt predstavuje prínos aj pre základné školy, ktoré môžu získať
dobrovoľníkov v oblasti efektívnej komunikácie s rodinami žiakov a pri eliminovaní problémov, nový
pohľad na poskytované služby v školskom prostredí a možnosť skvalitnenia svojich služieb.

65

66

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013vs059
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta,
Katedra integrovaného manažérstva
SIMPRO-IMS
2 000 EUR

Cieľom projektu bolo rozšíriť existujúcu simulačnú hru systému manažérstva kvality SIMPRO-Q,
ktorá bola aktívne využívaná na výučbu vzťahov a fungovanie systému manažérstva kvality podľa
normy ISO 9001. Hra obsahuje 5 fáz, v ktorých sú simulované rôzne časti manažérskeho systému.
Projekt sa zameral na rozšírenia hry v dvoch oblastiach. Prvou bolo rozšírenie funkcií simulačnej hry,
ktoré rozšíria jej používanie o možnosť ukladať rozohrané hry, hranie viacerých hier naraz a lepšiu
podporu viacerých jazykov. Druhou oblasťou bolo rozšírenie jej obsahu o nové etapy (modelovanie
procesov a simulácia interného auditu) a o nové manažérske systémy (environmentálne manažérstvo
a manažérstvo bezpečnosti a ochrany pri práci) a ich integrácie, čím sa zároveň rozšírili možnosti
využitia hry aj na ďalších predmetoch zaoberajúcich sa manažérskymi systémami na ochranu
životného prostredia a BOZP. Toto rozšírenie by malo vytvoriť novú verziu simulačnej hry
s označením SIMPRO-IMS, teda simulačnú hru integrovaných manažérskych systémov. Pomocou
SIMPRO-IMS je možné rozšíriť využitie projektu nielen na viaceré predmety (nové manažérske
systémy), ale aj ďalšie univerzity na Slovensku a vo svete (funkcie ukladania a hrania viacerých
hier naraz, lepšia pripravenosť na preklad).

2013vs065
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
TRANSBRIDGE – inovatívne metódy v navrhovaní robotických
mechanizmov
3 430 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie študijného materiálu, ktorého primárnym obsahom by mali
byť inovatívne metódy pre potreby návrhu robotických mobilných mechanizmov. Podstata projektu
spočívala v transfere prístupov návrhu medzi hlavnými cieľovými skupinami: ŠKOLA – ŠTUDENT – PRAX.
Vzájomný vzťah týchto subjektov je rozvíjaný tak, aby sa medzi sebou čo najviac obohatili v znalostnej
rovine a študenti sa čo najlepšie pripravili na prax. V projekte sa rátalo s uplatnením multidisciplinárnych
poznatkov s poznatkami z praxe. Vzájomnou kooperáciou medzi študentmi a ﬁrmou tak dôjde
ku skvalitneniu výučby, čo sa odzrkadlí vo zvýšenom počte kvalitne pripravených absolventov inžinierskeho
štúdia vo východoslovenskom regióne. Absolventi si okrem schopnosti riešiť problémy mobilnej robotiky
novými metódami odnesú aj skúsenosti, o ktoré sa s nimi podelili participujúci externí poradcovia.
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2013vs071
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky
Workshop a letná škola Modely modernej fyziky
1 500 EUR

Zámerom projektu bolo usporiadať workshop a letnú školu teoretickej fyziky. Workshop dáva šancu
mladým poslucháčom fyziky alebo príbuzných odvetví prezentovať svoje prvé vlastné výsledky.
V procese výberu prednášajúcich zavážia najmä zrozumiteľnosť ich výkladu, pedagogické majstrovstvo
a aktuálnosť ich témy na konkrétnom ročníku letnej školy. Podujatie získalo v minulosti priaznivý
ohlas u odbornej verejnosti i medzi študentmi u nás i v zahraničí. V roku 2014 je plánované 8-dňové
intenzívne vedecko-vzdelávacie podujatie s cieľom umožniť komunikáciu študentov s pozvanými
expertmi a oboznámiť poslucháčov školy s pokročilým metódami modernej teoretickej fyziky. Takto
získané vedomosti sú potrebné na získanie a správne pochopenie experimentálnych výsledkov,
ktoré sa dosiahnu napríklad na urýchľovači LHC a ktoré, napokon, slúžia na modelovanie základných
fyzikálnych procesov nášho sveta. Projekt tak ideálne dopĺňa štandardnú výučbu prebiehajúcu počas
semestra na fakulte, ktorá síce dáva potrebné základy, ale neumožňuje bezprostredný kontakt so
živým výskumom. Participanti letnej školy sú mimoriadne talentovaní, úspešní a potenciálne veľmi
perspektívni poslucháči magisterského a doktorandského štúdia, ktorí tak dostanú jedinečnú možnosť
vstúpiť do výskumu v moderných oblastiach fyziky.

2013vs073
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Znalectvo – učebnica a praktikum
4 400 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo prvé vydanie učebnice a praktika Znalectvo, ktoré poslúži najmä
študentom, ale aj znaleckej obci. Pripravená kniha svojím rozsahom komplexne rieši všetky atribúty
znalectva a ohodnocovania majetku, postavenie znalca v legislatívnom prostredí SR a popisuje postupy
a metódy, ktoré sú v našich podmienkach v súlade s uznávanými svetovými vedeckými poznatkami.
Praktikum s príkladmi zo znaleckej praxe, príslušnými právnymi predpismi a judikátmi obohacuje predmet
v záujme odovzdávania skúseností a zručností, ktoré študenti používajú na cvičeniach. Aplikujú sa nové
poznatky z praxe, súčasnej legislatívy a judikátov. Ide o komplexný učebný nástroj slúžiaci pre potreby
výučby študentov, ktorý však zároveň poslúži aj znaleckej obci.
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Grantový program

Vedieť viac

Grantový program Vedieť viac je určený mimovládnym neziskovým
organizáciám, ktorých programy prispievajú k zvyšovaniu úrovne
vzdelávania, podporujú zaujímavé projekty a dávajú viac priestoru
aktívnym študentom, pedagógom, vedeckým a odborným pracovníkom
na vysokých školách.
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Grantový program Vedieť viac
Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia
„chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oﬁciálny rámec.
Podporené boli projekty vysokoškolských učiteľov, vedeckých, organizačných pracovníkov, študentov
aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia o maximálne možné využitie a rozšírenie
vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho procesu
s potrebami praxe alebo o zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl, ich pedagogických,
vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Nadácia Tatra banky podporila aktivity, projekty
alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom podporovať vzdelávanie
na slovenských vysokých školách.
Nadácia Tatra banky podporila projekty zamerané na:
• rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín,
• zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodík,
• rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na
vysokých školách,
• aplikovanie získaných poznatkov v praxi,
• zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov
vysokých škôl.
Maximálna výška podpory na jeden projekt/vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. K uzávierke
grantového programu 28. júna 2013 bolo predložených 48 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu
spolu 191 939 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 15 najlepších z predložených projektov a podporila
ich celkovou sumou 37 700 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty,
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov:
1. Jaroslav Juriga, koordinátor CSV projektov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia
2. Urban Kováč, Virtual Scientiﬁc Laboratories (VSL)
3. Lucia Kyseľová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
4. Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho Inštitútu M. R. Štefánika
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Zoznam 15 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013vv006
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Euroatlantické centrum
Uč sa pre prax!
1 300 EUR

Projekt Uč sa pre prax! mal ambíciu vytvoriť spojenie medzi teóriou a praxou v oblasti politických vied
a ekonómie. Projekt je realizovaný formou predmetu na Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov v Banskej Bystrici a na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V teoretickej časti projektu je počas celého akademického roka realizovaných minimálne dvanásť
prednášok doplnených o workshopy za účasti domácich a zahraničných rečníkov na témy občianskej
participácie, občianskeho aktivizmu o možnostiach a fungovaní tretieho sektora v týchto oblastiach.
V praktickej časti študenti sami realizujú činnosti, o ktorých boli oboznámení na prednáškach
a workshopoch. Cieľom projektu bolo motivovať študentov, aby prestali pasívne očakávať praktické
vzdelávanie od svojej vysokej školy a sami sa pustili do realizovania vzdelávacej aktivity, ktorá im
chýba. Dobrovoľné a aktívne angažovanie sa študentov do vzdelávacieho procesu takýmto spôsobom
prinesie reﬂexiu ich potrieb a zároveň ich naučí, ako môžu tieto potreby a medzery vo vyučovaní
sami vyplniť. Hlavnou myšlienkou projektu je organizácia okrúhleho stola či odborného seminára so
zapojením študentov (predovšetkým na bakalárskom stupni štúdia). Študenti si vyskúšajú aplikáciu
poznatkov získaných z teoretickej časti do praxe.

2013vv019
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Akademická rankingová a ratingová agentúra
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2013
2 500 EUR

Zámerom projektu bolo prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku prostredníctvom
aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne dostupných a overiteľných údajov a tak
stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve. Výstupom tejto aktivity je pravidelné
hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu na fakultách vysokých škôl na Slovensku. Ranking
vyhodnocuje verejne dostupné a overiteľné údaje rozdelené do dvoch základných skupín – vzdelávanie
(počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskum (počty publikácií a citácií, granty
a doktorandské štúdium). Skladba jednotlivých kritérií zabezpečuje porovnateľnosť so zahraničnými
rankingmi a schopnosť ﬂexibilne reagovať na najnovšie trendy. Hodnotenie kvality vzdelávania
vysokých škôl je celospoločensky prínosná činnosť, keďže kvalitné vysoké školy predstavujú jeden
z určujúcich faktorov rozvoja spoločnosti. Človek, ktorý je kvalitne vzdelaný, je aj človek s väčším
ﬁnančným potenciálom, s pozitívnym prístupom k životu, je to človek, ktorý má svojím prístupom
schopnosť vplývať a formovať spoločnosť.
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2013vv020
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo Kaplnka
Kultúra profesionálne – séria vzdelávacích seminárov a konzultácií
3 200 EUR

Projekt kultúraprofesionálne.sk mal ambíciu sprístupniť študentom umeleckých a humanitných študijných
programov prostredníctvom seminárov, prednášok, workshopov, publikácií a mentoringu čo najviac
informácií, trikov a spôsobov, ako sa uplatniť na trhu práce po ukončení štúdia, ako začať úspešne
implementovať svoje nápady do praxe a ukázať im best practice v odbore.

2013vv021
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Asociácia študentov medzinárodného práva – pobočka PEU
Simulovaný súdny proces v medzinárodnom práve – mootcourting
2 000 EUR

Projektom chcela ILSA Chapter PEU vyplniť vákuum, ktoré donedávna existovalo na Slovensku v oblasti
mootcourtingu. Hlavným cieľom bolo usporiadanie národného kola súťaže JESSUP na pôde PEVŠ,
ktoré bolo hodnotené nezávislými odborníkmi a vedeckými kapacitami. Do národného kola sa mohla
zapojiť každá slovenská fakulta práva. Víťaz národného kola mal byť ocenený možnosťou zúčastniť sa
(vrátanie uhradenia nákladov) na svetovom kole vo Washingtone, D. C. Výsledky projektu sa využijú na
rozšírenie vedomostí a nadobudnutie praktických skúseností, ktoré budú môcť budúci právnici zužitkovať
vo svojom profesionálnom živote. Ďalším cieľom bolo vytvorenie kliniky pre mootcourting v rámci Fakulty
práva PEVŠ, ktorá tvorí základ prípravy študentov Paneurópskej vysokej školy na súťaž/súťaže. Tá bude
garantovaná pedagógom – odborníkom z fakulty a bude taktiež zaradená do študijného programu.

2013vv022
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Inštitút bankového vzdelávania IBV NBS, n. o.
Manažment rizika vo ﬁnančných inštitúciách
1 500 EUR

Cieľom projektu bolo umožniť študentom stretnúť sa počas seminára s odborníkmi z praxe, vymeniť
si nadobudnuté skúsenosti z oblasti riadenia rizík, získať nové vedomosti využiteľné v praxi a umožniť
im priamo počas riešenia úloh a prípadových štúdií získať realistickejší pohľad na požiadavky praxe,
čo môže prispieť k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce, ako aj podporí kvalitu vzdelávania v danej
oblasti, ktorá na školách v súčasnosti absentuje. Vysokoškolskí učitelia majú možnosť obohatiť sa
o nové poznatky využiteľné pri svojej práci.

71

72

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013vv025
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

BEST Technická univerzita Košice
EBEC Košice 2014
3 200 EUR

EBEC Košice 2014 je súťaž určená študentom všetkých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Svojou
povahou priťahuje EBEC Košice potenciálnych inžinierov – študentov, ktorí majú aktívny prístup k životu,
pozitívny vzťah k technike a vede ako takej, sú inovatívni a kreatívni, neboja sa vyskúšať svoje schopnosti
a znalosti a zhostiť sa náročnej úlohy spolu so svojím tímom. Počas súťaže majú súťažiaci príležitosť
stretnúť sa s ľuďmi z praxe, ktorí sú ochotní zodpovedať im akékoľvek otázky. Preto súťaž predstavuje
prínos jednak pre samotných študentov, jednak pre univerzity a jednak pre podnikateľské subjekty.
Zámerom je urobiť z tejto súťaže na pôde Technickej univerzity v Košiciach dlhoročnú tradíciu, ktorej
misiou bude prepájať študentov so zástupcami spoločností a nevládnych organizácií a rozvíjať tak ich
technické schopnosti a soft skills.

2013vv029
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

UniValue, o. z.
UniValue spätná väzba a ocenenie najlepšieho učiteľa
2 500 EUR

Zámerom projektu bolo meranie kvality vysokých škôl na základe hodnotenia ich študentov. Hlavné
aktivity predstavovalo sprostredkovanie spätnej väzby od študentov učiteľom a následné vyhlásenie
ocenenia top učiteľa na základe študentských nominácií. Očakávané bolo rozšírenie ankety na väčší
počet fakúlt a otvorenie aktívnej diskusie medzi študentmi a učiteľmi zameranej na kvalitu výučby.

2013vv031
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Slovenská atlantická komisia, o. z.
Ekonomický seminár
3 000 EUR

Cieľom projektu bolo rozšíriť skladbu predmetov vyučovaných na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela o ekonomické témy, ktoré sú považované za
nevyhnutné pre študenta Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na zvyšovanie jeho
osobného potenciálu kriticky skúmať súčasný vývoj v medzinárodných vzťahoch a zaujať k nemu
odborné stanovisko. Preto bolo zámerom zorganizovať seminár, počas ktorého budú na fakultu
pozvaní externí hostia s cieľom poskytnúť obsiahly výklad jednotlivých vybraných ekonomických
tém, ako aj priniesť nový pohľad na aktuálny vývoj vo svete, ktorý s nimi môžu študenti konfrontovať.
Účastníci napíšu odborné komentáre na konkrétne diskutované témy, čo podporí ich analytické
schopnosti a publikačnú činnosť.
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2013vv032
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Emerka – rodinné oddychové centrum, občianske združenie
Návrat Montessori k budúcim učiteľom
2 500 EUR

Projekt bol zameraný na naštartovanie spolupráce medzi občianskym združením Emerka a Pedagogickou
fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom projektu bolo prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie.
Cieľovou skupinou boli vysokoškolskí študenti pripravujúci sa na úlohu učiteľa – vychovávateľa v materských,
základných a špeciálnych školách. Študenti sú v Montessori centre zriadenom OZ Emerka priamymi
účastníkmi procesu rozvoja osobnosti dieťaťa prostredníctvom Montessori pedagogiky v uzavretých
skupinách. Hlavným beneﬁtom pre študentov je možnosť konfrontovať svoje nadobudnuté teoretické
vedomosti s reálnou edukačnou praxou a nadobudnutie základných pedagogických a komunikačných
kompetencií na prácu s dieťaťom.

2013vv034
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Seminár rakúskej ekonómie V.
3 000 EUR

Zámerom projektu bolo uskutočnenie podujatia, ktoré doplní súčasné kurikulum vysokoškolského
vzdelávania prostredníctvom prednášok renomovaných zahraničných a domácich expertov na aktuálne
témy. Pomôže študentom zorientovať sa v oblastiach, ktoré vysokoškolské štúdium nepokrýva alebo
z podstaty fungovania vysokých škôl a zamerania vyučujúcich nedokáže pokrývať dostatočne kvalitne.
Vzhľadom na súčasnú situáciu (pretrvávajúca kríza, dlhová kríza v Európe, debaty ohľadom nastavenia
fungovania ﬁnančných systémov, regulácií dôležitých odvetví hospodárstva, otázky ohľadom postavenia
európskych inštitúcií a ich vplyvu na lokálne otázky a pod.) považujeme absolventov, ktorí rozumejú
uvedenej problematike, za kľúčový prvok vo formovaní inštitúcií v blízkej budúcnosti.

2013vv039
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

PDCS, o. z.
Tri stupne postkonﬂiktného vzdelávania
2 500 EUR

Výsledkom projektu zameraného na rozšírenie a profesionalizovanie skupiny VŠ študentov a mladých
profesionálov so záujmom o transformáciu konﬂiktov bude vytvorenie a rozvoj komunity mladých
profesionálov v tejto oblasti. Koncom roka 2014 vzniknú aj vďaka tomuto projektu 3 aktívne skupiny
študentov a mladých profesionálov – spolu asi 55 ľudí –, ktorí si medzi sebou rozšíria vedomosti
a spôsobilosti v oblasti intervenovania v situáciách komunitných a celospoločenských konﬂiktov.
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2013vv040
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Midl, n. o.
Kreatívne ráno+
2 000 EUR

Projekt Kreatívne ráno predstavuje ranné inšpiratívne stretnutia s kreatívnymi ľuďmi z rôznych oblastí.
Podujatie predstavuje slovenskému publiku kreatívnych a inšpiratívnych ľudí z domova i zo zahraničia,
ktorí majú za sebou úspešné výsledky, zrealizované nápady a radi sa o ne podelia.
Keďže aktuálnosť učiva na vysokých školách zaostáva, autori rozvinuli túto iniciatívu s ambíciou prinášať
prednášky a workshopy na aktuálne témy priamo do škôl. Počas akademického roka 2013/2014 bolo v pláne
zorganizovať päť Kreatívnych rán+ na Filmovej fakulte a na Divadelnej fakulte VŠMU, ktoré sa mali venovať
piatim témam: Augmentovaná realita, Toonboom – softvér pre animátorov, Svetlo a svetelný smog, 3D tlač
a jej využitie a Nemáš kameru? natáčaj na smartphone.

2013vv042
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Slovenská asociácia sociálnych antropológov
Myseľ a kultúra: experimentálne metódy v štúdiu sociálnych javov
3 000 EUR

Projekt Myseľ a kultúra: experimentálne metódy v štúdiu sociálnych javov bol zameraný na zlepšenie výučby
v rámci kognitívnej antropológie ako subdisciplíny sociálnej antropológie. Inováciu oproti doterajšiemu
spôsobu výučby je možné vidieť najmä v možnosti realizácie tímových projektov študentov a vyučujúcich.
Projekt nadväzuje na štandardné štúdium, zároveň však poskytuje jeho rozšírenie a zlepšenie kvality.
Formou workshopov majú študenti možnosť rozšíriť si poznatky o metódach výskumu a konkrétnych
teoretických koncepciách, zároveň sa podieľajú na projektoch zameraných na antropologický výskum,
od práce na hypotézach až po publikovanie výsledkov.

2013vv043
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava
Simulovaný trestný proces 2013/14
1 500 EUR

Simulovaný trestný proces (STP) je simulácia trestného procesu, ktorého hlavným cieľom je umožniť
aktívnym a talentovaným študentom práva preveriť si svoje teoretické poznatky, schopnosti a možnosti
v simulovanom prostredí trestného súdneho pojednávania. STP ponúka študentom jedinečnú príležitosť
porovnať sa v nemalej konkurencii svojich kolegov a prezentovať svoju právnu argumentáciu pred odborným
senátom. Zámerom tohto projektu bolo nadviazať na predošlé ročníky STP, zdokonaliť ho a zabezpečiť širšiu
propagáciu, aby projekt utužil spoluprácu študentov práva a odborníkov z trestnoprávnej oblasti. Snahou
tohto projektu bolo rozšírenie vzdelávacieho procesu o novú formu praktickej výučby prostredníctvom
simulovaných praktických prípadov (káuz) s cieľom odborného rastu študentov a najmä prepojenie
vzdelávacieho procesu s potrebami praxe. Pre študentov, ktorí sa súťaže zúčastňujú ako diváci, predstavuje
simulované konanie prínos v priblížení priebehu súdneho pojednávania a sprostredkovaní presunu z teórie
vyučovanej na hodinách do praktického života práva.
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2013vv048
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Boiler
Visegrad Film Forum 2014
4 000 EUR

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde by sa mohli študenti z ﬁlmových škôl cielene stretávať a vymieňať
si skúsenosti a znalosti, ktoré získavajú na domácich školách či zahraničných pobytoch a súčasne ich
konfrontovať s prestížnymi tvorcami. Visegrad Film Forum by malo fungovať ako presvedčivé miesto pre
dialóg ﬁlmových profesionálov so študentmi ﬁlmu prostredníctvom neformálnych, ale pritom premyslene
pripravených master classov a workshopov, ako je to v posledných rokoch už bežnou a veľmi užitočnou
praxou na všetkých medzinárodných festivaloch.
Hlavným cieľom podujatia Visegrad Film Forum (VFF), vzdelávacej a networkingovej platformy, bolo umožniť
kontakt mladých slovenských ﬁlmových profesionálov s poslednými trendmi európskeho neformálneho
vzdelávania a zvyšovať ich povedomie o nevyhnutnosti vyšehradskej spolupráce v audiovizuálnej oblasti.
Splnenie hlavného cieľa projektu bolo zaručené pokračovaním dvojročného odborného dialógu medzi
ﬁlmovými profesionálmi a vybranými študentmi ﬁlmu zo Slovenska, z Maďarska, Poľska, Českej republiky,
Chorvátska, zo Slovinska, z Litvy a z Rumunska.
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Grantový program Študenti do sveta
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia
Tatra banky poskytla ﬁnančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými
pobytmi (maximálne dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej
z renomovaných univerzít v zahraničí.
Študenti, ktorí sa do programu zapojili, splnili nasledovné podmienky:
• študovali formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
• boli študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske,
magisterské, inžinierske a doktorandské),
• mali vek do 30 rokov,
• mali študijný priemer do 1,8 (za predchádzajúci ukončený rok štúdia).
Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Hodnotené boli výsledky, ktoré dosiahol študent vo svojom predchádzajúcom štúdiu:
– študijné výsledky,
– dosiahnuté úspechy (študijné, vedecké, publikačné),
– dosiahnuté úspechy (spoločenské),
– motivačný list.
Kvalita vzdelávacieho podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok:
– organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytla (prestíž, kvalita),
– vzdelávacie podujatie (typ, kvalita),
– využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové vzdelanie predkladateľa.
Do programu bolo k uzávierke 15. apríla 2013 doručených 114 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 372 753 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 22 žiadostí sumou 58 060 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty,
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo 4 členov:
1. Urban Kováč, Virtual Scientiﬁc Laboratories
2. Jaroslav Juriga, koordinátor CSV projektov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia
3. Lucia Kyseľová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
4. Zuzana Behríková, Ekofond, n. f.
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Zoznam 22 podporených študentov s anotáciou
o realizácii ich projektu
2013sds011
podporená študentka:
suma podpory:

Monika Priecelová
3 000 EUR

Študentka mala záujem absolvovať jednosemestrálny študijný pobyt na Columbia University v New Yorku
v Spojených štátoch amerických. Študijný pobyt sa má uskutočniť počas letného semestra v roku 2014
a je súčasťou magisterského štúdia na univerzite v Kodani. Columbia University má vynikajúcu reputáciu
medzi biznis školami na celom svete a vyučujú na nej mnohí poprední odborníci a nositelia Nobelovej
ceny. Žiadateľka si ako študentka magisterského štúdia na jednej z najlepších biznis škôl v Európe
uvedomuje, aké dôležité je vystúpiť z radu a získať čo najviac medzinárodných skúseností, ktoré sa
v tomto globalizovanom svete stávajú nevyhnutnou súčasťou každej spoločnosti. Úspešné absolvovanie
vybraných predmetov prehĺbi jej vedomosti z manažmentu a vedenia ľudí v medzinárodnom prostredí
a získanie biznis certiﬁkátu výrazne zvýši jej uplatnenie v budúcej kariére.

2013sds013
podporená študentka:
suma podpory:

Eva Tvrdá
1 400 EUR

Študijno-výskumná stáž bola realizovaná v Centre pre reprodukčnú medicínu (Center for Reproductive
Medicine), Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA, ktoré je považované za top výskumné stredisko
v oblasti mužskej neplodnosti a oxidatívneho stresu, čo sú dva základné piliere dizertačnej práce Mechanizmy
protektivity spermií proti oxidatívnemu stresu študentky doktorandského štúdia. Aktivity súvisiace s realizáciou
projektu boli elementárne rozdelené na dve časti: účasť na letnej škole The 6th Annual Summer Internship
Course in Reproductive Research and Medicine, kde študentka pôsobila ako zahraničný mentor 19 študentov
bakalárskeho štúdia v oblasti biológie a medicíny z amerických i zahraničných univerzít, druhá časť stáže
zahŕňala samostatný výskum, ktorý bol realizovaný počas a po ukončení letnej školy a priamo súvisel
s hypotézami nastolenými v dizertačnej práci. Vďaka projektu úspešne prebehla cenná výmena vedomostí
a skúseností vo forme zisku a štandardizácie nových experimentálnych protokolov, ktoré zvýšia kvalitu
výskumu na oboch stranách, ako aj nastolia spoločnú medzinárodnú spoluprácu.

2013sds022
podporená študentka:
suma podpory:

Zuzana Haladová
1 400 EUR

Študentka sa zúčastnila letnej školy ICVSS (International Computer
Vision Summer School), Catania (Sicília) v Taliansku v termíne 14. 7. –
22. 7. 2013. Táto letná škola je najprestížnejšia v oblasti počítačového
videnia v Európe, ktorá sa primárne zameriava na teoretické a praktické
poznatky z tohto odboru. Ponúkla tri metódy výučby: prednášky, praktické
cvičenia a diskusnú skupinu, tzv. Reading group. Študentka absolvovala
13 prednášok od výskumníkov z MIT, GorgiaTech, Cambridge, Microsoft
Research atď. V rámci Poster Session študentka prezentovala svoj
výskum vo forme postera, kde bola obohatená o množstvo otázok
a tiež veľa podnetných návrhov na zlepšenie svojej metódy. Získala niekoľko návrhov na spoluprácu
s výskumníkmi zo San Sebastian a tiež z univerzity vo Florencii.
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2013sds023
podporená študentka:
suma podpory:

Andrea Chreňová
2 500 EUR

Cieľom podporeného projektu študentky Fakulty výtvarných umení v Brne bolo dvojsemestrálne štúdium
na poprednej umeleckej vysokej škole The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen. Jej
špecializáciou je skúmanie folklóru a jeho úlohy v dnešnej spoločnosti, umení a vo verejných priestoroch.
Možnosť pracovať v teréne znamená získavať priame kontakty a konzultovať svoj projekt s profesionálmi
z daného oboru, napríklad s Carstenom Juhom, profesorom Teoretickej fakulty na The Royal Danish
Academy Of Fine Arts. Cieľom študentkinho výskumu je revitalizácia folklóru ako modernej disciplíny.
Tento model chce zaviesť na Slovensku formou vlastného výskumného ateliéru (prvé prednášky má
naplánované v treťom ročníku doktorandského štúdia). Po ukončení stáže bude pokračovať v publikačnej
činnosti sprevádzanej výstavami a ďalším prieskumom v ateliéri Hansa Scheirla vo Viedni a Jonasa
Sugara v Budapešti.

2013sds034
podporený študent:
suma podpory:

Matúš Bakoň
3 800 EUR

Študent sa zúčastnil výskumného pobytu v Hongkongu v administratívnej
oblasti Čínskej ľudovej republiky. Hosťujúcim pracoviskom na obdobie
od 23. 9. 2013 do 20. 12. 2013 bol Inštitút informačných vied o vesmíre
a Zemi na Čínskej univerzite v Hongkongu. Vedúcim výskumného
pobytu bol prof. Daniele Perissin, ktorý vo svete patrí medzi elitných
vedcov podieľajúcich sa na pokroku v oblasti diaľkového prieskumu
Zeme. Cieľom mobility bola práca na dizertačnej téme Monitorovanie
stability územia pomocou technológie InSAR a výskum na trojici
prebiehajúcich projektov. Výstupmi projektu boli získanie prístupu
k jednému z najlepších softvérov na svete, spoločný aplikovaný výskum na domácich projektoch
z územia Slovenska a nadviazanie spolupráce v oblasti výskumu a budúceho vývoja. Veľkým
pokrokom boli mnohé riešenia v rámci dizertačnej práce v oblasti monitorovania deformácií
zemského povrchu v Bratislave, ktoré by bez výskumného pobytu neboli možné.

2013sds035
podporená študentka:
suma podpory:

Zuzana Nováková
2 500 EUR

Cieľom študentkinho projektu bolo realizovať 5-mesačný výskumný zahraničný pobyt na Univerzite
Jyväskylä, Fakulte športu a vied o zdraví, Katedre vied o zdraví vo Fínsku. Cieľom študentkinej výskumnej
činnosti bolo skúmanie efektívnosti preventívnych programov a vytvorenie a overenie inovačnej zdravotnovýchovnej intervencie v primárnej edukácii so zameraním na zdravotnú gramotnosť. Cieľom pobytu bolo
vytvoriť pilotný program HealthyFun na uvedenej inštitúcii pod vedením najlepších odborníkov z danej
oblasti (a to nielen v rámci Fínska) – prof. Kannas a Dr. Paakkari. Program bude prvou preventívnou
intervenciou na Slovensku, ktorá bude rozvíjať zdravotnú gramotnosť v rámci edukácie a prinesie inovačný
trend do kreovania preventívnej politiky na Slovensku.
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2013sds036
podporený študent:
suma podpory:

Martin Vojtko
5 000 EUR

Študent bol prijatý na postgraduálne štúdium práva na Harvard Law School, Cambridge,
Massachusetts, USA. Jeho štúdium sa zameriava na ﬁnančné a bankové právo v rámci špecializácie
International Financial Concentration. Na Harvarde by sa mal počas štúdia venovať ﬁnančnému
právu a najmä ﬁnančnej regulácii (primárne regulácii obsiahnutej v Dodd Frank Act, Basel III a FSB,
ako aj CRD smerniciach a plánoch Liikanenovej komisie a Vickersovej komisie). Získané vedomosti
a praktické skúsenosti využije v profesnej praxi. Po ukončení štúdia by rád pracoval v bankovom
sektore, ako aj pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a výskumník.

2013sds046
podporená študentka:
suma podpory:

Zuzana Klocháňová
3 900 EUR

Študentka sa zúčastnila letnej školy Summer Institute on Climate Change and Environmental
Protection (SICCEP) na Pekinskej univerzite v Čínskej ľudovej republike. Zameriavala sa na
oblasti práva, inštitucionalizácie, tvorby politík, ekonomických záležitostí aj základov fungovania
spoločnosti, pričom celý program bol zameraný práve na riešenie klimatických zmien. Letná škola
sa skladala z dvoch dvojtýždňových modulov. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch Pekinskej
univerzity s medzinárodnou účasťou odborníkov. Program bol zameraný najmä na problematiku
klimatických zmien, ich vzniku, rozvoja a priebehu. Vďaka účasti na letnej škole sa študentka stala
súčasťou medzinárodnej siete odborníkov na oblasť klimatických zmien a získala veľa dôležitých
zahraničných kontaktov. Účasť na letnej škole študentke tiež pomohla získať hodnotnú stáž v rámci
elitného európskeho programu European Programme for Intervention Epidemiology Training pod
záštitou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme.

2013sds049
podporený študent:
suma podpory:

Ivan Saloň
1 500 EUR

Cieľom projektu doktoranda Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe bola účasť na výskumnom
pobyte v meste Cambridge vo Veľkej Británii (Cambridge University, Melville Laboratory for Polymer
Synthesis at Department of Chemistry). Jeho výskumný projekt bol zameraný na syntézu viacnásobne
reagujúcich hierarchických nanočastíc s využitím supramolekulových väzbových motívov. Tento
typ systému môže mať mnoho aplikácií – využitý môže byť primárne v liečbe rakoviny, doručovaní
zobrazovacích chemických látok na lekársku a biomedicínsku diagnostiku, taktiež v kozmetike,
ale aj v agrochémii. Tento projekt bude proﬁtovať z výskumnej práce dosiaľ vykonanej v skupine
Dr. Schermana. Výzvu predstavuje ich nasledovná optimalizácia a aplikácia v biologických systémoch
(bunkové kultúry a malé laboratórne zvieratá) po realizácii tohto projektu.
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2013sds053
podporená študentka:
suma podpory:

Denisa Pacholská
1 000 EUR

Študentka sa v lete 2013 zúčastnila letnej školy Engalitcheff Institute on
Comparative and Economic Systems (ICPES), ktorá bola sponzorovaná
z The Fund for American Studies a organizovaná na George Mason
University vo Washingtone D. C. v srdci USA. Študijný pobyt na
univerzite v USA bol vynikajúcou príležitosťou zažiť profesionálne
prostredie Washingtonu D. C., ale aj možnosťou získať výborné
akademické skúsenosti. Počas študijného pobytu na letnej škole
študovala študentka ekonómiu a politické vedy so zameraním na
historický vývoj ekonomiky, teóriu voľného trhu a princípy, na ktorých
sú postavené základy americkej spoločnosti. Študentka mala možnosť zažiť pracovné prostredie
prostredníctvom stáže na Veľvyslanectve SR v USA pri kancelárii National Taxpayers Union
Foundation. Cieľ získať čo najviac skúseností a vedomostí v príprave na budúcu kariéru v diplomacii,
na štúdium a efektívnejšiu participáciu na mimoškolských aktivitách sa teda naplnil.

2013sds058
podporený študent:
suma podpory:

Tomáš Miklošovič
3 500 EUR

Študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sa zúčastnil trojmesačného študijného pobytu
na University of Canterbury. Projekt bol zameraný na absolvovanie študijného pobytu na Department
of Economics and Finance na University of Canterbury v Canterbury na Novom Zélande. Navštevoval
viacero odborných predmetov, ktoré mu pomohli rozšíriť svoje poznatky a vedomosti vo viacerých
špecializovaných odvetviach v ekonómii, matematike a behaviorálnej ekonómii. Taktiež počas
pobytu participoval na viacerých experimentoch na pôde univerzity. V rámci pobytu absolvoval
kurz anglického jazyka na College of English. Počas študijného pobytu bol v kontakte s viacerými
predstaviteľmi inštitúcie NZIER. V rámci študijného pobytu študent systematicky pracoval na modeli
všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy, ktorá bola nosnou časťou jeho dizertačnej práce. Vďaka
pobytu bol tak schopný vypracovať ucelený rekurzívne dynamický model, ktorý bude použitý nielen
v rámci dizertačnej práce, ale i v rámci jednotlivých ekonomických analýz hospodárskej politiky.
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2013sds059
podporená študentka:
suma podpory:

Simona Štefanovičová
3 500 EUR

Študentka absolvovala výskumno-študijný pobyt na Experimental Economics
Laboratory na University of Canterbury, Department of Economics and
Finance University of Canterbury na Novom Zélande. Absolvovala viaceré
odborné predmety, ktoré ju obohatili. Ďalej sa zúčastnila a asistovala pri
experimentoch, ktoré prebiehali v laboratóriu. Na záver pobytu zrealizovala
vlastný experiment. Počas pobytu absolvovala kurz anglického jazyka
na College of English. Kľúčovým prínosom pre študentku bola možnosť
spolupracovať s celosvetovo uznávanými odborníkmi z oblasti experimentálnej
ekonómie. Výsledky vlastného experimentu študentka využije vo svojej
dizertačnej práci a plánuje ich porovnať s výsledkami experimentu, ktorý prebehol na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK. Závery experimentov by rada publikovala v odborných časopisoch a zborníkoch.
Nadviazanie medzinárodných vzťahov prispeje k rozvoju experimentálnej ekonómie na Slovensku.

2013sds067
podporený študent:
suma podpory:

Róbert Móro
960 EUR

Študent absolvoval letnú školu Reasoning Web School na Univerzite v Mannheime v Nemecku.
Náplňou letnej školy boli bloky prednášok, ktoré prebiehali každý deň. Študent získal veľa nových
poznatkov z oblasti deskriptívnej logiky, prepojených dát, usudzovania, počítania výpočtových
zložitostí a podobne. Získané poznatky môže ďalej šíriť v rámci svojej výskumnej skupiny PeWe
prostredníctvom prezentácií na seminároch a podelením sa o materiály z letnej školy. Súčasťou
letnej školy bola aj posterová sekcia, v rámci ktorej študent prezentoval výsledky svojho doterajšieho
výskumu, ako aj jeho ďalšie smerovanie. Študent mal tiež možnosť prezentovať systém Annota, na
ktorom pracuje v rámci svojho doktorandského štúdia. Absolvovaním letnej školy nadobudol cenné
kontakty s viacerými výskumníkmi, prednášateľmi a ďalšími účastníkmi.

2013sds069
podporený študent:
suma podpory:

Peter Vanya
5 000 EUR

Zámerom študenta Fakulty prírodných vied na Imperial College London bolo absolvovať program MPhil
in Scientiﬁc Computing na University of Cambridge vo Veľkej Británii. Je to 12-mesačný program, ktorý
pozostáva zo štúdia aj z výskumu zameraného na fyziku pevných látok. Cieľom štúdia bolo uvedenie
študenta do sveta špičkového výskumu v oblasti teórie pevných látok, a to v rámci práce na projekte
pod vedením jedného z členov výskumnej skupiny Theory of Condensed Matter, a zároveň spoznať
kultúru svetovej univerzity a nadviazať množstvo kontaktov so študentmi a s učiteľmi z celého sveta.
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2013sds080
podporená študentka:
suma podpory:

Milena Dudášová
5 000 EUR

Hlavným zámerom projektu študentky VIA University College bolo štúdium na MPhil in Architecture
and Urban Studies, jednoročnom ﬁlozoﬁckom programe magisterského stupňa zameraného na
architektúru a urbanistické štúdiá, ktorý prebieha na University of Cambridge vo Veľkej Británii.
Program sa venuje sociopolitickým aspektom architektúry budov i miest, environmentálnym
a historickým hľadiskám. Podporuje analytické a kritické myslenie študentov a ich schopnosť
samostatne vykonať výskum. Program je rozdelený na trimestre: najprv sa venuje výučbovým
procesom, postupnej špecializácii a až napokon vlastnej výskumnej práci zavŕšenej na konci roka.
Program je určený študentom rôznych odborov architektonického smerovania a poskytuje základ
na skvelé praktické či akademické pôsobenie v rámci architektúry, ktorému sa chce študentka sama
po jeho ukončení venovať.

2013sds083
podporený študent:
suma podpory:

Ondrej Komora
4 000 EUR

Tento projekt sa týkal ročného výmenného pobytu na National University of Singapore v meste
Singapur v štáte Singapur. Študentovi bolo ponúknuté jedno z dvoch miest na výmennom
programe medzi technickými fakultami univerzity v Cambridge a NUS pre študentov tretieho
ročníka. Tento program je plne integrovaný s jeho štúdiom v Cambridge a bol mu odporučený
profesorom elektroniky Dr. Holburnom ako výborná príležitosť na rozšírenie akademických
znalostí a všeobecného rozhľadu. Jeho štúdium v Singapure má byť zamerané na elektrotechniku,
programovanie, ekonómiu a manažment, čo sa zhoduje s modulmi, ktoré by absolvoval v Cambridge,
vďaka čomu bude jeho návrat do štvrtého ročníka po absolvovaní tohto programu bezproblémový.

2013sds093
podporená študentka:
suma podpory:

Dana Pančurová
1 300 EUR

Študentka Ekonomickej univerzity v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku
absolvovala jednosemestrálny študijno-výskumný pobyt v rámci doktorandského štúdia na
Université Toulouse 1 Capitole, konkrétne na fakulte Toulouse School of Economics. Cieľom
pobytu študentky bolo rozšíriť svoje súčasné vedomosti a nadobudnúť nové poznatky z oblasti
merania efektívnosti podnikov a organizácií metódou Data Envelopment Analysis (DEA), pracovať
na výskume v rámci svojej dizertačnej práce, ale aj na publikovaní možných vedeckých článkov
po absolvovaní tohto pobytu. V rámci projektu si študentka prehĺbila vedomosti v oblasti merania
efektívnosti podnikov. Získané vedomosti plánuje študentka využiť v zavedení predmetu Meranie
efektívnosti produkčných jednotiek na domácej Ekonomickej univerzite v Bratislave. Výstupom
projektu bude publikácia riešenej problematiky.
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2013sds098
podporená študentka:
suma podpory:

Gabriela Fleischerová
1 300 EUR

Predmetom realizácie projektu študentky medicíny bola odborná stáž na
vysoko špecializovanej klinike UniversitätsSpital Zürich vo Švajčiarsku.
Išlo o popredné pracovisko s veľkou lôžkovou kapacitou. Študentka mala
možnosť oboznámiť sa so širokým spektrom diagnóz a terapeutických
postupov. Počet vybraných stážistov bol limitovaný v záujme individuálneho
prístupu lekárskeho tímu ku každému študentovi. Študentka sa prakticky
oboznámila s modernými postupmi miniinvazívnej chirurgie, Da Vinciho
robotikou, najnovšími metódami v kardiochirurgii, torakochirurgii,
rekonštrukčnej chirurgii, neurochirurgii a v neposlednom rade s etikou
prístupu k pacientom, ktorou je švajčiarska medicína všeobecne známa. Osobitné miesto majú
interdisciplinárne prednášky a semináre pre stážistov špeciálne organizované univerzitou v priebehu praxe.

2013sds0102
Podporená študentka:
Suma podpory:

Ľudmila Staňová
1 600 EUR

Hlavným účelom študijného pobytu bola konzultácia študentky ohľadom jej dizertačnej práce.
Študentka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala
pobyt na Katedre politiky a medzinárodných vzťahov University of Nottingham, resp. v Centre pre
výskum európskeho spravovania, čiže vo výskumnom centre tejto katedry. Tento program jej umožnil
predovšetkým konzultovať svoju dizertačnú prácu Manažment štátnej služby v krajinách strednej
a východnej Európy s prof. Meyer-Sahlingom, ktorý je expertom na štátnu službu. Zúčastňovala sa
mnohých prednášok a kurzov, ktorých cieľom bolo poskytnúť návod na to, ako si majú doktorandi
vybudovať profesionálny proﬁl a pripraviť sa tak na vedecko-výskumnú kariéru po skončení štúdia.
Študijný pobyt jej pomohol získať cenné skúsenosti a zároveň svoju dizertačnú prácu obohatila o nové
zdroje odbornej literatúry.

2013sds103
podporený študent:
suma podpory:

Marek Buchman
3 900 EUR

Študent absolvoval výskumný pobyt na Hong Kong Baptist University v Hongkongu pod vedením prof. Wonga.
Letný výskumný pobyt sa týkal vývoja v oblasti syntetickej organickej chémie a detailných syntéz nových
organometalických zlúčenín platiny a irídia na použitie pri výrobe organických elektroluminiscenčných
zariadení na báze technológie OLED. Počas pobytu študent vyrobil niekoľko nových, doposiaľ v literatúre
neopísaných organometalických komplexov, ktoré boli odoslané do Číny na testovanie. Nadobudnuté
výsledky a vedomosti študent zužitkuje pri písaní záverečnej práce na domovskej University of Oxford.
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2013sds117
podporený študent:
suma podpory:

Tomáš Lehoczký
1 000 EUR

Študent absolvuje bakalársky študijný pobyt v Dánsku v študijnom odbore Marketing and Management
Communication na Aarhus University. Štúdiom dosiahne odbornú kvaliﬁkáciu na profesionálne
uplatnenie sa najmä v oblasti marketingu a manažmentu. Po skončení bakalárskeho stupňa plánuje
pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a následne sa uplatniť v praxi na Slovensku.

2013sds118
podporený študent:
suma podpory:

Peter Lehoczký
1 000 EUR

Cieľom študenta Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave bolo
jednosemestrálne štúdium na zahraničnej univerzite v meste Portsmouth. Štúdium zvýši jeho
profesionálnu a kvaliﬁkačnú úroveň v odbore aplikovanej informatiky, v ktorom sa vzdeláva na
domácej univerzite už piaty študijný rok. Štúdiom v zahraničí na univerzite plánuje vďaka prostrediu
plného kreatívnych možností a výziev spoznať lepšie svoju osobnosť a nielen naučiť sa naplno
využiť vlastné schopnosti, ale aj rozvinúť svoje profesijné kompetencie i komunikačné a jazykové
schopnosti v rámci štúdia, ako aj pri spolupráci s medzinárodnou komunitou, keďže v súčasnej
dobe globalizácie je potrebné, aby slovenské ﬁrmy neboli orientované len na slovenský trh.
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Grantový program E-Talent
Grantový program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky patrí k najmladším, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. O grant sa môžu uchádzať študenti,
učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať
vedeckým projektom už počas vysokej školy.
Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny študentov, doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov,
ktorí sa spolu venujú vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Nadácia Tatra banky podporila priame náklady vedeckých tímov, ktorých členmi boli študenti
a doktorandi, a pomohla tak vybraným fakultám technického zamerania realizovať reálne výskumné
a vedecké práce s možnými praktickými výstupmi.
Hodnotené boli:
• originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumnej a vedeckej činnosti
• praktická využiteľnosť výstupov výskumnej a vedeckej činnosti
• medzisektorový prístup k výskumnej a vedeckej činnosti
• využiteľnosť výskumnej a vedeckej činnosti na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných
fakultách technického zamerania.
Do programu bolo k uzávierke 15. novembra 2013 doručených až 32 projektov, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 135 876 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 9 najlepších projektov sumou 29 770 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty.
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo 4 členov:
1. Marek Zeman, Tatra banka, a. s.
2. Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
3. Jaroslav Juriga, koordinátor CSV projektov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia
4. Urban Kováč, Virtual Scientiﬁc Laboratories
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Zoznam 9 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013et004
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
DiaDAQ
2 400 EUR

Cieľom projektu bolo získanie a spracovanie dát potrebných na aplikácie biokybernetiky v oblasti
liečby ochorenia diabetes mellitus 1. typu. Získané dáta poslúžia najmä na účely diabetickej
edukácie a modelovania a riadenia diabetu. Projekt predpokladal obstaranie systému na kontinuálne
monitorovanie koncentrácie glukózy v krvi, ktorý výrazne prispeje ku kvalite získaných dát a tým ku
kvalite výstupov projektu. Diabetici, záujemcovia a dobrovoľníci, oslovení priamo alebo v spolupráci
s občianskymi združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti, budú poskytovať dáta formou diabetického
denníka rozšíreného o kontinuálne monitorovanie glykémie. Získané dáta budú v spolupráci s nimi
spracované a pripravené na ďalšie aplikácie a výskum. V záverečnej fáze projektu jeho autori vypracujú
príklady využitia získaných dát v diabetickej edukácii a v modelovaní diabetu. Tieto výstupy projektu
budú súčasťou diplomových prác študentov, ktorí sú členmi autorského tímu.

2013et007
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Fakulta elektrotechniky a informatiky a Katedra kybernetiky
a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach
G.E.C.K. Project
2 700 EUR

Nárast globálnej populácie alarmujúco zvyšuje potrebu ekologickej a trvalo udržateľnej produkcie
potravín. Nasadenie moderných technológii zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu.
Projekt G.E.C.K. bol zameraný na vývoj a výskum v oblasti automatizácie ekologického pestovania rastlín
pomocou hydroponických a aeroponických systémov. Hlavné aktivity projektu boli preto zamerané na
tvorbu inteligentných systémov na podporu riadiacich systémov. Očakávaným výstupom projektu je vývoj
škálovateľnej platformy hydroponického a aeroponického systému umožňujúceho ekologické pestovanie
od individualít, malých záhradkárov až po medzinárodné korporácie.

2013et008
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity
Guľový prieskumný, záchranársky robot
2 500 EUR

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie prototypu guľového robota vybaveného kamerami, ktorý
by bol riadený operátorom na diaľku či autonómne. Riešiteľský tím pozostáva zo šikovných mladých ľudí,
odborníkov v oblasti robotiky, mechaniky, elektroniky, automatizácie, materiálov a softvéru. Po úspešnom
ukončení projektu by mali nasledovať stretnutia s bezpečnostnými a záchranárskymi zložkami, s ktorými by
sa riešili testovacie a reálne možnosti nasadenia takéhoto guľového robota.
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2013et010
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Ústav automobilovej mechatroniky na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu
malého vozidla
5 000 EUR

Autori sa v podporenom projekte zaoberajú potrebou aplikácie teoretických poznatkov z oblasti riadenia
moderných energetických zdrojov a elektronického diferenciálu v mechatronických systémoch, akými
sú elektromobily, prostredníctvom ich modelovania, počítačových simulácií a následnej tvorby riadiacich
algoritmov. Mechatronika predstavuje kombináciu mechanických a elektronických komponentov s prvkami
inteligentného počítačového riadenia. Vozidlá s elektrickým pohonom predstavujú budúcnosť individuálnej
mobility v mestách, no ich vývoj neustále napreduje, a preto je dôležité venovať im zvýšenú pozornosť.
Hlavným cieľom projektu bolo umožniť návrh a praktickú realizáciu systému elektronického riadenia
elektronického diferenciálu pre prototyp malého elektrického vozidla.
Sekundárnym cieľom bolo overenie navrhnutých systémov a algoritmov v reálnych podmienkach
a vyhodnotenie jazdných a prevádzkových charakteristík. Je žiaduce, aby unikátne technológie
a algoritmy riadenia boli vytvárané aj u študentov inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia
a vedeckých pracovníkov na STU v Bratislave a aby bola možnosť tieto technológie, algoritmy
a technologické demonštrátory – mechatronické systémy prezentovať v procese výučby pre študentov
STU v Bratislave.

2013et015
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
motimovi
3 700 EUR

Cieľom projektu bolo vytvorenie aplikácie na virtuálne pohybové cvičenie pacientov s ochrnutými dolnými
končatinami. Aplikácia na základe snímania pohybu horných končatín premieta na monitore chôdzu
virtuálneho avatara. Hlavným prínosom je syntéza chôdze pomocou metód umelej inteligencie, vďaka ktorým
by mala chôdza vyzerať prirodzene, a tým motivovať pacienta na cvičenie. Tieto metódy taktiež pomôžu
k vytvoreniu rôznych typov chôdze pre odlišné postavy. Víziou je pomáhať ľuďom s rôznym portfóliom
pohybových ochorení a predchádzať ochoreniam pohybového ústrojenstva zaujímavou formou a dosiahnuť
napojenie reálneho končatinového pohybu pacienta, navodeného pasívnym alebo aktívnym rehabilitačným
procesom, na virtuálny pohyb modelovej chôdze avatara v rôznych životných aktivitách – rôzny spôsob
chôdze, behu, pohyb v rôznom teréne (rovina, naklonená rovina, schody a pod.) so zapojením zmyslových
podnetov (sluchových, vizuálnych). Virtuálny rehabilitačný proces je možné aplikovať v horizontálnej polohe
na posteli, neskôr v sede alebo pri vertikálnej rehabilitácii v stoji v závese.
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2013et019
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy
3 400 EUR

Zámerom projektu bolo vytvoriť autonómnu lietajúcu platformu pre vnútorne prostredie a zostrojiť, oživiť
a naprogramovať kvadrokoptéry. Plánom autorov bolo využiť a osvojiť si prediktívne riadenie, ktoré je
trendom súčasnosti. V oblasti lietajúcich zariadení sa použitie tejto metódy nachádza vo svete ešte len
v počiatkoch. Autori chceli sprístupniť reálne modely už študentom prvého stupňa, aby mali skúsenosť, ktorú
zužitkujú vo vyššom ročníku pri hlbších výskumných prácach a projektoch. Cieľom bolo zlepšiť učebný
proces, ktorý prinesie študentom skúsenosť so zariadením, oživením a rozšírením ich programátorských
schopností. Po skončení projektu bolo v pláne pokračovať v ďalšom rozvoji UAV zariadení a zapracovanie
väčšej inteligencie. Zrealizované platformy budú autori projektu prezentovať na súťaži STOČ (Studentská
tvurčí a odborná činnosť 2013) doma a v zahraničí a takisto ich sprístupnia výučbe.

2013et029
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Ústav počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity
Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier
3 570 EUR

Detská mozgová obrna patrí medzi najčastejšie postihnutia nervového systému detí. Ide o nevyliečiteľné
postihnutie, hoci terapia môže radikálne zvýšiť kvalitu života postihnutého. Terapia vyžaduje
kvaliﬁkovaného fyzioterapeuta na špecializovanom pracovisku, poprípade rodinného príslušníka, ktorý
ovláda dané cviky. Klasické formy terapie sú často pre deti nezábavné a demotivujúce. Existujúce
alternatívne prístupy k terapii sú buď taktiež časovo a ﬁnančne náročné, alebo nepokrývajú oblasť terapie
detskej mozgovej obrny dostatočne komplexne.
Projekt bol zameraný na vytvorenie systému, ktorý používa bežne dostupný hardvér (senzory sledujúce
telo pacienta) na ovládanie špeciálne vytvorených terapeutických počítačových hier. Systém má byť
zameraný nielen na motorické aspekty postihnutia, ale taktiež na sociálne a komunikačné aspekty,
keďže telesné postihnutie často vytvára bariéru medzi okolím a pacientom. Kooperatívne plnenie úloh na
rôznych zariadeniach preto vytvorí pacientom priestor na komunikáciu a vytváranie vzťahov s pacientmi
s podobným postihnutím. Ťažké formy detskej mozgovej obrny majú za následok stratu kontroly nielen
nad končatinami, ale aj nad svalmi v oblasti krku a úst, čo zabraňuje bežným formám komunikácie
medzi pacientom a okolím. Preto systém okrem hier ponúka aplikáciu pre alternatívny druh komunikácie
pomocou piktogramov. Tvorba systému je konzultovaná s fyzioterapeutmi a psychológmi, ktorí majú
praktické skúsenosti s pacientmi.
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2013et030
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov
4 000 EUR

Projekt sa zameriaval na vývoj nových algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov, ktoré
sú riadené programovateľným logickým automatom (PLC – Programmable Logic Controller). PLC je
priemyselný počítač používaný v automatizácii najmä na riadenie výrobných liniek v továrňach, a preto je
vývoj nových algoritmov riadenia pre takéto priemyselné systémy aktuálnou témou. Cieľom projektu bol
vývoj, implementácia a overenie algoritmov riadenia udalostných systémov pre rôzne modelové situácie,
ktoré skvalitnia výučbu vo vednom odbore priemyselná informatika v Ústave riadenia a priemyselnej
informatiky, čím študenti získajú praktické znalosti široko využiteľné v priemysle. Dosiahnuté výsledky
majú byť zverejnené vo forme publikácií.

2013et032
podporená škola:
názov projektu:
suma podpory:

Katedra technickej kybernetiky na Fakulte riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity v Žiline
WSN pre monitoring a ochranu územia pohoria Malá Fatra
2 500 EUR

Zámerom projektu bolo zostaviť a implementovať bezdrôtovú senzorovú sieť, ktorá má po úspešnom
odskúšaní slúžiť na monitoring a ochranu územia pohoria Malá Fatra. Hlavnou úlohou siete je cez
aplikáciu algoritmov na rozoznanie zvuku rozlíšiť prítomnosť motorovej píly alebo motorového vozidla nad
konkrétnym územím. Po detekcii deﬁnovaného zvukového signálu je následne informovaný príslušný
pracovník národného parku o ilegálnej činnosti, ktorá sa na danom území vykonáva. Využitie zvuku ako
základného snímaného parametra siete umožňuje výstavbu siete za relatívne nízku cenu a tým pádom je
jej nasadenie možné aj na viacerých miestach naraz. Keďže sieť má byť plne autonómna a prístup k nej
je možný aj cez vzdialený server, šírku pokrytého územia možno určiť aj bez ohľadu na použité množstvo
ľudských zdrojov.
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Len najlepší nápad čaká úspešná budúcnosť

Grantový program Business Idea
Ukáž nám svoj nápad na podnikanie, ktorý medzi ostatnými vynikne, a získaj podporu
na jeho realizáciu až vo výške 5 000 EUR! Ak si študentom 2. či 3. stupňa denného/
externého štúdia, pošli nám do 1. augusta 2012 svoj biznis plán a uchádzaj sa
o podporu, ktorá nakopne tvoje originálne podnikanie. www.nadaciatatrabanky.sk
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Grantový program Business Idea
Grantový program podporuje študentov, ktorí majú ambície využiť svoje zručnosti na rozvoj vlastného
podnikania v budúcnosti.
Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce
prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky takto podporuje
študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali
nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania
alebo zamestnanie v odbornosti odlišnej od tej, ktorú vyštudovali.
Nadácia Tatra banky podporila nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov, študujúcich
na slovenských vysokých školách formulované do podoby reálnych business plánov. To znamená,
že sme podporili také business plány pripravené študentmi slovenských vysokých škôl, ktoré boli títo
študenti ochotní realizovať a ktoré boli vyhodnotené ako perspektívne.
Finančné príspevky boli udelené študentom druhého stupňa (magister, inžinier) denného štúdia na
slovenských vysokých školách.
Predkladateľmi projektov mohli byť študenti venujúci sa im popri svojom riadnom štúdiu.
Tento program bol otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Hodnotiace kritériá
• Potenciál úspechu a presadenia na trhu (stručné zhrnutie podnikateľskej činnosti a cieľových
trhov, výnosnosť, návratnosť vložených peňazí, prehľad a štruktúra potrebného objemu kapitálu
a jeho použitie, cash ﬂow na obdobie najbližších 3 rokov, súvaha, výkaz ziskov a strát)
• Nápad (duša projektu – kreativita, originalita a inovatívnosť riešenia, odlišnosť od konkurencie)
• Kvalita vypracovania business plánu (kostra projektu – jasnosť poslania, kvalita vypracovaných
podkladov, analýza silných a slabých stránok, marketing)
• Spoločenská akceptovateľnosť (prínos a dosah realizovaného zámeru)
• Status žiadateľa (osobné predpoklady, prezentácia, skúsenosti)
Do programu bolo k uzávierke 31. júla 2013 doručených 28 projektov. Nadácia Tatra banky podporila
4 najlepšie projekty celkovou sumou 20 000 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá individuálne posudzovala všetky
predložené projekty a vybrala z nich 6 najkvalitnejších. Ich autori boli pozvaní na ústnu prezentáciu
podnikateľského zámeru. Tam boli po ústnej obhajobe vybrané 4 najlepšie projekty, ktoré boli následne
odporučené na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov:
Pavol Suďa, podnikateľ
Marcel Lukačka, podnikateľ
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
Nina Gecyová, Tatra banka, a. s.
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Zoznam štyroch podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013bi005
predkladateľ projektu:
názov projektu:
vysoká škola:
odbor:
suma podpory:

Simona Kubicová
Vincent – Art shop pre študentov
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Maľba
5 000 EUR

Ambíciou predkladateľky bolo vytvoriť predajňu špecializovanú na predaj výtvarníckych potrieb
a materiálov, s ktorými pracujú študujúci i profesionálni maliari, graﬁci a sochári. Keďže sama
predkladateľka projektu študuje maľbu a je v každodennom kontakte s kolegami z iných študijných
odborov, urobila si prehľad o možnostiach dostupnosti materiálov, ktoré sú nevyhnutné pri ich neustálej
tvorbe umeleckých objektov. Skutočnosť, že študenti a umelci sú často nútení v časovom napätí využívať
e-shopové služby vzdialených predajní, poprípade cestovať do hlavného mesta či za hranice s okolitými
štátmi, ju priviedla k myšlienke zabezpečiť im jednoduchú dostupnosť týchto produktov vytvorením
predajne s umeleckým materiálom, a to priamo v priestoroch vysokej školy. Vytvorenie kvalitnej a štýlovej
webovej stránky a e-shopu jej taktiež zabezpečí export produktov do ďalších miest, vhodnú prezentáciu
produktov pre veľkých odberateľov, akými sú stredné a vysoké školy, neziskové organizácie, dizajnérske
ﬁrmy a organizátori rôznych maliarskych a sochárskych workshopov a sympózií.

2013bi006
predkladateľ projektu:
názov projektu:
vysoká škola:
odbor:
suma podpory:

Zuzana Krnáčová
villo.in
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave
Počítačové a komunikačné systémy a siete
5 000 EUR

Villo.in je detský dizajnový nábytok vyrobený na Slovensku. Hlavným cieľom je umožniť rodinám mať
doma pekný nábytok, ktorý bude funkčný a prispôsobený pre deti. Výrobu nábytku sústreďujú autori
najmä v dielňach na Slovensku. Produkty dizajnujú tak, aby boli nielen kusom nábytku, ale aj hračkou
pre deti. Dbajú na detaily, bezpečnosť a celkový dizajn produktov. Nábytok je vyrobený z kvalitných
prírodných materiálov, zákazník ocení i osobný prístup. Jedným z výrobkov villo.in je veľryba Vilma, ktorá
je poličkou na odkladanie kníh a zároveň aj sedačkou. Deti ju môžu jednoducho presúvať a použiť tam,
kde sa im páči. Vták Gabo je určený na hojdanie, sedenie pri čítaní či pozeraní televízie. Na sedenie ho
môžu použiť aj dospelí, ktorí majú radi malý pohyb pri sedení. Po otočení nabok vták Gabo poslúži ako
podložka, keď dieťa chce na niečo dočiahnuť. Pán Koberec slúži ako dekorácia a prekvapujúco aj ako
koberec. Je vyrobený z prírodných plstí.

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013bi021
predkladateľ projektu:
názov projektu:
vysoká škola:
odbor:
suma podpory:

Róbert Schochmann
Mobilná pozemná stanica
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave
Robotika
5 000 EUR

Projekt mobilnej pozemnej stanice je súčasťou projektu bezpilotného lietadla. Neustále vylepšovania
a inovácie projektu priviedli autorov do štádia, v ktorom už považujú mobilnú pozemnú stanicu za
dostatočne jednoduchú na použitie a aplikovateľnú v budúcnosti. Ide o spojenie RC vysielačky, ktorá
slúži na riadenie vzdialených zariadení používajúcich bezdrôtovú komunikačnú linku (modely lietadiel,
lodí, áut atď.) a riadiaceho rozhrania, kde sa budú vykresľovať letové dáta a kde sa bude premietať
obraz z lietadla. Mobilná pozemná stanica je produkt plný funkcií, ktoré zlepšia a zjednodušia ovládanie
lietajúcich zariadení. V prvých dvoch kvartáloch roka 2014 plánujú autori počiatočný vývoj a výrobu
prototypu mobilnej pozemnej stanice, ktorá sa po testovacej fáze zaradí do predaja.

2013bi023
predkladateľ projektu:
názov projektu:
vysoká škola:
odbor:
suma podpory:

Jozef Pavelka
e-Karts
Strojnícka fakulta Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave
Automatizácia a riadenie strojov a procesov
5 000 EUR

Cieľom projektu bolo vyvinúť predajný produkt v oblasti elektromobility a elektro-motoršportu a súčasne
vytvoriť vývojovú platformu pre komplexnejšie projekty v tejto oblasti. Tento produkt bude môcť zákazník
jednoducho osadiť do štandardných motokárových rámov, čo autorom projektu poskytne možnosti
uzatvárania partnerstiev v oblasti vývoja s už existujúcimi výrobcami rámov.
Na základe trendov očakávajú ďalší rozvoj v oblasti komerčnej elektromobility, ale aj motoršportu.
V krátkom časovom horizonte sa chcú stať lídrami v oblasti elektrických pohonov a zásobníkov
energie na trhu s pretekárskymi elektrickými motokárami v strednej Európe s možnosťou expanzie
na celosvetové trhy.
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Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program pomáha ľuďom trpiacich zdravotnými komplikáciami, ktoré majú dosah na celú
rodinu, ako aj tým, ktorí sa vyrovnávajú s následkami prírodnej katastrofy alebo riešia problémy
vzniknuté cudzím zavinením.
Cieľom programu bolo podporiť žiadosti, ktoré si kladú za cieľ zmierniť ﬁnančné náklady spojené s:
• riešením zdravotného problému (náklady na liečenie, nákup rehabilitačných pomôcok, náklady na
liečebné pobyty, rehabilitáciu, lieky a pod.),
• vyrovnávaním sa s následkami prírodnej katastrofy (zmierňovanie situácie spôsobenej povodňou,
lavínou, extrémnymi suchami, zosuvmi pôdy a pod.),
• riešením problému vzniknutého cudzím zavinením (zmierňovanie následkov priemyselnej havárie,
vytopenia a pod.).
Hodnotiace kritériá:
Každá žiadosť bola posudzovaná individuálne, pričom boli zohľadňované tieto kritériá:
• poradie priorít podľa oblasti podpory:
1. zdravie
2. prírodné katastrofy
3. cudzie zavinenie
• závažnosť problému
• ﬁnančná situácia žiadateľa
K termínom uzávierok programu (5. 3., 5. 6., 5. 9., 5. 12. 2013) bolo prijatých spolu 23 projektov,
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 27 810 EUR. V rámci programu Prvá pomocTB sme prerozdelili
medzi 23 žiadateľov sumu 25 760 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v zložení: Milada Halová, Zuzana Böhmerová, Branislav Vargic, Martina Bálint, Marcel Zajac
a Katarína Dutková.
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Zoznam 23 podporených projektov s anotáciou
2013pp001
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Janka Mráziková
1 200 EUR

Hlavným cieľom projektu bola pomoc pre matku a jej dve malé deti trpiace respiračnými a inými
pridruženými ochoreniami. Klimatický pobyt v Šrobárovom ústave pomohol deti správne diagnostikovať
a nastaviť im vhodnú liečbu. Predmetom daru bol príspevok na úhradu liečebného pobytu v Šrobárovom
ústave a na zakúpenie biolampy, antialergických vankúšov, perín a sušičky bielizne.

2013pp002
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Michal Kalický
500 EUR

Cieľom tohto projektu bolo pomôcť matke predkladateľa, ktorá mala úraz. Podstúpila zložitú operáciu,
následne rehabilitácie. Dar bol kompenzáciou na pomôcky a lieky potrebné na rekonvalescenciu.
Financie boli použité na uhradenie liečebného pobytu v Dudinciach a na uhradenie potrebných
vitamínov a liečiv.

2013pp003
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Jana Fusková
1 500 EUR

Predmetom realizovaného projektu bolo poskytnutie daru na zakúpenie podporných liekov, zdravotného
matracu, uhradenie infúznej liečby vitamínom C a inými vitamínmi, liekmi a doplnkami. Poskytnutím
ﬁnančného daru sa zlepšil zdravotný stav pacientky a zároveň sa zlepšila fyzická kondícia, aby sa
predišlo recidíve ochorenia.

2013pp004
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Gabriela Bartková
1 500 EUR

Leo, synček predkladateľky, ochorel v decembri roku 2011. Aj napriek absolvovaniu liečby nastala
kompletná recidíva ochorenia a v marci roku 2013 chlapček zomrel. Nadácia Tatra banky prispela
na náklady spojené s pohrebom.
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2013pp005
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Jana Krišková
1 500 EUR

Dcéra predkladateľky Michaela sa nachádza 10 rokov v bdelej kóme. Na základe projektu bolo možné
zrealizovať rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch, ktorý výrazne pomohol znížiť svalový
tonus a spasticitu nôh a rúk malej pacientky.

2013pp006
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Zuzana Lahučká
1 200 EUR

Cieľom projektu bolo zlepšenie zdravotného stavu pani Zuzany, ktorá sama vychováva štvorročnú dcérku
bez toho, aby jej manžel platil výživné. Prostredníctvom podpory mohla pani Zuzana absolvovať lekárske
vyšetrenia aj s podpornou liečbou, čo jej pomohlo so zlepšením zdravotného stavu.

2013pp007
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Lenka Halásová
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky poskytla pomoc štvorčlennej rodine žijúcej v jednoizbovom byte. Dcéra Simonka má
sedem rokov a je zdravotne ťažko postihnutá. Predmetom daru boli didaktické a liečebné pomôcky pre
Simonku na skvalitnenie jej života.

2013pp008
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Jozef Marinič
660 EUR

Cieľom projektu bolo pomôcť štvorčlennej rodine s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. Predmetom daru
bol príspevok na schodolez.

2013pp009
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Jana Žofčinová
1 000 EUR

Zámerom projektu bola pomoc žene po operácii. Finančnú pomoc využila v plnej miere na zakúpenie
matraca, vankúša, liekov, ortopedického pásu a tlakomeru. Pomoc jej uľahčila fungovanie v domácnosti
i v osobnom živote.
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2013pp010
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Miroslava Salvová
1 500 EUR

Hlavným zámerom projektu bola realizácia rehabilitačného pobytu pre chlapca Samka. Rehabilitačným
pobytom sa zlepšil zdravotný stav chlapca – získal väčšiu samostatnosť, zlepšila sa jeho stabilita,
rovnováha, chôdza a jemná motorika.

2013pp011
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Marek Kolimár
750 EUR

Zámerom projektu bola podpora liečby v hyperbarickej komore pre pani Zuzanu, matku predkladateľa
projektu, ktorá má dlhodobo problémy spôsobené úrazom v mladosti a dlhodobým pracovným
zaradením. Finančný dar bol použitý na úhradu oxygenoterapie v hyperbarickej komore.

2013pp012
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Marianna Schwandtnerová
1 000 EUR

Zámerom projektu bola realizácia ozdravného rehabilitačného pobytu pre chlapca, ktorý je na invalidnom
dôchodku. Pobyt chlapcovi veľmi výrazne prospel – odpútal sa od stereotypu, pretože sa normálne nestretáva
s rovesníkmi, spoznal novú krajinu a zlepšil sa jeho psychický stav.

2013pp013
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Zsolt Horváth
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky poskytla dar rodine v náročnej životnej situácii, ktorá vznikla ako dôsledok zvýšených
nákladov na lieky a na stravu dvoch chorých detí predkladateľa projektu – syna Adama a dcéry Inéz.
Príspevok bol použitý na zakúpenie kvalitnejšej stravy, liekov, protialergických vankúšov a prikrývok.

2013pp014
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Daniela Siváková
600 EUR

Zámerom projektu bolo pomôcť matke s dvoma malými dcérami. Nadácia prispela na špeciálne
upravenú terapeutickú stoličku Ottobock – Leckey, ktorá umožňuje veľký rozsah polohovania
a má širokú škálu využitia. Stolička podporuje správne fyziologické držanie tela, poskytuje relatívnu
voľnosť a možnosť polohovať dcéru v sede aj v ľahu. Projekt pomohol žene a jej chorej dcére pri
skvalitnení ich života.
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2013pp015
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Michal Kovrižnych
500 EUR

Predmetom projektu bola ﬁnančná pomoc na rehabilitácie pre chlapca. Zrealizovaním rehabilitačného
pobytu, užívaním liekov a cvičením s rehabilitačnými pomôckami sa stav chlapca postupne zlepšuje.

2013pp016
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Katarína Čerňanská
750 EUR

Predmetom projektu bola operácia predkladateľky projektu. Zrealizovaným projektom pacientka ušetrila
nemalé ﬁnančné prostriedky, ktoré musela vynaložiť na ďalšie operácie v dôsledku jej zhoršeného
zdravotného stavu.

2013pp017
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Anton Križan
800 EUR

Od roku 2006 je pán Križan pacient s viacnásobnou recidívou ochorenia. Jeho liečba je založená výlučne
na agresívnych medikamentoch. Preto mu bol poskytnutý príspevok na výživové doplnky, ktoré môžu
výrazným spôsobom zmierniť devastačný účinok liečby na organizmus.

2013pp018
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Marcela Javorková
1 500 EUR

Predmetom projektu bolo zrealizovanie rehabilitačného pobytu v centre Renona v Šúrovciach pre Brunka,
syna predkladateľky. Cvičením sa chlapcovi spevnilo svalstvo, najmä brušné a chrbtové, uvoľnila sa
zároveň spasticita končatín. Rehabilitačným pobytom došlo k zlepšeniu celkového zdravotného stavu
chlapca, jeho jemnej motoriky a reči.

2013pp019
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Lívia Majzunová
5 000 EUR

Dcéra predkladateľky Anetka podstúpila 6. 11. 2013 náročnú operáciu. Dievčatko ešte čaká náročná
kombinovaná liečba. Keďže má len štyri roky, rodičia hľadali iné možnosti liečby. Zistili, že je vhodným
kandidátom na špeciﬁcký typ liečby v Prahe, ktorá je však ﬁnančne náročná.
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2013pp020
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Mariana Ivaničková
1 000 EUR

Predmetom projektu bola pomoc pre veľmi chorého päťročného chlapčeka Peťka, ktorý má viacero diagnóz.
Keďže chlapček často cestuje za lekármi, Nadácia Tatra banky poskytla príspevok na špeciálnu autosedačku.

2013pp021
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Zdeněk Haviernik
500 EUR

Cieľom projektu bola podpora rodiny s dvoma synmi. Na ich typ ochorenia v súčasnosti neexistuje
liečba, je možná len podporná liečba potravinovými doplnkami a rehabilitáciou. Preto im bol poskytnutý
príspevok na potravinové doplnky Idebenone.

2013pp022
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Oľga Bábiková
500 EUR

Z dôvodu úrazu na lyžiach musela pani Bábiková podstúpiť operáciu. Predkladateľke bol poskytnutý
príspevok na rehabilitačné pomôcky, aby čo najskôr získala plnú ohybnosť, dostatok svalovej hmoty
a spevnili sa jej všetky šľachové úpony a väzy okolo zraneného miesta.

2013pp023
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Monika Kubíniová
300 EUR

Cieľom projektu bolo poskytnúť ﬁnančnú pomoc pre matku s dvoma postihnutými deťmi v ich ťažkej životnej
situácii. Z poskytnutého príspevku bol ﬁnancovaný nákup liekov, hračiek a potravín na vianočné sviatky.
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Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu.
Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra
banky za umenie v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas, divadlo, hudba,
literatúra a výtvarné umenie.
Ambíciou Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac. Preto sme spojili našu víziu
o rozvoji kultúry s druhou našou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského vzdelávania.
Nadácia podporila aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých
školách zameraných na umenie štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Zámerom programu bolo, aby študenti mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktivitou v týchto
oblastiach umenia:
• audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas,
• divadlo,
• hudba,
• literatúra,
• výtvarné umenie.
Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia pod
vedením učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe. Podporili sme tímy s cieľom vytvoriť
dielo a predstaviť, priblížiť tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporili sme účasť
študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov.
Podporené boli aktívne skupiny študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení
v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej
komunikácie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Hodnotiace kritériá
Podporili sme tvorivú činnosť študentov, ktorá nadväzovala na ich vzdelávací proces, pričom sledované
boli obsahové kritériá programu:
• originalita a invenčnosť tvorby,
• praktické výstupy tvorivej činnosti,
• počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
• pedagogická stránka tvorivých postupov a činností,
• využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bola súčasťou projektov, na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na
vysokých školách zameraných na umenie.
Do programu bolo k termínu uzávierky 30. septembra 2013 doručených až 146 projektov.
Nadácia Tatra banky podporila 30 najlepších projektov celkovou sumou 37 300 EUR.
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Hodnotenie predložených projektov
Expertná výberová komisia bola zložená z 10 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých
oblastiach umenia posudzovali títo členovia:
Divadlo: Róbert Roth, Rastislav Ballek
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas: Marek Leščák, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Marek Ormandík, Nina Gažovičová
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková
Ďalší dvaja členovia výberovej komisie čítali a hodnotili všetky predložené projekty.
Členmi poroty boli za Centrum pre ﬁlantropiu Katarína Dutková a Marcel Zajac.

Zoznam 30 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013vu005
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Ateliér scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej
školy múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Zabuchnutí 2
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila tvorbu ﬁlmu Zabuchnutí 2, ktorý je voľným pokračovaním pripravovanej
trilógie a jednou z doktorandských prác viacerých študentov VŠMU. Spája tak aktivity ľudí z rôznych
katedier a ponúka im priestor na zdokonalenie sa vo ﬁlmárskom remesle. Systematickou prácou na
výrobe ﬁlmu si všetci zúčastnení môžu vyskúšať nové metódy rozprávania príbehu. Jeho téma reﬂektuje
život a pocity mladých ľudí. Forma využíva prvky, ktoré dávajú súčasnému slovenskému ﬁlmu nový
rozmer. Má ambíciu zaujať svojou originalitou a novátorským prístupom a zároveň položiť základy
postmoderného prístupu v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby.

2013vu017
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Tomka
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Pocta J. L. Bellovi
2 000 EUR

V roku 2013 sme si pripomenuli 170. výročie narodenia hudobného skladateľa, dirigenta, pedagóga, hudobného
teoretika a básnika Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936), ktorý patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej
národnej kultúry a svojím dielom vybudoval základy slovenskej národnej hudby. Do dejín sa zapísal aj ako autor
prvej slovenskej opery Kováč Wieland.
Pri tejto príležitosti sa študenti fakúlt Vysokej školy múzických umení v Bratislave rozhodli realizovať projekt
s názvom Pocta Jánovi Levoslavovi Bellovi. Ich zámerom bolo vytvorenie dvoch hudobných videoklipov
z tvorby J. L. Bellu, vytvorenie krátkeho dokumentárneho ﬁlmu o jeho živote a pôsobení, realizácia koncertu
s videoprojekciou a vytvorenie DVD nahrávky.

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013vu019
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Romana Rýdza
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
PROJECT LAPLAND
2 000 EUR

Konceptom projektu bolo spracovanie tak trochu zvláštnej bláznivej roadmovie o dvoch kamarátoch
cestujúcich za laponskou polárnou žiarou. Od základného námetu až po samotnú realizáciu študenti
pracujú pod vedením dvoch pedagógov – režiséra Pavla Korca z VŠMU a scenáristu Jukka Vieno
z fínskej univerzity AALTO, za účasti viacerých profesionálnych umelcov. Cieľom tejto aktivity bola
výmena poznatkov, skúseností a inšpirácie medzi študentmi a profesionálmi, ako aj vznik užšej
umeleckej spolupráce na medzinárodnej báze.

2013vu026
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Andrea Šestáková
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Experimentálne umelecké ﬁlmy
2 000 EUR

Cieľom projektu bola realizácia nových seminárov – Tanec a ﬁlm, Vidieť zvuk a Experimentálny hraný umelecký
ﬁlm, teória a prax, ktorých sa zúčastnia študenti troch fakúlt. Študenti ﬁlmu – ﬁlmové štáby, hudobní skladatelia
so svojimi hudobníkmi a choreograﬁ so svojim tanečníkmi. Cieľom týchto seminárov bolo viac zapojiť hudobných
skladateľov do tvorby s ﬁlmovou fakultou, keďže takáto spolupráca je nesmierne cenná a tento ﬁlm je
príležitosťou prezentovať 3 fakulty a celú novú súčasnú tvorbu VŠMU zároveň. Ide o čisto nekomerčné umenie.
Ďalším cieľom bolo priniesť na VŠMU prednášky a workshopy pre mladých hercov pod vedením slávnych
tvorcov zo zahraničia.

2013vu029
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Martin Chlpík
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Zeva
1 000 EUR

Zámerom projektu bolo vytvoriť krátke netradičné audiovizuálne dielo, ktoré by dokázalo na malej
ploche prostredníctvom príbehu zaujať domáceho i zahraničného diváka. Krátkometrážna snímka Zeva
je príbehom dievčaťa, ktoré sa snaží vyslobodiť spod psychického útlaku inštitúcie. Dievča je uzavreté
vo svojej prázdnote a jej jediným spoločníkom je malá rybička v akváriu, ktorá je rovnako väznená ako
ona. Experimentálnym spracovaním a nevšedným zobrazením vnútorného sveta hlavnej hrdinky sa snaží
diváka vtiahnuť do príbehu a umožniť mu stotožniť sa s hlavnou postavou. Projekt je spoluprácou študentov
Filmovej, Divadelnej a Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU. Je to snaha o fantazijný experimentálny projekt,
ktorý by mohol uspieť na zahraničných ﬁlmových festivaloch.
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2013vu034
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Katedra divadelného manažmentu na Divadelnej fakulte
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Divadlo
Istropolitana Box Projekt
2 000 EUR

Zámerom projektu bolo poskytnúť platformu pre študentov DF VŠMU a FA STU na spoluprácu
s profesionálnymi scénografmi a architektmi, vytvoriť ﬂexibilný divadelný priestor, ktorého genius loci
poodhalí študentom, ako aj verejnosti práve divadelnú podstatu. Cieľom bolo vytvoriť nový výtvarne
príťažlivý divadelný priestor Blackbox v centre Starého Mesta počas konania festivalu Istropolitana
Projekt. Aktivitami na realizáciu cieľov boli: spolupráca študentov a pedagógov na tvorbe návrhov
a vizuálov na Blackbox, spracovanie návrhov a ich realizácia, tvorba dramaturgie programu
a programu v divadelnom priestore Blackbox, propagácia a medializácia priestoru, jeho sprístupnenie
verejnosti. Očakávaním bolo naplnenie kreatívnych myšlienok študentov v spolupráci s vedomosťami
odborníkov a vytvorenie skutočného divadelného priestoru.

2013vu040
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Ján Mikuš
Divadlo
Slovensko.Art
1 000 EUR

Zámerom projektu Slovensko.Art bolo vytvoriť autorskú, multižánrovú inscenáciu vychádzajúcu z názorov
a pocitov študentov najmladšej vysokej umeleckej školy na Slovensku – Akadémie umenia v Banskej
Bystrici, ktoré sa dotýkajú otázok ich existencie vo vlastnej krajine. Podporený projekt vychádzal
z potreby reﬂektovať danú tému, súčasnú situáciu mladej generácie tvorcov a odpovedať na otázku,
čo vlastne status „umelec“ znamená. Aktivity umeleckej tvorby boli zamerané na zber a generovanie
dokumentačného materiálu, skúmanie a zhromažďovanie tvorivého materiálu na základe špeciﬁckých
prístupov jednotlivých zainteresovaných. Spracovávanie podobných tém a ich reﬂektovanie môže
pomôcť k zvyšovaniu akéhosi aktivizmu na umeleckej pôde a otvoriť tak nový spoločenský dialóg.
Byť v kontakte s reálnym tvorivým priestorom, časom a s možnosťami je významným momentom pri
zvyšovaní sebestačnosti študentov po ukončení štúdia a pri nastúpení na ich vlastnú umeleckú cestu.
Výstupom projektu má byť v prvom rade celovečerná divadelná inscenácia. Sprievodnými výstupmi
projektu sú internetová stránka a dokumentačný materiál (prejavy študentov na danú tému).
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2013vu041
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Blaho Uhlár
Divadlo
Opulentná sviňa
1 500 EUR

Zámerom projektu bolo vytvoriť inscenáciu metódou kolektívnej tvorby a reprízovať ju v Divadelnom štúdiu
DISK v Trnave, ako aj vstupovať do konfrontácie so slovenským ochotníckym divadlom, tak ako to tento
súbor robí od svojho vzniku, a to s výraznou posilou nových účastníkov tvorby. Inscenácia mala zároveň
ambíciu experimentovať a použiť nové divadelné prvky, ktoré by mohli oživiť slovenskú ochotnícku scénu.
Ochotnícky divadelný súbor už 27 rokov tvorí na báze autorského divadla, kde sú kompletnými spoluautormi
javiskového diela všetci účinkujúci. (Neinscenujú vopred napísaný divadelný text.) Vyžaduje sa tu aj určitá
miera profesionálnej podpory, ktorá je v slovenskom ochotníckom divadle už tradíciou, pretože viac ako 60
rokov sa stavajú profesionálni režiséri umeleckými vedúcimi ochotníckych súborov.

2013vu044
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Miloslav Juráni
Divadlo
MLOKi.sk – Mladí o kultúre inak
1 000 EUR

Zámerom projektu bolo vytvoriť uznávanú platformu pre mladých záujemcov o kultúrne dianie a umenie
z radov študentov umenovedných odborov, ktorí sa môžu ako prispievatelia/tvorcovia zapojiť do
fungovania nového kultúrneho webzinu. Cieľom bolo simulovať fungovania reálneho redakčného telesa
a podnietiť aktívnych mladých ľudí k uvažovaniu a k písaniu o divadle a o iných druhoch umenia, vytvoriť
pre nich priestor a podmienky na to, aby sa v tomto smere mohli realizovať, poskytnúť im spätnú odozvu
na ich prácu a pomôcť im zlepšovať sa (vďaka diskusiám so skúsenými kolegami, redakčným zásahom
a i.) Na druhej strane bola snaha vytvoriť priestor na systematické mapovanie diania, na vyjadrenie
názoru, bezprostredný, pokiaľ možno promptný, erudovaný, a pritom nielen úzkej skupine odborníkov
čitateľsky prístupný rozbor, užitočný pre tvorcov i divákov. Zapojení študenti pracujú pod odborným
vedením skúsenejších kolegov – absolventov školy pracujúcich v oblasti vedy a výskumu divadla, ktorí
majú takisto bohaté skúsenosti z publicistickej a redaktorskej práce. Internetový portál by mal prispieť
k rozprúdeniu debaty o kultúre a umení a k dialógu medzi tvorcami a kritickou obcou.

2013vu047
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Marcel Olša
Divadlo
Kasiopeafest – divadelný festival
1 000 EUR

Projekt regionálneho divadelného festivalu Kasiopeafest 2014 je zameraný na kultúrno-umelecký turizmus
a jeho cieľom je osloviť čo najširšie spektrum obyvateľov a návštevníkov. Obec na čele s Budmerickým
ochotníckym divadlom mali záujem oživiť tradíciu ochotníckeho divadla vo vlastnom regióne, zoznámiť
obyvateľov z okolia aj širokú verejnosť s kultúrou ochotníckych činoherných predstavení. Realizáciu
zabezpečuje Budmerické divadlo. Ide o druhý ročník trojdňového divadelného festivalu, ktorý sa uskutoční
v historických priestoroch Budmerického kaštieľa a priľahlého anglického parku. Hlavným cieľom bolo
osloviť široké spektrum nielen umelcov, amatérov, divadelníkov, ale aj miestnych obyvateľov či návštevníkov.

107

108

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013vu048
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Jana Koupilová
Divadlo
Klaun
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo zrealizovať divadelnú inscenáciu s názvom Klaun od autora Pavla Němca.
Ide o súčasného autora, ktorý je členom amatérskeho divadla, pre ktoré napísal už viacero hier. Hra
zachytáva obdobie stredoveku. Dej sa odohráva v kráľovskej sieni. Vystupujú v nej štyri postavy, a to
klaun, kráľovná, šašo a Panoš. Hlavnou témou hry je strach. Strach zo samoty, zo straty istôt, ktoré sú
spojené s povolaním a so sociálnym postavením, ktoré nám toto zamestnanie zabezpečuje. Ľudia sa
v dnešnej dobe stretávajú s rovnakým strachom. Na tvorivom procese sa zúčastnia najmä študenti VŠMU,
aby si vyskúšali svoje nadobudnuté teoretické vedomosti v oblasti umenia aj v praxi. Toto divadelné
predstavenie združuje študentov z rôznych odborov a vytvára im tak prostredie na tvorivý dialóg.

2013vu052
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.
Divadlo
R. Rolland, A. Vášová, J. Štrasser, D. Ursiny: PETER A LUCIA
1 500 EUR

Zámerom podporeného projektu bolo vytvoriť profesionálny pôvodný slovenský muzikál s vysokou
umeleckou hodnotou a živou, dosiaľ nevydanou hudbou legendy slovenskej hudby Deža Ursinyho
v podaní popredných mladých hudobníkov zoskupenia okolo Vladislava Šarišského, ktorí vystupujú
pod menom Talent Transport. Cieľom bolo vytvoriť priestor na prezentáciu mladých divadelných,
ako aj hudobných talentov. Výsledkom má byť inscenácia protivojnovej humanistickej výpovede
plnej hudby, nadšenia a energie.

2013vu054
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Art. Iveta Škripková
Divadlo
(Ne)Moderná Vansová, o živote/diele slovenskej spisovateľky
1 000 EUR

Cieľom projektu (Ne)Moderná Vansová bol výskum dobových materiálov a diela významnej slovenskej
dejateľky a spisovateľky Terézie Vansovej, ktorá pôsobila v Banskej Bystrici od r. 1911 až do r. 1942
a realizácia pôvodnej autorskej inscenácie, na ktorej spolupracujú študenti vysokých umeleckých škôl
z Banskej Bystrice a Bratislavy pod vedením autorky projektu a jej spolupracovníkov. Výskumná fáza
obsahuje jednak zber materiálu dostupného v archívoch v spolupráci so študentmi a jednak semináre pre
zúčastnených členov projektu o podmienkach života a tvorby autorky v 19. storočí. Následne po výskume
materiálu a vzniku prvej verzie scénického diela nastúpi samotná interpretácia v spolupráci so študentmi
herectva zapojenými v projekte. Jedným z očakávaní projektu bolo zvýšenie záujmu mladých ľudí
o návštevu divadla, o historické udalosti a o život dejateľky.
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2013vu058
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Katedra skladby a dirigovania na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU
v Bratislave
Hudba
Dirigentský maratón
1 500 EUR

Projekt Dirigentský maratón mal ambíciu vytvoriť stabilný a pravidelný priestor prioritne pre študentov
orchestrálneho dirigovania Katedry skladby a dirigovania, ale aj pre študentov iných katedier na
zdokonaľovanie ich remesla. Tento proces je podmienený priamym živým kontaktom s médiom orchestra.
Autori a realizátori projektu si dali za cieľ poskytnúť študentom dirigovania ich hudobný nástroj – orchester.
Dostanú tak do rúk akýsi trenažér, ktorý im umožní naštudovať a verejne predviesť hudobné diela
v pôvodnej autorskej podobe. Dirigentský maratón je zároveň novým prvkom v dramaturgii umeleckých
podujatí fakulty a školy, ktorý by mohol byť ďalším mostom smerom k verejnosti.

2013vu060
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Štefan Gyöpös
Hudba
„Schubert Fest 2013“ – Festival F.
Schuberta
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo usporiadať festival s názvom Schubert Fest 2013 –
Festival F. Schuberta pri príležitosti 185. výročia smrti slávneho hudobného
skladateľa. Cyklus koncertov predstavoval rozmanitú ponuku ukážky z diela
F. Schuberta – piesne, klavírna, komorná i zborová tvorba. Usporiadatelia
vytvorili priestor vzájomnej inšpirácie umelcov a zároveň poskytli vzor
pre mladých študentov. Projekt v sebe niesol aj edukačné posolstvo,
spočívajúce vo výchove umením a výchove k umeniu.
Študenti mali možnosť sa i prakticky zoznámiť s dielom F. Schuberta, vyskúšať a overiť si tak mieru svojho
vloženého úsilia do štúdia priamo na pódiu, čo je pre budúceho umelca najlepšia „škola života“. Festival sa
uskutočnil v termíne od 19. 11. do 7. 12. 2013. Do projektu boli zapojení študenti všetkých troch stupňoch
škôl, na festivale účinkovali aj pedagógovia konzervatória a VŠMU a takisto slobodní umelci. Festival
ponúkol možnosť prezentovať a zároveň i spoznať tvorbu a dielo velikána viedenského klasicizmu a ponúkol
osvetu širokej verejnosti.
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2013vu061
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Bakk. art Boris Čellár
Hudba
Večerné jazzové ateliéry
2 000 EUR

Cieľom projektu bolo usporiadanie pravidelných džezových dielní pre študentov hudobných škôl (Vysoká
škola múzických umení v Bratislave) so záujmom o džezovú hudbu a spoločný koncert žiakov a pedagógov
dielní. Výstupom projektu boli pravidelné a otvorené trojhodinové tvorivé dielne s dvojtýždňovou periodicitou
(približne 10 dielní v období trvania projektu). Pod vedením pedagógov pripravili účastníci workshopov
spoločný nahrávaný koncert v priestoroch kultúrneho centra. Cieľom džezových dielní je rozvíjať hudobnú
kreativitu študentov a viesť ich k improvizácii a k sebavyjadreniu pomocou džezovej hudby. Neformálna
atmosféra ateliérov pod vedením známych slovenských džezových hudobníkov umožňuje výmenu zručností
a skúseností medzi skúsenými umelcami a ašpirujúcimi študentmi hudby. Zámerom autorov bolo podľa
príkladu zahraničných skúseností obohatiť pedagogické prostriedky slovenského hudobného školstva
o dimenziu skupinovej improvizácie a tvorby hudby v reálnom čase.

2013vu063
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD.
Hudba
MLADÁ SYMFONICKÁ GENERÁCIA A HUDBA
1 000 EUR

Zámerom autorov projektu bola podpora vzdelávania mladých skladateľov v komponovaní pre
symfonický orchester, mladých interpretov v pôsobení v orchestroch pre súčasnú hudbu a vytvorenie
priestoru na realizáciu týchto diel, čo sa na Slovensku veľmi zriedka realizuje na jednom koncertnom
pódiu. Aktivity projektu predstavovali samotnú tvorbu skladieb, vzdelávanie na workshopoch, koncertné
vystúpenie a propagáciu projektu.

2013vu065
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. Daniel Hevier ml.
Hudba
Vytvárame priestor pre umenie
500 EUR

V tomto projekte sa spájali dve hlavné idey autorov – podporenie slovenskej hudobnej publicistiky
a vytvorenie priestoru na kvalitné informovanie o slovenskom hudobnom živote.
Slovenský hudobný portál www.hudba-music.sk pôsobí v médiách už vyše desať rokov. Za ten čas autori stihli
pripraviť viac ako tisíc autorských článkov a nadviazať spoluprácu s desiatkami slovenských a zahraničných
novinárov, s promotérskymi agentúrami či s renomovanými festivalmi. V rámci tohto projektu chceli dať priestor
hudobným skupinám a projektom z krajín Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko)
a zo susedných krajín – Rakúsko a Nemecko, kde vedia zabezpečiť mediálny servis. Zároveň chceli v rámci
hudobného portálu hudba-music.sk dať príležitosť talentovaným študentom hudobno-vedných, kultúrnych,
žurnalistických aj jazykových odborov a pomôcť im tak naštartovať začínajúcu profesijnú prax. Články sú
spracované odbornou aj popularizačnou formou, aby dokázali uspokojiť odbornú verejnosť a zároveň masovo
pôsobiť na širokú laickú poslucháčsku základňu s dlhodobým zámerom rozširovania ich hudobného vkusu.
Portál má byť denne aktualizovaný s cieľom vytvoriť veľký hudobný archív – textový aj vizuálny.

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013vu067
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Vladimír Šalaga
Hudba
Orchestrálna akadémia ŠKO
500 EUR

Zapájanie študentov do procesu prípravy a realizácie koncertných vystúpení a tvorby zvukového
záznamu je najefektívnejšou metódou výchovy a vzdelávania budúcich profesionálnych komorných
a orchestrálnych hráčov. Študenti sa v období trvania Orchestrálnej akadémie ŠKO oboznámili
s množstvom komorného a orchestrálneho repertoáru – to je možnosť, ktorú vysoká škola v rámci
svojich kapacít môže zabezpečiť iba v obmedzenej miere. Študenti mali možnosť účinkovať na
abonentných a mimoriadnych koncertoch Štátneho komorného orchestra Žilina. Podstatným prínosom
pre študentov je dosiahnutie zvukovej a rytmickej ﬂexibility (kompaktnosť s ostatnými členmi skupiny
v orchestri alebo v komornom zoskupení), ktorú môžu získať iba pri intenzívnej práci v orchestri alebo
v komornom zoskupení. Navyše už samotný konkurz do akadémie je mimoriadnym prínosom pre
študentov, ktorí na ňom sólovo vystúpia pred konkurznou komisiou.

2013vu072
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. art Martin Krajčo
Hudba
Rano-romantická komorná gitarová hudba vo Viedni
500 EUR

Zámerom projektu bolo vytvoriť a uviesť umelecký program, ktorý prinesie hudobný obraz svojej doby
v prostredí Viedne v podobe diel pre gitaru a komornej gitarovej hudby. Dramaturgicky bol ohraničený
oblasťou Rakúsko-Uhorska, pod ktorou autori chápali najmä hudbu, ktorá vznikla alebo zaznievala vo
Viedni či v neďalekom Prešporku. Ďalším zámerom bolo vytvoriť a uviesť dramaturgiu, resp. jej viaceré
koncertné varianty, ktoré by obsahovali diela pre gitaru v kombinácii so spevom, husľami, prípadne s inými
nástrojmi autorov ako Diabelli, Giuliani, Schubert, Legnani, Mertz a iní. Dôležitým momentom projektu bolo
taktiež využitie dobových nástrojov, ako i dobových vydaní uvádzanej hudby. Výstupom mali byť koncertné
uvedenia a v prípade úspešnej realizácie a dostatočného materiálneho zabezpečenia aj vytvorenie
profesionálnej nahrávky. Autori mali taktiež v pláne uviesť spomínané programy na koncertoch v rámci
slovenských miest v spolupráci s miestnymi kultúrnymi inštitúciami či s nadšencami a uchádzať sa o účasť
na medzinárodných festivaloch.
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2013vu077
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Michal Molnár
Literatúra
literárne sústredenie Medziriadky
1 300 EUR

Cieľom projektu Medziriadky bolo zorganizovať týždenné literárne sústredenie a poskytnúť jeho
účastníkom kvalitnú odbornú odozvu k ich prozaickej aj básnickej tvorbe a ich prepracované diela
uviesť v reprezentatívnom zborníku prác. Projekt bol zameraný na mladých tvorcov vo veku od 13
do 26 rokov. V rámci týždňového sústredenia boli pre účastníkov pripravené odborné konzultácie,
prestížni literárni hostia, prednášky, workshopy, tvorivé cvičenia, divadelné predstavenie, koncert
a ﬁlmová projekcia. Medziriadky si kládli za cieľ vzdelávať nenásilne a neformálne aktívnych aj
budúcich literárnych tvorcov, pomôcť im v ich proﬁlácii, vytvoriť networkingovú platformu pre
formovanie komunity mladých autorov a počas roka ich prezentovať formou čítačiek, online výstupov
a prezentáciou zborníka diel na literárnych podujatiach a festivaloch. Výsledkom bol pozitívny
a zmysluplný vplyv na mládež ochotnú sa umelecky sebarealizovať a poskytnutie maximálnej podpory
v ich snažení a napredovaní na ceste za literárnymi úspechmi.

2013vu078
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Katedra graﬁky na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení
v Banskej Bystrici
Výtvarné umenie
24 h WORKSHOP GRAFIKY
800 EUR

Projekt bol koncipovaný ako cyklická, každoročne sa opakujúca kreatívna akcia a prehliadka
súčasnej graﬁky. V limitovanom čase 24 hodín vznikla v neobvyklých podmienkach spoločná graﬁka –
veľkorozmernej matrice do graﬁckého materiálu – linolea. Samotné výsledné dielo má rozmer pôdorysu
galérie Koniareň (Trebišov) a bude stálou súčasťou podlahy galérie. Ďalším predmetom tvorivého
procesu a spolupráce pedagóg– študent bola „štafetová tlač“ pri hĺbkotlačiarenskom graﬁckom lise,
pričom každý študent sa realizuje pri lise 1 hodinu stále v spolupráci s jedným z pedagógov. Výsledným
kolektívnym dielom je cyklus 24 graﬁckých listov formátu A2, ktorý prepája a zjednocuje jednotlivé
časové postupy a aktivity študentov s umelcami v jeden zmysluplný celok ako súhrn 24 častí.
Tvorivý proces s inovatívnymi a neobvyklými postupmi spočíval v netradičnom časovom obmedzení,
v rámci ktorého malo v ťažkých časovonáročných podmienkach vzniknúť veľkolepé a veľkorysé dielo.
Čas ako najzákladnejšia veličina je ústrednou témou projektu. Zámerom bolo, aby ho študenti vyplnili
snahou stať sa uznávaným a renomovaným umelcom a pretavili vedomosti, skúsenosti a postrehy
nadobudnuté počas workshopu do neskoršej praxe a výtvarného a osobnostného rozvoja, špeciálne
v oblasti umenia zameraného na aktuálne tendencie v graﬁke.
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2013vu082
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Výtvarné umenie
Precesuálna kresba
1 500 EUR

Zámerom projektu bolo umožnenie zmeny pohľadu na klasickú výučbu kresby na umeleckej škole pre
intermediálne štúdiá a pomocou oslovených umelcov zaoberajúcich sa touto problematikou zrealizovať
odborné prednášky a praktické tvorivé workshopy. Cieľom projektu bolo aj zaradenie nových študijných
postupov do osnov na výučbu kresby na základe vytvorenia teoretických a praktických podkladov na
výučbu kresby a umožniť konfrontáciu študentov s výtvarnými postupmi v praxi.

2013vu083
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Výtvarné umenie
Chapter 2
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo dať študentom možnosť spolupracovať s odborníkmi zo zahraničia, reﬂektovať v krátkom
čase dané témy a získať motiváciu na prezentáciu vlastnej tvorby prostredníctvom publikácií. Pod vedením
štyroch pedagógov z rozdielnych univerzít a krajín, s rôznymi pedagogickými prístupmi a metódami výučby
fotograﬁe graﬁckého dizajnu, malo dva týždne intenzívne pracovať na vlastných fotograﬁckých projektoch po
sedem študentom z troch umelecky zameraných vysokých škôl: z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
Slovensko, Bielefed University of Applied Sciences, Faculty of Art and Design, Nemecko, a Lahti University
of Applied Sciences, Institute of Design, Fínsko. Workshop by sa mal uskutočniť v nemeckom meste Rostock
a jeho témou má byť mesto, jeho vizuálna analýza a reprezentácia mesta a mestského priestoru. Dôraz je
kladený na sociálno-kultúrne aspekty mesta, jeho zmeny v sociálnej a kultúrnej politike a v architektonických
štruktúrach (kultúra mesta, premeny mesta, mesto a jeho kolektívna pamäť). Hlavnými výstupmi projektu budú
publikácia a výstava.

2013vu084
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení
Výtvarné umenie
Ateliér mal+by (2008~2013), Vysoká škola výtvarných umení
1 200 EUR

Predkladaný projekt bol postavený na prezentácii najlepších študentských prác, ktoré vznikli v jednom
z najmladších, resp. reštartovaných ateliérov, v Ateliéri mal+by na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave počas jeho päťročnej existencie. Ambíciou projektu bolo predviesť rez exemplárnej
rozmanitosti v špeciﬁckom prostredí vytvárania súčasného obrazu. Nielen ukázať kvalitu, aká je aktuálne
v Ateliéri mal+by prítomná, ale podporiť vedomie neohraničenosti aktuálneho výskumu a schopnosť
obstáť po boku iných foriem umenia. Samotný umelecký výstup má mať podobu reprezentatívneho
katalógu, ktorý má poslúžiť ako zdroj potrebných informácií o vývoji ateliéru špecializovaného na
reﬂektovanie hraníc vo vnímaní maliarskeho média. Projekt ukáže odbornej i laickej verejnosti register
rôznorodých tvorivých prístupov integrovaných v jednom vysokoškolskom ateliéri. Mapuje generačný
pohľad na skúmanú problematiku a má zmysel nielen v integrujúcom prostredí školy, ale aj v kontexte
rozširovania pôsobnosti umeleckého diskurzu smerom k verejnosti.
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2013vu085
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Občianske združenie Fotofo
Výtvarné umenie
Portfólio review
1 000 EUR

Občianske združenie Fotofo je už 23 rokov organizátorom najväčšieho fotograﬁckého festivalu v strednej
a východnej Európe – Mesiac fotograﬁe. Sprievodným podujatím je Portfólio review – stretnutie talentovaných
mladých fotografov s expertmi – galeristami, kurátormi, kritikmi, editormi časopisov z celého sveta. Portfólio
review má už 16-ročnú tradíciu, pomáha budovať kontakty a objavovať talenty, ktoré dostanú šancu na
uplatnenie. Každoročne sa stretáva asi 80 umelcov s 30 odborníkmi. Študenti, ktorí sa zúčastnia tohto
podujatia, získajú cenné rady, ktoré posunú ich tvorbu. Dostanú šancu predstaviť sa a presadiť sa v európskom
kontexte, možnosť vystavovať, dostať sa do povedomia. Na stretnutiach sa budujú medzinárodné kontakty.
Víťazova výstava bude súčasťou nasledujúceho festivalu Mesiac fotograﬁe.

2013vu091
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Pavol Truben
Výtvarné umenie
SK / AT
500 EUR

Cieľom výstavného projektu SK / AT bolo reﬂektovať tému hranice Slovenska a Rakúska. Táto hranica
predstavovala nielen hranicu medzi dvomi štátmi, ale aj hranicu medzi východom a západom. Ďalším
cieľom bolo vytvoriť priestor na verejnú diskusiu o aktuálnom stave tejto hranice, s presahom od voľného
výtvarného umenia do širšieho medzinárodného spoločenského kontextu.
Aktivity projektu zahŕňali organizáciu workshopu najmä so študentmi VŠVU, série 3 výstav na 3 miestach –
vo Viedni, Bratislave a v rakúsko-slovenskom pohraničí, a sprievodný program pozostávajúci z verejných
diskusií. Očakávané výsledky predstavovali priamu návštevnosť aktivít cca 150 – 300 ľudí a dlhodobý
prístup k publikácii pre širokú verejnosť, čím má byť dosiahnuté zvýšenie povedomia o tejto problematike
a z toho vyplývajúce aktivity vo verejnej sfére.

2013vu093
podporený subjekt:
oblasť umenia :
názov projektu:
suma podpory:

Petra Housková
Výtvarné umenie
Pyecka Gallery
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo vytvoriť stabilný vzdelávací program pre študentov, žiakov a mladých umelcov. Jednou
z hlavných myšlienok galérie bolo poskytnúť priestor na prezentáciu mladých súčasných umelcov a umelcov
pracujúcich s verejným priestorom. Cieľom galérie bolo vytvoriť nielen výstavný, ale aj edukačný program.
V galérii prebehne cyklus ﬁlozoﬁckých prednášok spojených s diskusiou a workshopov určených pre
študentov Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach. Popri plánovaných výstavách prebehne séria
workshopov pod vedením umelcov, ktoré sú určené hlavne študentom Fakulty umení. Cieľom by mala byť
prezentácia umelca a techniky, s ktorou pracuje, pričom študenti dostanú možnosť pracovať s umelcom a pod
jeho vedením vytvoriť dielo. Výstupom bude verejná prezentácia prác, ktoré počas tvorivého procesu vzniknú.
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2013vu094
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Kissoczyová
Výtvarné umenie
6.SEM
1 000 EUR

Projekt Medzinárodného výtvarného sympózia Hommage Erna Masarovičová 2009 – 2014 je kreatívnym
interdisciplinárnym stretnutím medzinárodných renomovaných umelcov a študentov umeleckých škôl
z rôznych oblastí vizuálneho umenia – sochárov, šperkárov, textilných umelcov a iných, ktoré sa koná
v autentických priestoroch domu a ateliéru prvej slovenskej sochárky, šperkárky a medailérky na počesť
jej celoživotnej tvorby. Idea zorganizovať sympózium, ktorého sa doposiaľ zúčastnilo viacero významných
osobností z rôznych oblastí vizuálneho umenia z domova i zahraničia, vznikla z iniciatívy autorky
projektu pri práci na monograﬁi Erna Masarovičová a príprave ﬁlmového dokumentu. Uplynulé ročníky
sympózia umožnili vnímať odkaz výtvarného diela Erny Masarovičovej v novom aspekte a v nových
koreláciách. Ateliér autorky sa stal nevšedným miestom na prácu pre početných študentov umenia
a domácich aj zahraničných umelcov. Na záver šiesteho sympózia SEM sa uskutoční prehliadka
vytvorených diel v priestoroch interiéru domu a v exteriéri záhrady pre pozvaných odborníkov, priateľov
a známych. Myšlienka takouto formou nadviazať a ďalej rozvíjať umelecký odkaz zakladateľských
osobností slovenského výtvarného umenia aj za aktívnej účasti a záujmu študentov a vzdelávacích
inštitúcií by nemusela zostať ojedinelou.

2013vu096
podporený subjekt:
oblasť umenia:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Blaško
Výtvarné umenie
RE-BOOK
2 000 EUR

Študenti graﬁckého dizajnu mali navrhnúť pod vedením svojich pedagógov na VŠVU nový knižný
dizajn slovenským prózam, vybraným do ﬁnále ceny Anasoft litera. Neboli obmedzovaní zadaním
vydavateľa ani autora. Študenti vyžrebovanú knihu prečítali a svojským spracovaním tak podali
vizuálnu interpretáciu literárneho diela. Na záverečnej prezentácii výsledkov projektu študenti vysvetlia
svoj koncept pozvaným vydavateľom, spisovateľom i laickej verejnosti. Ponúknu nový pohľad na
možnosti knižného dizajnu a rozprúdia tak o ňom diskusiu. Pre študentov je táto skúsenosť možnosťou
stretnúť sa s reálnou tvorbou vizuálnej stránky kníh a zároveň dôležitým kontaktným bodom na ďalšie
uplatnenie v knižnom dizajne.
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Grantový program Viac dizajnu
Grantový program na podporu dizajnu.
Už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou
Nadácie Tatra banky za umenie v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba, ﬁlm a TV a rozhlas, divadlo,
hudba, literatúra a výtvarné umenie. V rovnakých oblastiach umožňuje žiadať o podporu v grantovom
programe Viac umenia.
Grantovým programom Viac dizajnu Nadácia Tatra banky rozširuje svoju podporu o oblasť dizajnu.
Cieľom programu bolo podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho
dizajnu. Nadácia Tatra banky podporila uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich
tvorivých aktivít, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Nadácia Tatra banky podporila mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí
veľká obchodná značka. Podporila tých, ktorí tvoria pod svojím vlastným menom, alebo tých, ktorí
s tým ešte len začínajú.

Hodnotiace kritériá
Podporili sme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne opísal a predstavil,
pričom sledovanými kritériami boli:
• význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
• rozsah vplyvu na verejný priestor
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov.
Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka.
Do prvého kola programu bolo k termínu uzávierky 31. mája prijatých 46 projektov, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 72 222 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 12 najlepších a podporila ich
celkovou sumou 20 060 EUR. Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 29. novembra
prijatých spolu 37 projektov, v ktorých predkladatelia žiadali spolu 52 328 EUR. Hodnotiaca komisia
vybrala 10 najlepších, ktoré podporila celkovou sumou 9 940 EUR. V rámci programu Viac dizajnu
Nadácia Tatra banky podporila 22 projektov v celkovej sume 30 000 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty.
Vybrala z nich tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená z troch členov:
1. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu
2. Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3. Zuzana Böhmerová, Tatra banka, a. s.
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Zoznam 22 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013diz001
podporený subjekt:
názov projektu:

suma podpory:

Marcel Holubec
Gardens of Earth – Bety K. Majerníková
and friends (súčasť podujatia týždňa
umeleckého šperku Schmuck 2013
v Mníchove)
1 500 EUR

Zámerom projektu bolo zrealizovanie výstavy Gardens of Earth_Bety
K. Majerníková and friends počas podujatia týždňa umeleckého šperku
v Mníchove. V rámci zrealizovaných aktivít sa uskutočnila graﬁcká
príprava a tlač pozvánok, plagátov, prevoz výstavných exponátov,
inštalácia výstavy, prípravy priestorov spolu s vernisážou. Na projekte
sa podieľalo 12 dobrovoľníkov pod vedením organizátora Marcela Holubca. Návštevnosť presiahla
900 osôb. Výstava zožala pozitívne reakcie zo strany medzinárodného publika. Zúčastnila sa
jej široká verejnosť. Pozitívne bola zhodnotená i spolupráca s nemeckým partnerom. Najväčším
prínosom projektu bola medzinárodná prezentácia tvorby významnej slovenskej výtvarníčky Bety K.
Majerníkovej, ktorej autori projektu takto vzdali hold.

2013diz002
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
343 Fashion Studio
1 500 EUR

Absolventská prehliadka ateliéru odevného dizajnu je každoročnou
prezentáciou bakalárskych, magisterských a v tomto roku aj
doktorandských prác s 20-ročnou tradíciou. Cieľom je verejná
prezentácia mladých módnych dizajnérov pred odbornou a laickou
verejnosťou, prehliadka je súčasťou edukačného procesu a podmienkou
na pristúpenie k štátnej skúške. Stáva sa prvým mediálnym výstupom
absolventov. Táto prehliadka je určená hlavne pre akademickú
obec, ale aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Organizácia, príprava a priebeh prehliadky je
súčasťou hodnotenia záverečných prác študentov. Všetky ciele prehliadky boli naplnené, študenti
sa spolupodieľali na organizácii a aktívne sa zapájali do celého procesu príprav. Výsledná módna
prehliadka bola na veľmi vysokej úrovni. Propagácia študentských prác výrazne napomáha neskorší
kariérny rast študentov vysokej školy výtvarných umení.
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2013diz003
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

urban KONTAKT, o. z.
BEST FASHION GRADUATE 2013
2 000 EUR

Hlavným cieľom projektu Slovak Fashion Council bolo zorganizovanie prvého ročníka súťaže Best
Fashion Graduate 2013. Projekt podporil reálne uplatnenie dizajnéra v praxi a tým i kreatívny a textilný
priemysel na Slovensku. Víťaza spomedzi kandidátov – absolventov magisterského alebo bakalárskeho
štúdia Katedry textilnej tvorby VŠVU v Bratislave, vybrala odborná komisia zložená z profesionálov
v oblasti módy, dizajnu, biznisu i médií.

2013diz004
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

urban KONTAKT, o. z.
„Sukňa ako...“
1 300 EUR

Projekt poskytol príležitosť na tvorbu mladým odevným dizajnérom, študentom odevného dizajnu. Ich tvorba
priamo ovplyvnila interiér kreatívneho centra KONTAKT a získali cennú spätnú väzbu od odbornej i laickej
verejnosti. Súčasťou podpory dizajnérov boli slávnostná vernisáž projektu i expozícia v Starom Meste,
priamo v centre Bratislavy, trvajúca cca 2 mesiace. Projekt bol nastavený ako pokračujúci s neustále novými
prizývanými dizajnérmi z rôznych odvetví dizajnu a s rôznym individuálnym prístupom.

2013diz005
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

just plug_in, občianske združenie
HRAVO
1 000 EUR

Hlavným zámerom projektu HRAVO bol vývoj a realizácia kolekcie
dizajnových hračiek. Ide o dlhodobý projekt s ambíciou každoročne
prezentovať nový súbor unikátnych hračiek, ktoré navrhnú vybraní dizajnéri
a návrhári. V rámci prvého ročníka projektu HRAVO sa podarilo vyvinúť
a zrealizovať tri unikátne dizajny drevených hračiek pre deti vekovej kategórie
od 3 do 7 rokov. Projekt bol realizovaný občianskym združením just plug_in.
Kolekcia bola prezentovaná a testovaná v rámci 8. ročníka detského
tvorivého podujatia Design Factory College s účasťou 120 detí vekovej kategórie od 3 do 12 rokov. Prototypy
boli následne reinštalované v predajniach Vnímavé hračky, kde ich mali zákazníci možnosť testovať
a hodnotiť prostredníctvom písomného formulára až do konca januára 2014. K projektu bol vypracovaný
katalóg s fotograﬁami a so sprievodnými anotáciami. Cieľom projektu bolo uchopiť problematiku detskej
hračky komplexne. Projekt zaznamenal pozitívny ohlas od dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave, od
užšej aj širšej laickej verejnosti. Kvalitu zrealizovaných prototypov hodnotili pozitívne zástupcovia slovenskej
ﬁrmy VEVA, ktorá sa špecializuje na výrobu drevených stavebníc Gringo, Brico, Kubik, Pedro.
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2013diz008
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

OPEN DESIGN STUDIO
KRITICKÁ PLATFORMA
1 300 EUR

Dôvodom realizácie projektu bola zmena pozície graﬁckého dizajnu ako profesie, jeho transformácia
na komunikačný dizajn vplyvom mediálnej spoločnosti a štúdií dizajnu. Projekt mal za cieľ podporovať
autentickú autorskú tvorbu mladých dizajnérov v oblasti kritickej praxe, mobilizovať ich k reﬂexii
spoločnosti prostredníctvom vlastnej tvorby a posilniť povedomie o dôležitosti ich sociálnej roly.
Projekt bol propagovaný v priestoroch Katedry vizuálnej komunikácie VŠMU v Bratislave. Hlavnou
časťou projektu bol workshop, odborná prednáška so zahraničnými hosťami a realizácia autorských
projektov vzniknutých počas workshopu. Počas prednášok sa účastníci oboznámili s pojmom kritická
prax v dizajne a jej prelínaním s umením a občianskym aktivizmom. Počas prednášok so zahraničnými
hosťami sa mohli účastníci oboznámiť s formami kritickej praxe v zahraničí. Výstupy z workshopu vo
forme animácií boli realizované vo verejnom priestore. Boli prezentované v tlačenej publikácii. Téma
a aktivity projektu boli pozitívnym príspevkom pre mladých dizajnérov a boli zároveň obohatením
aj verejného a občianskeho života. Projekt priniesol pozitívne impulzy pre rozvoj oblasti graﬁckého
dizajnu a aktivizmus mladých dizajnérov pomohol pri budovaní ich zodpovednosti k spoločnosti.

2013diz009
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Združenie šperkárov AURA
Schmuck Wander
1 100 EUR

V predkladanom projekte bolo prvotným cieľom predstavenie Schmuck
Wander, medzinárodného podujatia iniciovaného slovenskými
výtvarníkmi v oblasti umeleckého šperku, počas medzinárodného
podujatia Sieraad v Amsterdame. Pre nedostatok ﬁnancií sa však
uskutočnila len prezentácia na domácej pôde. Na vytvorení diel
tretieho ročníka Schmuck Wander sa podieľalo 16 autorov, ktorí začali
prácu vytvorením kolektívnych diel. Projekt predstavoval kooperáciu
výtvarníkov a spoločnú kreatívnu tvorbu na jednom šperku – objekte.
V dňoch 17. – 21. septembra sa všetky tri ročníky projektu Schmuck Wander prezentovali v rámci
medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week 2013 v Pisztoryho paláci
v Bratislave. Bola vytvorená inštalácia, ktorá spĺňa variabilnú ideu skladovacích boxov a zároveň
bola odmenená Cenou za najlepšiu inštaláciu Bratislava Design Week 2013. Výsledky kreatívneho
projektu boli okrem výstav propagované vytvorením katalógu, čím sa zviditeľnilo toto výtvarné
médium a rovnako aj slovenská šperkárska scéna.
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2013diz019
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Mgr. art. Lenka Sršňová
Galaktika 2014
1 500 EUR

Cieľom projektu Mgr. art. Lenky Sršňovej Galaktika 2014 bolo vytvoriť
novú autorskú kolekciu odevov a prezentovať ju multižánrovou
módnou prehliadkou. Kolekcia bola uvedená v rámci nultého ročníka
novovzniknutej platformy Fashion LIVE! Slovak Fashion Week Initiative.
27. októbra malo v priestore Starej tržnice v Bratislave premiéru 31
unikátnych intergalaktických modelov. Samotná realizácia prebiehala bez
komplikácií. Vybraná časť kolekcie sa presunula do výroby mimo ateliéru.
Hlavným výstupom projektu bola zrealizovaná kolekcia Galaktika 2014,
ktorá obsahovala experimentálne a dizajnérsky prepracované modely určené na prezentáciu a výrobu
v limitovaných a malých sériách. Výstupom sú fotograﬁe kolekcie počas prehliadky či netradičné
fotograﬁe zo zákulisia od rôznych autorov. Po uvedení premiéry kolekcie sa v médiách objavili pozitívne
recenzie na akciu Fashion LIVE!, ako aj na samotnú Galaktiku 2014.

2013diz024
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Martin Žabka
InnNA – INDUSTRIALandNATURE, design by Žabka:
Slovenská identita na poli trvalo-udržateľného dizajnu produktov
1 390 EUR

Cieľom projektu INnNA – INDUSTRIALandNATURE bolo vytvorenie produktov a prezentácia
novej tvorby, ktorá rešpektuje súčasné dianie a odráža moderné prístupy a požiadavky, akými sú
udržateľný, ekologicko-sociálno-ekonomický prístup, dôležitosť využívania prírodných a odpadových
surovín a materiálov. Ďalším cieľom bolo prehĺbenie povedomia o danej problematike a vytvorenie
odkazu pre domáce aj zahraničné publikum. Kvantitatívnym výstupom bol návrh produktov menších
rozmerov, ako sú nízke sedenia, stolíky, lampy, darčekové predmety a rôzne doplnky. Projekt
prebiehal v troch fázach dva a pol mesiaca. Výsledkom bola kolekcia svietidiel AXEL, odkazujúca na
drevospracujúci priemysel a nerozumné narábanie so zdrojmi. Následne bola kolekcia prezentovaná
prostredníctvom festivalu dizajnu Bratislava Design Week 2013 a prvý kus bol vydražený počas
sprievodnej akcie In the Midl Design Forum 2013.
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2013diz031
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Pavlína Morháčová
M_P_ BA 2013
1 470 EUR

Mapa M_P_ BA už tretí rok mapuje obľúbené miesta Bratislavčanov formou ich autentických
a subjektívnych komentárov. Zbiera tipy na zaujímavosti a miesta, ktoré v bežných turistických
sprievodcoch nenájdete a často sa šíria iba ústnym podaním medzi ľuďmi. Taktiež mapuje príjemné
kaviarne, krčmičky, bistrá, trhy a špecializované drobné obchodíky s osobným prístupom, či so
zaujímavým obsahom. V rámci tretieho pokračovania projektu bol preskúmaný a zmapovaný aktuálny
stav pekných miest a vecí na Slovensku. Mapa obsahuje 213 tipov v šiestich kategóriách a ako bonus
desať tajných tipov. Mapovanie prebiehalo pomocou sociálnych sietí, vlastných, ale i skupinových
expedícií, tzv. vlastivedných prechádzok. Celkovo sa usporiadalo 11 vlastivedných prechádzok a 6
cyklojázd pre širokú verejnosť. Zozbierané informácie boli následne redakčne a jazykovo spracované,
v ďalšej časti boli prispôsobené zahraničnému návštevníkovi a preložené do angličtiny. Nasledovalo
graﬁcké spracovanie. Hmotným výsledkom bola tlačená mapa v náklade 2 000 ks v dvoch jazykových
mutáciách. Problematickým v projekte sa ukázalo byť znázornenie cyklotrás na mape. Pozitívne reakcie
publika a veľký záujem o bližšie skúmanie týchto miest potvrdzuje, že projekt má i naďalej zmysel.

2013diz041
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Juraj Šuška
SHOEAST – realizácia kolekcie obuvi
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo navrhnúť a vyrobiť modely obuvi, ktoré tvarovo odkazujú na obuv vyrábanú
v Česko-Slovensku počas druhej polovice 20. storočia. Projekt bol realizovaný dizajnérom Jurajom
Šuškom. Koncept počítal s uprednostňovaním domácich subdodávateľov a výrobcov, čo v sebe nesie
významný ekonomický, sociálny a ekologický prínos. Do užšieho výberu bolo zvolených šesť rôznych
modelov obuvi, ktoré boli nadčasové a potenciálne atraktívne z pohľadu dnešného zákazníka. Bolo
oslovených viacero výrobcov, ktorí disponujú strojovým a technologickým vybavením potrebným na
vyhotovenie daných modelov obuvi. Dôležitou súčasťou vizuálnej stránky kolekcie bola i práca s logom.
Na tento účel boli zvolené textilné etikety. V projekte pri výrobe boli uprednostnené prírodné materiály ako
koža a textil. Predstavovaná kolekcia ešte nie je vo svojej ﬁnálnej podobe. Napriek tomu je dosiahnutý
výsledok hodnotený veľmi pozitívne. V relatívne krátkom čase vznikla prvá prototypová kolekcia, ktorá
už je vhodná na prezentáciu a overenie záujmu zo strany obchodníkov, prípadne ďalších partnerov.

2013diz045
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Slovak Fashion Council, o.z.
FASHION LIVE! Slovak Fashion Week Initiative
5 000 EUR

Projekt bol zameraný na podporu slovenských módnych a textilných dizajnérov pri prenikaní na lokálny aj na
zahraničný trh. S tým súvisela podpora výrobného segmentu, segmentu predaja a vytváranie materiálnych
a technických podmienok na profesionálny rozvoj spolu s propagáciou slovenskej textilnej a módnej tvorby
a slovenských dizajnérov ako na Slovensku, tak aj vo svete. Jedným z najdôležitejších pilierov práce SFC
bola vzájomná komunikácia medzi týmito troma segmentmi: dizajnér – výroba – predaj. Projekt Fashion
Live! bolo prvé módne podujatie, ktoré sprístupňuje prehliadky slovenskej a svetovej módy všetkým. Konalo
sa v centre Bratislavy v Starej Tržnici 26. a 27. októbra 2013 a prišlo vyše 5 000 ľudí.
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2013diz046
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

urban KONTAKT, o. z.
„... ako hračka“
500 EUR

Podstata projektu bola v tom, že samotné etapy prípravy a tvorby projektu až po jeho vyvrcholenie
vernisážou boli v projekte rovnako dôležité ako tvorba samotná – a to z hľadiska vzdelávania, získavania
skúseností z praxe a hlavne vzájomnej komunikácie medzi dizajnérmi, ale i nevyhnutnými zložkami
v kreatívnom priemysle: produkciou, marketingom, PR komunikáciou a pod. Cieľom projektu bolo priblížiť
tvorbu mladých slovenských dizajnérov verejnosti s cieľom rozprúdiť diskusiu o dizajne všeobecne.
Mapovaním samotného procesu tvorby a následne prezentáciou projektu plánovali docieliť nielen pozornosť
verejnosti odbornej, ale i laickej – dizajnéri spolu vytvorili kreatívny priestor, v ktorom reálne budú ľudia
fungovať počas bežného dňa a zároveň budú s dizajnérskym projektom priamo konfrontovaní. Samotný
dizajnér tak získava potrebnú spätnú väzbu priamo od recipientov svojho diela, ktoré sa stáva súčasťou
miesta, ale zároveň odkazuje na kreativitu tvorcov.

2013diz049
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
343 Fashion show
1 400 EUR

Zámerom projektu je prezentácia absolventských prác Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave. Projekt 343 Fashion show je záverečnou absolventskou prehliadkou študentov Ateliéru
odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení. Realizácia prehliadky ateliéru 343 je jednou z podmienok
ukončenia bakalárskeho aj magisterského stupňa a má už dvadsaťjedenročnú tradíciu. Študenti na prehliadke
prezentujú svoje záverečné autorské kolekcie zostavené približne z desiatich modelov. Už niekoľko rokov
sprevádzajú študentskú prehliadku rôzni hostia, bývalí absolventi, študenti iných, odevu blízkych odborov
a svojou participáciou celú akciu rôznymi spôsobmi obohacujú. Tohtoročná 343 Fashoin show plánuje
v tejto tradícii pokračovať.

2013diz056
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Matej Rabada
Modrotlač Matej Rabada
900 EUR

Hlavným cieľom projektu Modrotlač Matej Rabada je obnoviť a rozvíjať modrotlač, tradičnú farbiarsku
techniku, pričom sa neuspokojiť len s kopírovaním vzorov z minulosti, ale takisto ju dizajnovo
obohacovať a pretvárať do súčasných podôb. Nemenej dôležitá je prezentácia tejto techniky medzi
odbornou i laickou verejnosťou predovšetkým formou prednášok spojených s workshopmi a vytvorenie
podmienok pre ďalších dizajnérov, ktorí prejavia záujem o prácu s touto technikou. Projekt nie je
orientovaný ako jednorazová akcia alebo časovo obmedzená udalosť, ale má dlhodobý cieľ rozvíjať
dizajn modrotlače a zvyšovať povedomie o nej.
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2013diz062
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Vlasta Kubušová, Miroslav Král, Martin Žabka
Movomo projekt vol.2 – SU.PA.
900 EUR

SU.PA. predstavuje experimentálny projekt troch mladých dizajnérov zo združenia MOVOMO, ktorých
cieľom bolo vytvoriť kolekciu produktov so zameraním na využívanie nových biodegradovateľných
materiálov z obnoviteľných zdrojov v kontexte použitia pri masovo vyrábaných produktoch –
jednorazových produktoch a obaloch každodenne využívaných a spotrebovávaných. Hlavnou zložkou
projektu je využitie „slovenského vynálezu” biodegradovateľného plastu vyrábaného na princípe
polyméru škrobu.

2013diz063
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Ján Filípek
Neformálny workshop kaligraﬁe
1 100 EUR

Zámerom projektu bolo zrealizovať kaligraﬁcké workshopy, ktoré budú hravou formou vzdelávať
účastníkov v oblasti kaligraﬁe a písma. Počas šiestich vyučovaní si postupne osvoja základné princípy
kaligraﬁe a budú ich vedieť prakticky používať. Workshop ich zároveň naučí základom písma a tieto
poznatky budú môcť využiť v ďalších oblastiach. Účastníci nadobudnú vedomosti, ako spoznať a odlíšiť
kvalitné písma.

2013diz065
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Nikoleta Čeligová
Pexeso nielen pre nevidiacich
1 300 EUR

Autorka projektu chcela navrhnúť a vyrobiť hračku, ktorá bude skutočným prínosom do sortimentu
hračiek. Zvolila si preto sféru hendikepovaných. Podarilo sa jej produkt navrhnúť tak, aby bol vhodný pre
nevidiacich, slabozrakých i vidiacich. Chcela by, aby deti už v ranom detstve zmazali predsudky alebo si
žiadne nevytvorili, aby nebrali hendikep ako bariéru, tragédiu či nešťastie.
Pexeso má mnoho predností, nie je len príjemným vyplnením voľného času, má i edukačný charakter,
rozvíja priestorovú predstavivosť, hmatovú pamäť. Búra bariéru medzi vidiacim a nevidiacim človekom.
Prototyp hry má za sebou mnoho úspešných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Výstupom projektu malo
byť 5 zrealizovaných pexies, ktoré odštartujú pilotnú myšlienku a budú darované organizáciám a inštitúciám,
kde sa nachádzajú zdravotne hendikepovaní ľudia (škôlky, školy, chránené dielne,...).
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2013diz066
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Kristína Baloghová Hrončeková
Pikpoki
700 EUR

Projekt vznikol ako aktivita 3 dizajnérov a vychádza z ich túžby spraviť spoločný projekt, v ktorom by
zrealizovali spoločné vízie v oblasti dizajnu a dizajnovania vecí každodennej potreby. Hlavnými zámermi bolo
prispieť k rozvoju pôvodného dizajnu, rozvíjať prostredníctvom konkrétnych projektov spoluprácu medzi
remeselníkom a dizajnérom a podpora remesla. Budovanie lokálnej značky podľa princípov slow dizajnu,
s dôrazom na výrobu, využívanie lokálnych materiálov, technológií, tradícií, skúseností a ekoefektivitu. Tieto
zámery napĺňajú a ďalej chcú rozvíjať prostredníctvom spolupráce s konkrétnymi remeselníkmi. Doposiaľ
sa im podarilo nadviazať spoluprácu s dvoma remeselníkmi, s ktorými vytvorili kolekciu redizajnovaných
pestrofarebných drevákov a dizajnovaných kožených tašiek. Súčasťou projektu je propagačno-informačný
web, ktorý slúži na propagáciu projektu, spolupracujúcich remeselníkov a ich spoločných výrobkov.

2013diz078
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Martin Hrča
Uletieť(si)
540 EUR

Nová autorská kolekcia Uletieť(si) Martina Hrču, ktorá má byť inšpirovaná Islandom a autorovým
polročným pobytom v tejto magickej krajine. Kolekcia sa principiálne zaoberá zachytením prchavého
momentu letiacich šiat vo vetre, zmrazením a uvedomením si jedinečného tvaru a jedinečnej situácie.
Snaží sa tak vyvolať v divákovi a používateľovi moment zastavenia a vychutnania si „obyčajnej“ veci. Autor
od tejto kolekcie očakáva posun vo vlastnom vnímaní a vyjadrení odevu a zlepšenie dlhodobej „výchovy“
slovenského zákazníka. Taktiež ašpiruje na umiestnenie sa v niektorej zo svetových návrhárskych súťaží.

2013diz082
podporený subjekt:
názov projektu:
suma podpory:

Veronika Kovacsová
Zabuchnutí
1 200 EUR

Cieľom projektu Záhrada na Dunaji bolo vybudovať úžitkovo-okrasnú komunitnú záhradu na nevyužívanej
strešnej terase alebo v inom nevyužívanom verejne dostupnom mestskom priestore v Bratislave
pomocou metódy participatívneho dizajnu. Záhrada na Dunaji by mala tvoriť aj akési laboratórium, ktoré
by poskytlo záujemcom o problematiku strešných záhrad priestor a prostriedky na výskum a overovanie
poznatkov. Problém s výskumníkmi a experimentátormi v oblasti strešných záhrad je daný nedostatkom
dostupných striech na tieto účely a absenciou spoločného priestoru na urbanistické využitie zelene
a mestskej mikroklímy. Strecha je pritom špeciﬁcký priestor, ktorého využitie na iné účely je raritné,
takže môže tvoriť významný precedens, ktorý bude zapojením širšej skupiny ľudí ľahšie komunikovať
a rozširovať ciele a posolstvo projektu. Ambíciou projektu je vytvoriť strešnú záhradu ako prototyp
udržateľného experimentálneho komunitného priestoru na urbanistické využitie zelene a mestskej
mikroklímy a súvisiacej technologickej podpory, ktorý bude podporovať diverzitu prostredníctvom
aktívneho zapojenia rôznorodej komunity (pestovateľskej, technickej, kultúrnej, etnickej,...) a príslušného
know-how. Participáciu v dizajne vidia autori projektu ako praktický a plodný nástroj na vytvorenie
stimulujúceho prostredia.
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Grantový program Stredoškoláci do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program
Študenti do sveta, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky podporuje najlepších slovenských
študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.
Ambíciou programu je rozšíriť túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne
gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.
Cieľom grantového programu bolo poskytnúť ﬁnančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na
pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými
školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…)
alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý školský rok.
Študenti, ktorí sa do programu zapojili, spĺňali v čase realizácie projektu tieto podmienky:
• Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom
gymnáziu alebo na strednej škole s maturitou.
• Mali za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4.
Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Hodnotený bol študent a jeho predchádzajúca aktivita na základe:
• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach
alebo aktivitách),
• motivačného listu.
Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, bolo hodnotené na základe:
• programu,
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.
Do programu bolo k uzávierke 30. októbra 2013 doručených 43 žiadostí o štipendium, v ktorých
žiadatelia žiadali sumu 58 773 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 13 žiadostí sumou 15 000 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty.
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená z troch členov:
1. Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru
2. Samuel Vagaský, Gymnázium Jura Hronca
3. Eva Bohušová, Stredná odborná škola Strečnianska
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Zoznam 13 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013ssds001
podporená študentka:
suma podpory:

Alžbeta Dlhá
1 389 EUR

Cieľom podporenej študentky bola účasť na dvojtýždňovej stáži v agentúre integrovanej marketingovej
komunikácie Havas Worldwide v Londýne. Počas pobytu realizuje asistenčné aktivity, podieľa sa na
realizácii stratégie a projektov internej komunikácie ﬁrmy a zúčastňuje sa na konzultáciách ohľadom
produkcie reklamných spotov, pretvárania a adaptácie kreatív. Hlavným cieľom jej projektu bolo získanie
nových vedomostí a cennej pracovnej skúsenosti v oblasti médií a marketingu, ktorej sa plánuje venovať
počas vysokoškolského štúdia.

2013ssds004
podporený študent:
suma podpory:

Branislav Viliam Hakala
1 500 EUR

Študent mal v pláne absolvovať výskumný pobyt v Argonne National Laboratory v USA. V pláne bolo
zamerať sa na obnoviteľné zdroje energie, konkrétne vodíkový palivový článok. Na vývoji nanočastíc
katalyzátorov na tieto články študent intenzívne pracuje v nanolaboratóriu v Košiciach vyše roka. Počas
tohto pobytu sa plánoval venovať analýzam, ktoré nie sú v Košiciach možné pre nedostatočné prístrojové
vybavenie. Zámerom projektu bolo aj zoznámenie sa s novými prístrojmi, ako je napríklad synchrotrón.

2013ssds006
podporený študent:
suma podpory:

Dávid Nemček
1 000 EUR

Podporený študent sa v auguste 2014 zúčastní Stredoškolských majstrovstiev sveta v debatovaní (WSDC)
2014 ako člen slovenského reprezentačného tímu. Súťaž je zameraná na rozvoj kritického a logického
myslenia, argumentačných a prezentačných schopností, záujmu o dianie vo svete a o aktuálne dôležité
a kontroverzné otázky v spoločnosti. Súťaž pozostáva z ôsmich základných kôl debát a z následných
vyraďovacích kôl, ktoré kulminujú vo veľkom ﬁnále. Majstrovstvá sa budú konať v thajskom Bangkoku.

2013ssds008
podporená študentka:
suma podpory:

Eduarda Šuchaňová
1 000 EUR

Študentka mala záujem študovať na súkromnom cirkevnom gymnáziu Institution Saint-Louis v Saumur
vo Francúzsku. Jej prioritou sú prírodovedné predmety. Hlavným programom vzdelávacieho podujatia
bola účasť na vyučovaní s možnosťou voliteľných predmetov. Hlavným cieľom bola kvalitná príprava na
maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka a z odborných predmetov, rozšírenie si nielen hovorovej, ale
i odbornej slovnej zásoby a celkové prehĺbenie a zdokonalenie komunikačných zručností.
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2013ssds013
podporený študent:
suma podpory:

Ján Nociar
713 EUR

Cieľom študentovho projektu bolo absolvovať dvojtýždňový pobyt pozostávajúci z jazykového kurzu
a z odbornej stáže v nemeckom univerzitnom meste Jena. Absolvuje jazykový kurz na úrovni B1
a zároveň bude vykonávať stáž v informačnej kancelárii zameranej na prácu a štúdium v Európe.

2013ssds019
podporená študentka:
suma podpory:

Laura Linkeschová
1 350 EUR

Študentka sa rozhodla absolvovať polročné štúdium v Kantonsschule Sursee vo Švajčiarsku.
Táto škola má všeobecné zameranie, keďže je to gymnázium a jeho hlavnou úlohou je príprava na
pokračovanie v štúdiu na vysokej škole/univerzite. Súčasťou študijného pobytu je aj mimoškolská
činnosť v rôznych smeroch a zdokonalenie sa v jazyku. Medzi prioritné ciele študentky patrilo
úspešné zvládnutie štúdia v cudzom jazyku, zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku,
ako aj pochopenie novej kultúry, odlišných ľudí.

2013ssds021
podporená študentka:
suma podpory:

Ľubica Kubišová
713 EUR

Zámerom študentky bolo absolvovať dvojtýždňový pobyt pozostávajúci z jazykového kurzu a z odbornej
stáže v nemeckom univerzitnom meste Jena. Absolvuje jazykový kurz na úrovni B1 a zároveň bude
vykonávať stáž v kancelárii, čo priamo súvisí s jej študijným odborom na Obchodnej akadémii.

2013ssds024
podporený študent:
suma podpory:

Martin Ferianc
1 200 EUR

Študent bol prijatý na trojtýždňový kurz Inovácie v informačných technológiách, spojený s jazykovým
kurzom nemeckého jazyka, ktorý sa koná na Technickej univerzite v Mníchove. TUM – Technische
Universität München je najprestížnejšou technickou univerzitou v Nemecku. Trojtýždenný program
kurzu oboznámi študenta s najnovšími poznatkami v oblasti informačných technológií. Program
kombinuje sériu prednášok o informatike s poprednými hosťujúcimi prednášajúcimi z priemyslu
a z praxe. Kurz poskytuje aj možnosť intenzívneho štúdia nemeckého jazyka, kultúrne ponorenie
sa do každodenného života v Nemecku a návštevu high-tech pracovísk v okolí Mníchova (napr.
Siemens, BMW a Audi), ktorá završuje celý program.

129

130

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013ssds034
podporená študentka:
suma podpory:

Nikola Illášová
1 000 EUR

Zámerom tohto projektu bolo zúčastniť sa Majstrovstiev sveta v stredoškolskej debate World
Schools Debating Championship v thajskom Bangkoku. Je to súťaž zameraná na rozvoj kritického
a logického myslenia, argumentačných a prezentačných schopností, ako aj záujmu o dianie vo svete
a o aktuálne dôležité a kontroverzné otázky v spoločnosti. Cieľom bolo zúčastniť sa majstrovstiev ako
súčasť slovenskej reprezentácie, čerpať z prípravy na súťaž a z jej priebehu zručnosti, učiť sa
z medzinárodného prostredia na podujatí a využiť získané schopnosti v stredoškolskom a univerzitnom
štúdiu a v mimoškolských aktivitách. Dlhodobým cieľom je aj odovzdávanie skúsenosti ďalej
študentom stredných škôl ako trénerka debatného klubu a vo vznikajúcom projekte Meno a názor
s cieľom motivovať a rozvíjať študentov stredných škôl so špeciálnym dôrazom na deti z detských
domovov a z krízových centier.

2013ssds035
podporený študent:
suma podpory:

Ondrej Kurák
900 EUR

Študent sa zúčastnil ﬁnále strednej Európy v súťaži FLL 2013, Paderborn, Nemecko, a samostatnej súťaže
FLL Live Challenge. Obe súťaže boli zamerané na robotiku, konštrukcie a programovanie. Má záujem
zúčastňovať sa robotických súťaží na medzinárodnej úrovni, ktoré ho obohacujú o nové informácie
v oblasti moderných technológií. Priamou účasťou na nich má možnosť porovnať svoje vedomosti
a zručnosti s rovesníkmi iných krajín a veľa sa naučiť od účastníkov.

2013ssds037
podporený študent:
suma podpory:

Peter Kottman
1 295 EUR

Predmetom tohto projektu bola účasť na letnej škole Guerrilla Video Making na Nottingham Trent
University v Nottinghame vo Veľkej Británii. Letná škola bola zameraná na prácu s audiovizuálnymi
materiálmi. Cieľom štúdia bolo zdokonalenie sa v zachytávaní a spracovaní videa a využitie
nadobudnutých znalostí v multimediálnych projektoch. Ďalším cieľom bolo aj zdokonalenie sa
v odbornom anglickom jazyku.
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2013ssds038
podporený študent:
suma podpory:

Peter Ľuba
1 440 EUR

Študent urobil matematický výskum, vyhodnotil ho a projekt odoslal európskej matematickej
spoločnosti, ktorá ho zaradila medzi úspešné súťažné projekty. Pre nedostatok ﬁnancií sa však
nemohol zúčastniť konferencie a súťaže. V roku 2014 chce obhájiť svoj matematický výskum. Preto
bola zámerom tohto projektu účasť na Euromath 2014, medzinárodnej matematickej súťaži spojenej
s konferenciou a s workshopmi.

2013ssds039
podporená študentka:
suma podpory:

Romana Juhanesovičová
1 500 EUR

Študentka konzervatória bola prijatá na ročnú baletnú stáž pod vedením najlepších ruských
pedagógov na Bolshoi Ballet Academy v Moskve. Táto škola je jednou z dvoch najprestížnejších
baletných škôl na svete, ktorá vychováva profesionálnych baletných umelcov. Výstupom projektu
bude zdokonalenie tanečných schopností, ktoré študentka využije vo svojej profesii a v reprezentovaní
Slovenskej republiky na kultúrnom poli.
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Viac pre regióny
Nový zamestnanecký program
pre tých, ktorí chcú pomôcť svojmu regiónu

veda a výskum
zachovanie
kultúrnych
hodnôt

podpora a rozvoj
telesnej kultúry

ochrana zdravia

Hlasujte za projekty
neziskových organizácií
a vďaka vám im rozdelíme

dobrovoľnícka
činnosť

podpora
vzdelávania

ochrana
ľudských práv

poskytovanie
sociálnej pomoci

ochrana a tvorba
životného prostredia

Zapojte sa na

www.viacpreregiony.sk

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

Grantový program Viac pre regióny
Grantový program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych
v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne.
Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporila v každom kraji/regióne Slovenska jednu mimovládnu
neziskovú organizáciu, ktorá v ňom najlepšie plní svoju misiu v jednej z oblastí verejnej prospešnosti.
Nadácia podporila projekty, programy, aktivitu týchto organizácií aj ich inštitucionálne náklady na
technické či materiálne zázemie.
Pri hľadaní organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky zamestnanci Tatra banka Group.
I.
Zamestnanci Tatra banka Group prostredníctvom internetového hlasovania určili v každom kraji/regióne
jednu oblasť verejnej prospešnosti. Vyberali spomedzi týchto oblastí:
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.
Hlasovaním rozhodli, že:
v Košickom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „podpora a rozvoj telesnej kultúry“
v Banskobystrickom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „podpora a rozvoj telesnej kultúry“
v Bratislavskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „ochrana a tvorba životného prostredia“
v Trnavskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „zachovanie kultúrnych hodnôt“
v Žilinskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „zachovanie kultúrnych hodnôt“
v Nitrianskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „ochrana a tvorba životného prostredia“
v Trenčianskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „zachovanie kultúrnych hodnôt“
v Prešovskom kraji sme hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti „zachovanie kultúrnych hodnôt“
II.
Poslali nám svoje tipy na mimovládne organizácie, ktoré vnímajú vo svojom kraji ako významné pre
vybraté oblasti verejnej prospešnosti. Tieto organizácie si pripravili prezentáciu o svojej organizácii
a o aktivitách, ktorým sa venujú.
III.
Zamestnanci Tatra banka Group svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú ako aktívnu
vo svojom regióne.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hlasovania zamestnancov
Tatra banka Group. V každom z ôsmich regiónov bola podporená jedna mimovládna nezisková
organizácia sumou 5 000 EUR.
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Zoznam 8 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2013reg001
podporená organizácia:
suma podpory:

KOLOMAŽ, združenie pre súčasné umenie
5 000 EUR

Cieľom a misiou občianskeho združenia Kolomaž je organizácia kultúrnych podujatí „živého umenia“
– divadlo, hudba, výtvarné umenie a performance. Občianske združenie zároveň poskytuje priestor
na sebarealizáciu pre všetkých záujemcov o kultúru. V rámci podporeného projektu bolo cieľom
zrealizovať tieto kultúrne a spoločenské akcie: Detský divadelný klub – 20 divadiel pre deti, medzinárodný
festival divadla jedného herca Sám na javisku, otvorený kultúrny priestor – hudobné koncerty, divadlá,
performance, výstavy, a Inovácia prvej komornej divadelnej scény.

2013reg002
podporená organizácia:
suma podpory:

1.BASKET KLUB MICHALOVCE
5 000 EUR

Basketbalový klub 1. BK Michalovce je dobrovoľným združením občanov, ktorý vykonávajú činnosť
v oblasti basketbalu a napomáhajú rozvoj tohto klubu. V basketbalovom klube sa snažia viesť
deti k športu a k zdravému životnému štýlu. Vštepiť im základný princíp, že sa môžu zdokonaľovať
len usilovným a svedomitým prístupom k tréningom a k svojim povinnostiam. Posilňujú tak
zodpovednosť nielen k sebe, ale aj ku kolektívu. Jedným z cieľov projektu bolo zvýšenie popularity
a úroveň basketbalu v regióne. V pláne programových aktivít na rok 2014 boli okrem iného nábor na
basketbal spojený so súťažami a vystúpeniami, rozšírenie členskej základne, žiacka basketbalová
liga, zvyšovanie popularity a kvality basketbalu, letný streetball, letný kemp, oprava a údržba ihrísk,
basketbalové turnaje a vydanie knižnej publikácie História michalovského basketbalu od roku 1985
po súčasnosť.

2013reg003
podporená organizácia:
suma podpory:

Združenie na záchranu Lietavského hradu
5 000 EUR

Cieľom projektu bola snaha zachrániť rozsiahly komplex jednej z najväčších a najkrajších slovenských
zrúcanín – hradu Lietava. Predmetom projektu bola rekonštrukcia tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
a zároveň propagácia hradu ako zdroja poznania histórie a turistického cieľa. Zrúcanina hradu Lietava
nie je len výrazným symbolom Žilinského kraja, ale aj celého Slovenska. O význame architektúry hradu
Lietava svedčí jej zaradenie do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta organizácie World
Monuments Fund. Cieľovou skupinou projektu je celá slovenská verejnosť, ako aj zahraniční hostia, pre
ktorých je národná kultúrna pamiatka Lietavský hrad obrovským zdrojom poznania minulosti. Zámerom
bolo takisto pokračovať v projekte zamestnania 11 nezamestnaných, publikačná činnosť – Kniha Imrich
Turzo, organizovanie kultúrnych podujatí na hrade a odbornej konferencie.
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2013reg004
podporená organizácia:
suma podpory:

Občianske združenie Katarínka
5 000 EUR

Hlavným cieľom projektu je konzervácia ruín kláštora Katarínka dobrovoľníkmi, zachovanie jeho
atmosféry a predĺženie životnosti. Tento kláštor sa nachádza 20 km severne od Trnavy. Občianske
združenie každoročne organizuje letné tábory pre mladých ľudí, ktorí na dobrovoľnej báze pracujú
na záchrane kláštora. Katarínka je zachraňovaná pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj a dobro. V pláne
aktivít na rok 2014 boli zahrnuté systematické školenia dobrovoľníkov – organizátorov letných táborov,
práca s ľuďmi, konzervácia kláštorných múrov, pokračovanie prác na vyhliadkovej veži, archeologický
výskum krypty, starostlivosť o návštevníkov formou sprevádzania.

2013reg005
podporená organizácia:
suma podpory:

občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany
5 000 EUR

Hlavným cieľom občianskeho združenia je zveľaďovanie zbierok arboréta v Mlyňanoch, propagácia
aktivít a rozvíjanie partnerských vzťahov arboréta na Slovensku i v zahraničí, environmentálna výchova
a vzdelávanie detí a mládeže. Plánovanými aktivitami tohto projektu boli: projekty pre deti Svet rastlín
pod mikroskopom, Naučme deti chrániť prírodu (prednášky, maxi ekoplagát) a detské ihrisko, výstava
Lesy Európy, detská výtvarná súťaž Arborétum Mlyňany mojimi očami, botanická olympiáda Malí
botanici, odborný seminár Slovensko a globálne výzvy: invázne rastliny a kniha fotograﬁí z Arboréta
Mlyňany SAV.

2013reg006
podporená organizácia:
suma podpory:

NADÁCIA HORSKÝ PARK
5 000 EUR

Misiou Nadácie Horský park je vytváranie a kultivovanie vzťahu ľudí k prírode, hodnotám, k deťom,
k iným ľuďom i každého k samému sebe. Uskutočňujú to v stredisku s kultivovaným prostredím,
kreatívnym detským ihriskom, ktoré vytvorili, ako aj s lesnou školou.
Medzi ciele projektu patrila záchrana CHA Bôrik a CHA Borovicový lesík, vytvorenie náučného chodníka
v parku, ďalšie budovanie komunity na záchranu vnútorných hôr Bratislavy, spustenie aktivít na záchranu
parku pred eróziou, vybudovanie prvej z bratislavských rozhľadní, renovácia detského kreatívneho
ihriska, vydanie publikácie Dôležitosť svaloviny pre zdravie detí i seniorov spolu so špičkovými
odborníkmi, uskutočnenie mestského seminára pre organizácie realizujúce údržbu stromov a ich
kontrolu, koncipovanie a rozbeh celomestskej aktivity Zasaď svoj strom, pokračovanie v osvedčených
programových aktivitách a ich rozširovanie.
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2013reg007
podporená organizácia:
suma podpory:

Relax Judo Banská Bystrica
5 000 EUR

Podporená organizácia sa zaoberá vedením detí a mládeže k športovej činnosti. Oddiel JUDO
sa konkrétne zaoberá hlavne tréningovým procesom a prácou s deťmi (od 5 rokov) a s mládežou,
smerujúcou k osvojeniu si princípov olympijského športu, ktorým je džudo od roku 1960. Oddiel
taktiež zabezpečuje vzdelávanie vlastných trénerov (najmä z radov vlastných odchovancov), aby bola
zabezpečená kontinuita v procese ďalšieho dosahovania kvalitných výsledkov. Aj v roku 2014 sa plánujú
zúčastňovať všetkých majstrovských súťaží Slovenského zväzu judo (SZJ) a vybraných klubových
turnajov (veľké ceny, pohárové turnaje a pod.) na Slovensku, ale i v zahraničí (Rakúsko, Poľsko, Česko,
Chorvátsko, Slovensko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko). Počas leta plánujú, tak ako každý rok, účasť detí
na letných sústredeniach. Pre mladších žiakov je to domáce letné sústredenie na Ružinej, pre starších
medzinárodné letné sústredenie v maďarskom Šalgotariáne. Mnohí z ich odchovancov sa zúčastňujú
na aktivitách organizovaných SZJ (sústredenia talentovanej mládeže a reprezentačného výberu dorastu)
a neskôr pokračujú v aktívnej športovej činnosti. V máji zorganizujú svoj najväčší projekt, a to XXXVIII.
ročník Medzinárodnej veľkej ceny mesta Rimavská Sobota. Počas roka ich čaká organizácia Turnaja
olympijských nádejí (dve kolá v Rimavskej Sobote), malý turnaj s opekačkou na záver školského roka,
vianočný turnaj a Memoriál Stanislava Sojku.

2013reg008
podporená organizácia:
suma podpory:

Rákociho cesta
5 000 EUR

Medzi ciele organizácie patrí obnova historických pamiatok, záchrana hradných zrúcanín v okolí Prešova,
ich oživenie hradnými podujatiami a zapojenie sa do udržateľného rozvoja regiónu.
V rámci projektu plánovali v roku 2014 uskutočniť:
– obnovu hradov Šebeš, Soľnohrad a Lipovce – koordinovanie projektov miestnych samospráv v programe
Obnova hradov s pomocou nezamestnaných,
– vznik správcovskej hradnej služby – vytváranie podmienok na vznik správcov hradov Šariš a Kapušany,
– prešovskú hradnú cestu – budovanie partnerstva s verejným (samosprávy a VÚC) a súkromným
sektorom na zapojení hradov do rozvoja regiónu.
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prof. Richard M.

Ebeling
profesor ekonómie na Northwood University (USA)

Prednáška:
Kríza politiky štátnych zásahov
11. 3. 2013 | 12.15 | Prednáška pre verejnosť
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

12. 3. 2013 | 18.00 | Prednáška pre verejnosť
hotel Danube, Bratislava

www.nadaciatatrabanky.sk
Na prednášku sa treba registrovať. Viac informácií na www.nadaciatatrabanky.sk
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B. Podpora partnerských projektov
Zoznam 10 podporených partnerských projektov s anotáciou
o ich realizácii
2013op001
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku 2013
28 000 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu úrovne ekonomického
poznania, ekonomického myslenia, ekonomického vzdelávania a vnímania
podstaty princípov ekonómie a slobodného trhu na Slovensku. Primárnym
cieľom AKE bolo prispieť k vytváraniu vrstvy vzdelaných ľudí s abstraktným
a syntetickým ekonomickým myslením, ktorí budú schopní využiť ho v praxi
vo svojom osobnom a profesionálnom živote a zrozumiteľne vysvetľovať
podstatu ekonomických princípov ostatným. Konzervatívny inštitút sa
tieto ciele snažil dosiahnuť prostredníctvom pritiahnutia veľkého počtu účastníkov CEQLS prednášok,
sprostredkovania mediálnych aktivít hostí a seminárov AKE. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika umožnil
všetkým účastníkom vypočuť si prednášky významných nositeľov ekonomického myslenia, diskutovať
s nimi a prostredníctvom mediálnych výstupov sa bližšie oboznámiť s myšlienkami týchto expertov.
Uskutočnili sa verejné prednášky významných osobností ekonómie: Richarda Ebelinga, Georgea Selgina
a Anthonyho de Jasaya. Na každej prednáške sa zúčastnilo 100 – 200 účastníkov.
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika prostredníctvom piateho ročníka AKE prehĺbil tradíciu pravidelného
priestoru na Slovensku. Na stretnutiach sa diskutovalo v rámci pravidelných seminárov o ekonómii
a o ekonomických otázkach nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách.
Semináre AKE 2013 navštevovalo 30 – 40 účastníkov, pričom 13 z nich získalo certiﬁkáty AKE 2013.
Konzervatívnemu inštitútu M. R. Štefánika sa podarilo naplniť všetky naplánované aktivity v dvoch blokoch:
CEQLS prednášky a iné aktivity zahraničných hostí spolu s ekonomickým vzdelávacím programom
Akadémie klasickej ekonómie AKE. Cieľovou skupinou projektu boli ľudia, ktorí majú záujem o ekonomické
myslenie. Boli to najmä mladí ľudia (najmä študujúci na VŠ) so záujmom o hlbšie a v praxi využiteľné
ekonomické vzdelanie a ekonomické myslenie.

2013op002
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Občianske združenie PUNKT
Dobrý trh
5 000 EUR

Dobrý trh je komunitný projekt organizovaný niekoľkokrát ročne od roku 2011. Zameriava sa prevažne na
lokálnu a multikultúrnu komunitu žijúcu a pracujúcu v okolí Starého Mesta v Bratislave, na mladých ľudí, ktorých
aktivizuje k participácii na projekte. Do projektu boli aktívne zapojení aj mestská časti Bratislava-Staré Mesto
(spoluorganizátor), umelci a množstvo dobrovoľníkov. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť kultúrno-spoločenské
podujatie, ktoré oživuje verejný mestský priestor a generuje novú, typicky mestskú kultúrnu tradíciu ako
alternatívu k nákupným centrám, dostupnú rovnako obyvateľom, ako aj návštevníkom lokality bez vekového
obmedzenia. Aktivity Dobrého trhu boli zamerané na oblasť kultúry, neformálneho vzdelávania a prezentovania
lokálnych výrobcov od gastronómie po dizajn. Návštevník mal možnosť okrem nákupu výberových produktov

139

140

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

predovšetkým aktívne tráviť voľný čas. Počas Dobrého trhu prebiehali workshopy zamerané na rôzne témy:
varenie, študovanie cudzích jazykov, fotenie, cvičenie, tancovanie, architektonická poradňa (pod vedením
študentov architektúry).
Každý Dobrý trh je jedinečný, zaznamenaný je stále rastúci záujem návštevníkov (cca 10 000 ľudí na akciu),
predajcov a predovšetkým lokálnych obyvateľov či organizácií, ktoré sa viac aktívne začali zapájať. Organizátori
rozšírili pôsobenie na viacero miest mimo Panenskej ulice, na Jakubovo námestie a Starú tržnicu, kde sa
nachádzajú aktívne komunity. Projektom sa podarilo vytvoriť kultúrno-spoločenské podujatie zamerané
na stimuláciu komunity, mladí ľudia sa mohli prezentovať, zabezpečil sa multikultúrny program a neformálne
edukačné aktivity. Zámerom Dobrého trhu bolo vytvoriť pozitívny vzťah obyvateľov k mestu a podporiť tak
zároveň i lokálnu ekonomiku.

2013op003
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Občianske združenie CERGE SK
Prednáška prof. Erica Maskina z Harvardu na Univerzite Komenského
v Bratislave
25 687 EUR

Hlavným cieľom podujatia bolo pokračovať v tradícii a prinášať na Slovensko prednášky najúspešnejších
ekonómov a podeliť sa tak o ich vedomosti, znalosti a akademický výskum na univerzitnej pôde na
Slovensku. Návšteva profesora Erica Maskina z Harvardu bola v poradí šiestou návštevou nobelistu v rámci
programu Nobel Prize Lecture Series Nadácie Tatra banky. Počas návštevy prof. Maskina na Slovensku sa
uskutočnila verejná prednáška s názvom Finančné krízy: Ako vznikajú a ako ich riešiť a zároveň odborný
akademický workshop s názvom Teória návrhu mechanizmov. Vďaka workshopu sa podarilo nositeľa
Nobelovej ceny dostať do priameho kontaktu a dialógu s jednotlivými akademikmi a doktorandmi, čo
predstavuje dôležitú pridanú hodnotu pre ďalší výskum. Navyše prednáška pritiahla pozornosť študentov
a profesorov z rôznych vysokých škôl. Organizácia podujatia bola zabezpečená v spolupráci s Univerzitou
Komenského v Bratislave a verejná prednáška sa konala dňa 24. 4. 2013 v aule Univerzity Komenského
v Bratislave. O deň neskôr sa uskutočnil akademický workshop s vybranými profesormi a doktorandmi na
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave pod vedením prof. Brunovského. Cieľom workshopu bola
odborná diskusia s vybranými slovenskými ekonómami a študentmi, ktorí sa zaoberajú teóriou návrhu
mechanizmov, za ktorú prof. Maskin dostal Nobelovu cenu. Výsledkom workshopu bolo vytvorenie nového
odborného predmetu o teórii návrhu mechanizmov.
Eric Maskin je univerzitný profesor na Harvardskej univerzite. Narodil sa 12. decembra 1950 v New Yorku
a mladosť prežil v Alpine, New Jersey. V roku 1976 absolvoval doktorandské štúdium (PhD.) v oblasti
aplikovanej matematiky na Harvarde PhD. Po jeho ukončení pôsobil na Cambridge University. V rokoch
1977 – 1984 bol členom fakulty na MIT (Massachusets Institute of Technology), neskôr členom fakulty
na Harvarde (1985 – 2000) a v rokoch 2000 – 2011 pôsobil na Princetone. V roku 2012 sa vrátil na svoju
domovskú univerzitu Harvard. Je členom American Academy of Arts and Sciences, Econometric Society
a European Economic Association a korešpondujúcim členom British Academy. Prof. Maskin žije
v Bostone, je ženatý a má dve deti.
V roku 2007 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu (spolu s profesormi L. Hurwiczom a R. Myersonom) za položenie
základov teórie návrhu mechanizmov. Prof. Maskin je známy aj svojimi príspevkami k teórii hier, teórii kontaktov,
teórii sociálneho výberu, k politickej ekonómii a k ďalším oblastiam ekonómie.
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2013op004
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Manageria, o. z.
Duelové diskusie 2013
5 000 EUR

Zámerom projektu Managerie bolo zorganizovať unikátne vzdelávacie podujatia, na ktorých mohli študenti
stretnúť inšpiratívne osobnosti z biznisu zo Slovenska a zo zahraničia. Na prvej diskusii sa zúčastnilo viac ako 200
poslucháčov. Témou diskusie bola korupcia. Diskusie sa zúčastnil investigatívny novinár a autor knihy Gorila Tom
Nicholson a český miliardár, matematik a bojovník proti korupcii Karel Janeček. Druhým formátom s účasťou
takmer 150 účastníkov bol duel Slepá spravodlivosť s profesorom Moliternom, britským sudcom Johnom Philipsom
a s advokátkou Zuzanou Čaputovou. Namiesto plánovanej tretej prednášky bola zorganizovaná veľká konferencia
Učiteľ 2020, kde bola panelová diskusia doplnená o workshopy. Celkovo sa na prednáškach zúčastnilo približne
650 účastníkov. Účastníci boli spokojní a zároveň prejavili presvedčenie, že nadobudli vedomosti, ktoré využijú na
svoj ďalší rozvoj. Po prednáškach sa konali afterdiskusie. Cieľ programu Duelových diskusií 2013, t. j. priniesť na
pôdu slovenských vysokých škôl aktivity z praxe podľa vzoru zahraničných špičkových škôl, bol naplnený.

2013op005
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Vesmír verejných výdavkov 2013
1 500 EUR

Cieľom projektu INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti
o ﬁnančnom vzťahu medzi občanom a štátom u vysokoškolských a stredoškolských študentov, ktorá je nevyhnutná
pre fungovanie normálnej občianskej spoločnosti. Cieľovou skupinou boli primárne učitelia vysokých a stredných
škôl, sekundárne ich študenti a novinári, ambasády, experti, laická verejnosť. Projekt poskytol učiteľom vysokých
a stredných škôl učebnú pomôcku, ktorá jednoduchým spôsobom vysvetľovala vzťahy a proporcie verejných ﬁnancií.
Vytvorený plagát verejných výdavkov 2013 bol úspešne distribuovaný do takmer 300 stredných a vysokých škôl
po celom Slovensku. Študenti sa tak názornou a zrozumiteľnou formou mohli dozvedieť základné skutočnosti
o ﬁnančnom vzťahu medzi občanom a štátom. Vesmír verejných výdavkov 2013 spolu s Cenou štátu bol
prezentovaný na viacerých prednáškach na vysokých a stredných školách. Okrem pozitívnych reakcií vzdelávacích
inštitúcií sa v projekte zaznamenali pozitívne reakcie z novinárskej obce. Záujem o plagát prejavili aj zahraniční
zástupcovia ambasád sídliacich na Slovensku. Anglická verzia Vesmíru verejných výdavkov bola doručená na
15 veľvyslanectiev v Bratislave.

2013op006
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Nadácia – Centrum súčasného umenia
BLAF – Bratislava Art Festival 2013
5 000 EUR

Festival vizuálneho umenia a kultúry BLAF – Bratislava Art Festival 2013 bol zameraný na prezentáciu súčasného
umenia príťažlivou formou smerom k širokej cieľovej kategórii lokálneho obyvateľstva, s dôrazom na širokú cieľovú
skupinu – nielen profesionálov na poli vizuálneho umenia, ale aj a najmä na laikov a nezainteresovanú verejnosť.
Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o samostatnom umení a podpora jeho prezentácie formami atraktívnymi
pre občanov všetkých vekových kategórií. Počas trvania festivalu sa na území hlavného mesta koncentrovali
vernisáže výstav i zaujímavé samotné výstavy, spojené s výkladmi a zo sprievodným programom. Podujatie
bolo prístupné pre všetkých a zadarmo. Prínosom projektu bolo podnietenie aktívnej a dlhodobej spolupráce
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kultúrnych inštitúcií a strategický marketing ich aktivít smerom k rôznym cieľovým skupinám, čím chceli autori
na kvalitné aktivity umeleckých inštitúcií a projektov upozorniť. Ťažiskom festivalu boli tri nosné dramaturgické piliere:
vlastný program participujúcich galérií, prednáškový cyklus a performatívny cyklus Živé umenie. V rámci inovácií boli
vypracované noviny festivalu BLAF. Posilnil sa zároveň i segment vzdelávacích aktivít určený žiakom stredných škôl
a študentom vysokých škôl. Projekt bol prínosný v podnietení spoločnej spolupráce viacerých kultúrnych subjektov.

2013op007
podporená organizácia:
názov projektu:

suma podpory:

Občianske združenie CERGE SK
Finančná podpora slovenských študentov v programe na The Center for
Economic Research and Graduate Education the Economics Institute
(CERGE EI) v školskom roku 2013/2014
10 000 EUR

CERGE-EI poskytuje magisterské a doktorandské štúdium ekonómie v anglickom jazyku pre študentov z viac
ako 30 krajín. Akademickí pracovníci produkujú ekonomický výskum na svetovej úrovni publikovaný v popredných
medzinárodných žurnáloch. Členmi výkonnej a dozornej rady CERGE-EI sú profesori ekonómie z prestížnych
zahraničných univerzít, ako aj nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu – prof. Christopher Sims a prof. Joseph Stiglitz.
Predmetom realizácie projektu je podpora slovenských postgraduálnych študentov v štúdiu a v ďalšom vzdelávaní.
Študenti ašpirujúci na titul PhD. majú príležitosť stráviť časť štúdia na amerických a európskych univerzitách.
Absolventi nachádzajú uplatnenie na prestížnych pozíciách v akademickej sfére, vo vládnych a v štátnych
inštitúciách, medzinárodných organizáciách, v bankovom sektore a v konzultantských ﬁrmách.

2013op008
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Nadácia Petit Academy
Pulitzer Prize Winner Abigail Goldman‘s
lecture
35 000 EUR

Nadácia Petit Academy v spolupráci s týždenníkom v anglickom jazyku
The Slovak Spectator a s podporou Nadácie Tatra banky a Univerzity
Komenského ako partnera z akademickej obce pokračovala v tradícii
verejných prednášok a vzdelávacích aktivít na akademickej pôde, ktoré na
pozvanie The Slovak Spectator aj v roku 2013 realizoval nositeľ Pulitzerovej
ceny. V rámci programu Pulitzer Prize Winner Lecture Series sa na Slovensku
uskutočnili dve elitné prednášky nositeľky Pulitzerovej ceny z roku 2004
Abigail Goldmanovej. Program novinárky pozostával z troch častí: verejnej prednášky v aule UK v Bratislave,
verejnej prednášky v Košiciach a z workshopu pre študentov žurnalistiky. Prednášky na tému Na pravde záleží
sa uskutočnili 18. 11. 2013 v Košiciach a 20. 11. 2013 v Bratislave. Prednášky sa pokúsili odpovedať na
otázky: Ako dnešní novinári zápasia s hľadaním pravdy a vyváženosti informácií v zhluku nekonečných
zdrojov správ? Ako meniace sa prostredie ovplyvňuje etiku novinárov, keď sa do zápasu s inými novinármi
pridávajú aj blogeri? Ako budovať dôveru čitateľov alebo divákov a popritom dosahovať dvojitý cieľ vo forme
budovania autority a budovania značky bez uchyľovania sa k senzáciám? Ako novinári tvoria správy a robia
výber toho, čo by ľudia mali vedieť, keď úspech správ je meraný počtom zobrazení článku na internete?
Cieľom projektu bolo prinášať významné osobnosti na Slovensko, vytvárať platformu pre aktuálne témy a na rozvoj
vzdelávania na Slovensku.
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Abigail Goldmanová prednáša žurnalistiku na University of California a je hosťujúcim učiteľom na
univerzitách v celých Spojených štátoch a v zahraničí. Za 14 rokov pôsobenia v novinách Los Angeles
Times a Goldman získala Pulitzerovu cenu a Polk Award za sériu článkov z roku 2003 The Wal-Mart Effect
(Wal-Mart efekt). Jej prieskum svetových výrobných podmienok ﬁrmy Mattel Inc. sa dostala do ﬁnále
Livingstonovej ceny v r. 2004. Študovala dejiny a politológiu na University of Wisconsin-Madison a titul MA
získala na Columbia University.

2013op009
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby, o. z.
Tajomstvo čarovnej paličky
2 000 EUR

Tajomstvo čarovnej paličky je neobyčajnou detskou knihou, ktorá je určená všetkým deťom v školskom veku,
ktoré majú rady dobrodružstvo, tajomstvá, napätie, záhady, ale v prvom rade hudbu. Príbeh deti prevedie cez
najdôležitejšie etapy hudobnej histórie od baroka až po súčasnosť, pričom cestovanie v dejinách hudby bude
napínavejšie a zábavnejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. K tomu majú pomôcť aj starostlivo vybrané
diela vybraných skladateľov spracované vo forme notového zápisu a orchestrálnych podkladov na priloženom
CD. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je interaktívna webová stránka, ktorá knihu organicky dopĺňa. Idea
vytvoriť knihu o hudbe pre deti je prirodzeným pokračovaním projektu Viva zbor! – Legenda o rytieroch zo Sitna,
ktorého pilotný ročník spojil v uplynulom školskom roku v rámci hodín hudobnej výchovy 800 žiakov vybraných
bratislavských základných škôl do najväčšieho detského zboru, aký kedy na Slovensku vznikol. Slávnostná
premiéra projektu sa uskutočnila 21. 6. 2013 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave za účasti viac ako
5 000 divákov. Žiaci sa predstavili spolu s významnými hereckými osobnosťami (T. Pauhofová, Z. Kronerová,
M. Čekovský, L. Latinák, I. Gogál) v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou
autora hudby O. Rózsu v réžii J. Nvotu. Zámerom projektu je vytvoriť platformu pre inovatívny prístup k predmetu
hudobnej výchovy a pomôcť tak zlepšiť vzťah detí k umeniu a ku kultúre vo všeobecnosti.

2013op010
podporená osoba:
názov projektu:
suma podpory:

Lívia Majzúnová
Pokrytie liečebných nákladov Anetky
452,22 EUR

Anetka, dcéra pani Majzúnovej, podstúpila 6. 11. 2013 náročnú operáciu – bol jej vyoperovaný zhubný tumor z hlavy.
Keďže histológia potvrdila 3. stupeň, musí podstúpiť náročnú kombinovanú liečbu (ožarovanie + chemoterapia).
Anetka bude mať len 4 roky, preto rodina hľadala iné možnosti liečby. Zistili, že Anetka je vhodným kandidátom
na protónovú liečbu v Prahe, ktorá je však ﬁnančne náročná. Preto sa obrátili na Nadáciu Tatra banky.
Sumu 452,22 EUR darovali anonymní darcovia v prezentačnom stánku Nadácie Tatra banky na Dobrom trhu
dňa 21. 12. 2013.
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Podpora divadiel v regiónoch
2013div001
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadelné združenie GUnaGU
TRINÁSTKA
10 000 EUR

V rámci realizovaného projektu divadla GUnaGU boli podporené dve nové inscenácie divadla:
Nízkotučný život a Sharon Stone, let me go!. Do projektu bola zaradená i inscenácia Kill Hill. V hre
Nízkotučný život bola predstavená myšlienka o svete posadnutom povrchnosťou a v hre Sharon
Stone, let me go! bola nosnou myšlienkou nepoučiteľnosť ľudí. Najväčším prínosom projektu – okrem
zachovania kontinuity existencie divadla, je zachovanie kontinuity tvorby pôvodných slovenských hier
a otváranie tematických okruhov z problémového diania na Slovensku. Témami inscenácií boli osamelosť
súčasníkov a rozpad tradičnej rodiny, pozadie práce v modelingu a castingových agentúrach, odvrátená
tvár celebrít, maﬁánsky spôsob života a myslenie podsvetia, životný štýl novozbohatlíkov, ako aj
aktuálna kríza Európskej únie. Projekt bol naplnený najmä úspešnou premiérou podporených
inscenácií, čo potvrdili aj diváci svojou priazňou a médiá odozvou,
recenziami a rozhovormi. Väčšina predstavení bola vypredaná, čím bol hlavný cieľ projektu naplnený.
Podpora umožnila divadlu stabilizovať prevádzku a pripraviť sa na jubilejnú 30. sezónu.

2013div002
podporená organizácia:

názov projektu:
suma podpory:

Spoločne deťom, neinvestičný fond
pri Štátnom bábkovom divadle
v Bratislave
Mikulášske čaro
2 000 EUR

Cieľom realizovaného projektu bolo potešiť mladých divákov
inscenáciou vianočnej hry Mikulášske čaro. Koncom novembra 2013
divadlo uviedlo obnovenú premiéru vianočnej hry. Od premiéry sa
hralo predstavenie dvakrát denne, spolu dvadsaťosemkrát, a celkový
počet divákov bol 4 002. Cez pracovný týždeň bolo predstavenie
určené hlavne deťom MŠ a žiakom ZŠ, ktorí nadšene prijímali hravé
a vtipné situácie, peknú hudbu a pesničky, ale i ponaučenie o histórii mikulášskej legendy. Víkendy
boli venované verejnosti, najmä deťom a rodičom. Tvorcom inscenácie sa podarilo osloviť divákov
hlavným posolstvom inscenácie, a to poukázaním na dobré medziľudské vzťahy, dôležitosť lásky,
porozumenia a spolupatričnosti nielen v čase sviatkov, ale po celý rok. Detský divák sa dozvedel,
ako je potrebné cítiť s druhými a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, čím bol hlavný cieľ
projektu naplnený.
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2013div003
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Vytvorenie a zaradenie muzikálu SHERLOCK HOLMES do repertoára DJZ
1 660 EUR

Hlavným cieľom projektu bolo uvedenie muzikálu SHERLOCK HOLMES do repertoáru Divadla Jonáša
Záborského v Prešove. Projekt priniesol nový pohľad na večnú tému lásky a skutočného priateľstva.
Premiéra hry sa na veľkej scéne divadla konala 8. novembra 2013. Splnila očakávania všetkých
nadšencov muzikálu i umenia, divákov, ako aj nových zvedavcov. V Prešove sa do konca decembra 2013
odohralo 20 repríz. Projekt tohto muzikálu dopadol nad očakávania, hľadisko bolo vypredané, dopyt bol
aj zo strany škôl, ﬁremných akcií a zájazdov.

2013div004
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo Jána Palárika
Alexej Nikolajevič Tolstoj: Zlatý kľúčik
6 638 EUR

Nadácia Tatra banky podporila hru Trnavského divadla s názvom Zlatý kľúčik. Popri inscenáciách textov
súčasných autorov – za všetky možno spomenúť júnovú premiéru textu známeho trnavského novinára
a humoristu Benjamína Škreka Jazyková ríša, určeného deťom II. stupňa základných škôl – sa veľkej
obľube malých divákov tešia i texty klasických autorov, často až notoricky známe z televízie či z rozhlasu.
Je to možno i tým, že tieto hry si obľúbili alebo na nich vyrastali ich rodičia či učitelia, ktorí deti privedú
do divadla. Medzi takéto texty určite patrí aj rozprávka o drevenej bábke s dlhým nosom, ktorú pôvodne
vytvoril C. Collodi pod pôvodným názvom Pinocchio a známy ruský spisovateľ A. N. Tolstoj prerozprával
pod názvom Zlatý kľúčik. V tejto inscenácii sa autori pokúsili o nový pohľad na jednu z najkrajších
rozprávok na svete.

2013div005
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo ASTORKA Korzo´90
Festival Astorka 2013
3 319 EUR

Cieľom projektu Divadla Astorka Korzo ´90 bolo zorganizovať už IX. ročník Festivalu Astorka 2013.
Táto medzinárodná divadelná prehliadka komorných inscenácií sa uskutočnila v plánovanom termíne,
na pôde Divadla ASTORKA Korzo ´90. Zámerom projektu bolo pozvať na festival divadelné súbory
z Európy s kvalitnými komornými divadelnými inscenáciami a obohatiť festival aj o sprievodné podujatia
vysoko umeleckého charakteru. Na festivale vystúpili viaceré renomované divadlá z Prahy, z Moskvy
a z Budapešti. Súčasťou programu boli divadelné inscenácie, výstavy, koncerty slovenských džezových
a bluesových umelcov a premietanie divadelných ﬁlmov. Program bol zameraný vyvážene na zaujímavú
a netradičnú interpretáciu klasických predlôh, ale i na súčasné témy s historickým a spoločenskopolitickým presahom. Festival Astorka 2013 priniesol slovenským divákom predstavenia vynikajúcich
zahraničných súborov, ktoré spolu s ostatným programom obohatili kultúrno-spoločenský život.

Výročná správa 2013 | Nadácia Tatra banky

2013div006
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Tisícročná včela
6 638 EUR

Cieľom projektu Divadla Andreja Bagaru v Nitre bola realizácia inscenácie Tisícročná včela.
Premiéra sa uskutočnila 15. a 16. novembra 2013. V inscenácii sa podarilo vytvoriť pôvodný
slovenský muzikál, ktorý svojou výpoveďou a umeleckými výkonmi oslovil všetky generácie.
Tisícročná včela oboznámila divákov so slovenskými dejinami na prelome 19. a 20. storočia.
Popri prvkoch prevzatých z meštianskej kultúry sa vo všetkých zložkách objavili ľudové motívy.
Scéna, kostýmy a choreograﬁa vzdelávali diváka v oblasti národopisu. O premiére informovali
veľmi pozitívne viaceré celoslovenské printové a elektronické médiá.

2013div007
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mestské divadlo Žilina
Podpora mladých umelcov v divadelnej sezóne 2013/2014
6 638 EUR

Zámerom projektu bolo podporiť mladých tvorcov a umelcov v Mestskom divadle Žilina pri realizácii
divadelných projektov. Cieľom bolo podporiť realizáciu súčasného textu nemeckej autorky Ingrid
Lausund Konfety v réžii Romana Maroša. Druhým cieľom projektu bolo podnietiť napísanie novej
dramatizácie románu F. M. Dostojevského Besi a naštudovanie inscenácie v réžii Edurada Kudláča.
Ingrid Lausund: Konfety
Vtipná satirická reﬂexia mediálnej a politickej pretvárky. Varietný sled kúzelníckych čísiel, ktorý sa
odohráva paralelne s estrádnymi výstupmi, trefne upozorňuje nielen na to, že žilinskí herci sú výborní
kúzelníci, ale hlavne na to, že dnešný konzumný svet je len jedna veľká ilúzia. Každý správny kúzelník,
rovnako ako „správny“ politik a biznismen, využíva ilúziu reality a ovláda umenie, ako najlepšie
odvrátiť pozornosť. Mediálna tvár je len povrch, pod ktorou sa skrýva to, čo žiadny smrteľník neobjaví.
Neostáva nám nič iné, len ignorovať virtuálnu realitu médií, žiť si svoj život a nenechať sa vlákať do siete
konzumovania mediálnych trikov.
F. M. Dostojevskij: Besi
Kruto prorocké dielo (1871 –1872) o modernej civilizácii poukazuje na deštruktívnu zhubnosť
revolučných aktivít v rukách mladých, mocichtivých a zakomplexovaných jedincov. Rozsiahly portrét
generácie, ktorej je v snahe vymaniť sa z rutinnej morálky a kultúrnych vzorcov svojich rodičov dovolené
všetko. Dostojevskij tu zaostril na malé vidiecke mestečko a fanatické výstrelky troch protagonistov –
bezstarostného a do seba zahľadeného Stavrogina, zakomplexovaného radikála Kirillova a mocichtivého
revolucionára Verchovenského. V prezieravom románe o pýche človeka, ktorý prestal rešpektovať
akékoľvek pravidlá, Dostojevskij načrtol stav a osud nášho súčasného sveta.
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2013div008
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Divadelná sezóna DJGT vo Zvolene 2013/2014
6 638 EUR

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene malo za cieľ aj v divadelnej sezóne 2013/2014 poskytovať
divákom hodnotné umelecké inscenácie, v ktorých postavy stvárňujú profesionálni herci. Výberom
diel sa snažia osloviť rôzne kategórie divákov, ako aj vychovávať detského diváka. Z tohto dôvodu
DJGT pripravilo inscenáciu interaktívnej rozprávky pre najmenších divákov O troch vílach, ktorej
premiéra bola plánovaná na november 2013. Pre žiakov a študujúcu mládež pripravila dramaturgia
divadla dramatizáciu životopisu patróna zvolenského divadla Jozefa Gregora Tajovského Na konci.
DJGT zaraďuje do svojho repertoáru široké spektrum inscenácií tak, aby zaujali všetkých divákov.
Začiatkom roku 2014 pripravilo premiéru inscenácie Mandarínková izba. V divadelnej sezóne
2013/2014 je najzaujímavejšou inscenáciou hra Williama Shakespeara Skrotenie zlej ženy, ktorá
otvorí 41. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské.
Okrem toho DJGT tradične pripravuje aj obľúbené divácke akcie: v septembri otvorenie jubilejnej
65. sezóny s vyhlásením výsledkov diváckej ankety MOTÝĽ 2013, v októbri Večer s osobnosťou,
v novembri Noc divadiel, v decembri predsilvestrovské predstavenie divácky najpopulárnejšej
inscenácie uplynulej sezóny, v marci Deň divadla, 1. mája Deň otvorených dverí divadla, v júni
medzinárodný letný divadelný a operný festival Zámocké hry zvolenské, výstavy o J. G. Tajovskom
a z diela Štefana Hudáka.

2013div009
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Štátne divadlo Košice
Podpora činohernej premiéry Bocatius
6 638 EUR

Cieľom projektu bola realizácia a uvedenie predstavenia divadelnej inscenácie Bocatius autora
Rudolfa Schustera v réžii Martina Kákoša. Inscenácia sa uskutočnila 31. januára 2014 v historickej
budove Štátneho divadla v Košiciach. Hra o košickom richtárovi Jánovi Bocatiovi bola zaradená
do repertoáru činohry Štátneho divadla Košice. Inscenácia bola určená večernému divákovi aj
školskému publiku. Po premiére sa stretla s vysoko pozitívnym ohlasom a okrem pravidelných repríz
pred domácim košickým publikom sú do budúcna v pláne aj zájazdové predstavenia po Slovensku
a po Českej republike. Hra Bocatius doplnila repertoár činohry určený nielen divadelným fanúšikom,
ale aj školopovinnému divákovi, čím bol hlavný zámer projektu naplnený.
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2013div010
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Divadelná sezóna 2013/2014
3 319 EUR

Zámerom projektu bolo naštudovať dve nové divadelné predstavenia, ktoré sa stanú súčasťou
aktívneho repertoáru divadla. Súčasťou divadelnej činnosti bude aj reprízovanie už naštudovaných
inscenácií divadla.
Prvá inscenácia – História mesta Banská Bystrica
Cieľom tohto projektu bolo naštudovanie inscenácie, ktorá vychádza z histórie a z dôležitých historických
postáv Banskej Bystrice. Inscenácia má byť skúšaná formou pouličného divadla, čím sa jednoduchšie
priblíži obyvateľom mesta aj jeho návštevníkom. Prostredníctvom predstavenia vrátia do povedomia
už veľakrát zabudnuté osobnosti a dôležité okamihy, ktoré formovali tvár Banskej Bystrice. Kulisami im
bude samotné mesto, jeho námestie, kostoly, fontána.
Druhá inscenácia – Johanka z Arcu
Príbeh mladej Johanky, ktorá sa v útlom veku postavila na čelo veľkej armády. Prostredníctvom sily svojej
viery pritiahla na svoju stranu mocných ľudí vtedajšej doby a vybojovala víťazstvo pre francúzskeho kráľa
Karola VII. Príbeh francúzskej hrdinky však skončil na horiacej hranici. Toto divadlo zohráva dôležitú úlohu
pri vzdelávaní divákov nielen spôsobom tvorby komunitného divadla, ale aj šírením myšlienok tolerancie
a zvyšovaním informovanosti laickej aj odbornej verejnosti. Prostredníctvom predstavení pomáhame
ľuďom pochopiť, že aj ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za talentovaných a tvorivých, takí
v skutočnosti sú. A zároveň prostredníctvom hereckých výpovedí približujeme ich spôsob rozmýšľania,
cítenia, ich vnútorné túžby a prežívanie.

149

150

Výročná správa 2012 | Nadácia Tatra banky

C. Program podpory výnimočnosti
Cena Nadácie Tatra banky
za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT
Nadácia Tatra banky ocenila najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT Cenou Nadácie Tatra banky za
výnimočnú diplomovú prácu v akademickom roku 2012/13. Odborná komisia v tomto roku za najlepšiu
vyhodnotila prácu Ing. Michala Žilinčíka s názvom Prieskumné vyhľadávanie na sociálnych sieťach so
zameraním na dynamické kritériá a vzťahy metadát k obsahu pod vedením prof. Ing. Pavla Návrata,
PhD. Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na
Medzinárodnom dni študentov.
Prijímatelia daru:
Michal Žilinčík – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 1 700 EUR.
Pavol Návrat – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 350 EUR.
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2013
Nadácia Tatra banky už od roku 1996 každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom
roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo ﬁlme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne alebo vo
výtvarnom umení. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii udeľovaná špeciálna cena Mladý
tvorca, ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela
Brunovského vytvorená špeciálne na túto príležitosť. Výherca taktiež dostane ﬁnančnú odmenu vo výške
6 639 EUR za hlavnú cenu a 3 319 EUR za ocenenie Mladý tvorca.
Porota určuje nominácie na základe odporúčaní Akadémie, pričom členom Akadémie sa môže stať každý
laureát Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V súčasnosti má Akadémia 51 členov.
Porota v zložení Peter Princ, Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Martin Huba, Matej Drlička, Viliam
Klimáček, Monika Kompániková, Dorota Sadovská, Daniel Fischer, Peter Michalica a Igor Vida
nominovala v kategórii hlavná cena nasledujúcich umelcov:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV: Robert Kirchhoff, Zuzana Piussi, Jaroslav Vojtek
• Divadlo: Roman Polák, Jozef Vlk, Blaho Uhlár
• Hudba: Ľubica Čekovská, Michal Novinski, Mikuláš Škuta
• Literatúra: Mária Ferenčuhová, Milan Hamada, Lucia Piussi
• Výtvarné umenie: Otis Laubert, Marek Ormandík, Jana Želibská

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2013 získali:
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Zuzana Piussi za scenár, réžiu a kameru dokumentárnych ﬁlmov
Od Fica do Fica a Krehká identita
Dokumentárny ﬁlm Od Fica do Fica
Dokument podáva pohľad na stav slovenskej spoločnosti po
dvadsiatich rokoch slobody a samostatnosti, aký sa ťažko pripúšťa.
Zachytáva predvolebné kampane, politikov, ich voličov, protesty proti
Gorile a ich organizátorov.
Dokumentárny ﬁlm Krehká identita
Dokument ponúka zamyslenie sa nad národnou identitou, ktorá často
prináša konﬂikty, veľké emócie a nedá sa oddeliť od politiky. Autorka sa zameriava na jej formovanie
v očiach a v cítení vybraných reprezentantov národa.
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Divadlo
Roman Polák za réžiu a spoludramatizáciu hry Bratia Karamazovovci
činohra SND, Bratislava
V hre Bratia Karamazovovci autor bilancuje vlastné životné postoje
a náboženské, sociálne, ﬁlozoﬁcké a duchovné názory. Veľká freska
životných príbehov s fascinujúcim psychologickým pozadím a kriminálnou
zápletkou je ﬁlozoﬁckým podobenstvom nielen o hľadaní Boha a samých
seba uprostred vlastného chaosu, ale aj o nezlomnej vitalite.

Hudba
Ľubica Malachovská-Čekovská za skomponovanie sóla
pre klavír Four Movements
Rudolﬁnum – Dvořákova síň, Praha
Komorná kompozícia, sólo pre klavír, napísaná pre Garricka Ohlssona
vznikla na objednávku neziskovej organizácie Terezin Music Foundation.
Štyri vety pre klavír sú podľa skladateľky spôsob, ako si uctiť hudobné
dedičstvo tých, ktorí zomreli v nacistickom tábore. Nahrávka bude
realizovaná v blízkej budúcnosti v Bostone.

Literatúra
Milan Hamada za knihu Kritické komentáre vydavateľstvo KK Bagala, 2012
Kniha Kritické komentáre obsahuje výber z esejí, štúdií, článkov, rozhovorov
a kultúrnych úvah. Podáva ucelený obraz o slovenskom literárnom svete za
posledných päťdesiat rokov. Pri štúdiu dejín uplatňuje autor kritické myslenie
a pri uvažovaní o súčasnosti využíva svoj zmysel pre široký historický
i kultúrny kontext.

Výtvarné umenie
Jana Želibská za výstavu Zákaz dotyku SNG, Esterházyho palác, Bratislava
Autorka sa vo svojej výstave venovala širšiemu spektru tém, ktorými
(nežne a elegantne) porušuje tabu. Prostredníctvom viacerých
produkčne a technicky náročných autorských rekonštrukcií divákom
priniesla ojedinelý viaczmyslový zážitok spojený nielen s vizualitou,
ale aj so zvukom, s priestorom, časom a s vlastným fyzickým vstupom.
Niektoré z vystavených priestorových diel boli v takomto rozsahu
nainštalované po prvý raz. Kurátorky výstavy: Lucia Gregorová,
Vladimíra Bungerová.
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Cenu Mladý tvorca taktiež v piatich kategóriách získali

• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas:
Adam Oľha za námet, réžiu a kameru ﬁlmu Nový život
Film Nový život mapuje odchod vlastného otca od rodiny a jeho ambíciu
začať nový život. Autor, ako najstarší zo súrodencov a posledný muž
v rodine, rozoberá vzťah rodičov od jeho začiatku a odhaľuje problémy
v komunikácii medzi mužom a ženou. Zároveň pozoruje, ako sa
problémy rodičov odrazili v živote jeho sestier.

• Divadlo:
Sláva Daubnerová za koncept, réžiu a performanciu divadelného
sóla Untitled
P. A. T. Bratislava
Divadelné sólo umelkyne inšpirované dielom fotografky Francescy
Woodmanovej – známej svojimi čiernobielymi konceptuálnymi
fotograﬁami, na ktorých je zobrazené jej nahé telo v rôznych polohách,
fragmentoch, gestách či v pohybe. Divák v tejto inscenácii v priamom
prenose sleduje, ako Woodmanová s pomocou samospúšte tvorila
svoje najslávnejšie fotograﬁe.

• Hudba:
Eva Šušková za spevácky výkon vo vianočnej kolede Infant Holy,
Infant Lowly
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava
Prvé uvedenie skladby sa uskutočnilo na vianočnom koncerte
rozhlasových symfonikov pod taktovkou Adriána Kokoša, v úprave
Jaroslava Hrušku a v sprievode detského speváckeho zboru
a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

• Literatúra
Ján Púček za knihu Kameň v kameni
vydavateľstvo F. R. & G. 2012
Zbierka poviedok Kameň v kameni je pozorným jesenným putovaním
po mikrosvete jednej dediny. Poviedky sa vyznačujú láskavým
a prenikavým pohľadom autora na priestor i jeho obyvateľov,
opatrným a citlivým pátraním po drobných nevšednostiach v minulosti
protagonistov a pomenovaním špecifík dedinského koloritu – humoru
itragiky jeho obyvateľov. Autor vstupuje do príbehov, ktoré sa odohrali
pred rokmi, a privádza ich späť k životu.
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• Výtvarné umenie:
Štefan Papčo za výstavu Lucy of the Rocks
Dumbo Arts Center, New York
Tvorba autora je veľmi úzko spätá s jeho primárnym záujmom
o prírodu a krajinu. Chlapčenskú adoráciu heroických výkonov
horolezcov pretavuje do reality, v ktorej sa posadnutosť
horolezectvom stala prirodzenou súčasťou jeho umeleckej tvorby.
Vzťah horolezca s „vesmírom Vysokých Tatier“ sa odráža aj v poetike
pomenovaní, ktoré charakterizujú citlivosť a intenzitu vzťahu
k danému prostrediu. Vo vlastnej autorskej koncepcii.

Mladý módny tvorca
Nadácie Tatra banky už štvrtýkrát v rámci udeľovania Ceny Nadácie Tatra banky za umenie podporila aj
vybraného módneho tvorcu, ktorého šaty sa stali súčasťou exkluzívnej kolekcie šiat navrhnutých špeciálne
na tento večer. Každý rok je autorom šiat nový módny tvorca. Prvé šaty k jubilejnému 15. ročníku pochádzali
z dielne talentovanej návrhárky Márie Štranekovej. V roku 2011 šil šaty pre moderátorku Marcel Holubec.
V roku 2012 obliekol múzu večera – Adelu Banášovú – do svojho na mieru šitého modelu Martin Hrča.
V tomto roku šila unikátne šaty Maja Božovič.

Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu
v oblasti vzdelávania a umenia
Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania:
Samuelovi Vagaskému
Michalovi Kubalákovi
Pavlovi Suďovi
Marcelovi Lukačkovi
a Stanislavovi Stankócimu
Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia:
Petrovi Michalicovi
Adriánovi Rajterovi
Marekovi Leščákovi
Tomášovi Hulíkovi
Rastislavovi Ballekovi
Marekovi Ormandíkovi
Nine Gažovičovej
a Kataríne Hubovej
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Finančná správa za rok 2013
Vybrané položky súvahy (v celých číslach v EUR)
Aktíva
Dlhodobý ﬁnančný majetok

813 907

Finančný majetok
– Bankové účty

69 129

– Pokladnica

873

Pohľadávky

375

Časové rozlíšenie
– Náklady budúcich období
– Príjmy budúcich období
Majetok spolu

1 000
-304
884 980

Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku
– Základné imanie
– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Nerozdelený zisk/strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia v roku 2013

6 639
17 343
163 665
0

Cudzie zdroje
– Zákonné rezervy, krátkodobé
– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

692
19 301

Časové rozlíšenie
– Výnosy budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

677 340
884 980

Vybrané položky výkazu ziskov a strát (v celých číslach v EUR)
Náklady
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Služby
Ostatné náklady (bankové poplatky, ostatné dane a poplatky)
Dary

43 522
0
114 234
98
0

Náklady na krátkodobý ﬁnančný majetok

538 650

Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy

563 383

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Náklady spolu

1 118
1 261 005

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet

38

Príspevky od iných organizácií

159 556

Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku

544 498

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia v roku 2013

571
556 342
1 261 005
0
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Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej uzávierke
Ročná účtovná uzávierka k 31. 12. 2013, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora
k ročnej účtovnej závierke sú obsiahnuté v prílohách tejto výročnej správy.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov Nadácie Tatra banky
1. Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

v celých EUR
652 185

2. Úroky prijaté

5 886

3. Prijaté príspevky od fyzických osôb
4. Prijaté príspevky od iných organizácií
Príjmy Nadácie Tatra banky spolu

571
159 556
818 198

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška
prostriedkov presahuje 331,94 EUR
V roku 2013 prijala Nadácia Tatra banky ﬁnančný dar od piatich darcov vo výške 159 535,65 EUR.
Darca
Tatra banka, a. s.
CENTRUM BÝVANIA, s.r.o.
Tatra-Leasing, s.r.o.
DDS TB a.s

suma v EUR
147 000,00
420,00
1 780,36
2 760,88
1 891, 85

TAM, správ.spol., a.s.

1 857,73
1 893,81
1 931,02
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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 k 31. 12. 2013
Prehľad výdavkov (nákladov) Nadácie Tatra banky

v celých EUR

Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
Grantový program Dobré srdceTB
Grantový program Kvalita vzdelávania

52 579,60
6 500,00

Grantový program Študenti do sveta

38 000,00

Podpora výnimočnosti

57 424,00

Podpora partnerských projektov

0,00

Grantový program Vedieť viac

20 000,00

Grantový program E-Talent

30 500,00

Podpora regionálnych divadiel

27 040,00

Grantový program Business idea

0,00

Grantový program Viac umenia

20 000,00

Grantový program Prvá pomocTB

30 500,00

Grantový program Stredoškoláci do sveta

27 040,00

Grantový program Viac pre regióny

20 000,00

Grantový program Viac dizajnu

30 500,00

Otvorené grantové programy celkom:
– náklady na propagáciu a medializáciu
– náklady na materiál pre kampane

232 043,60
163 781,00
53 488,00

Výdavky (náklady) na správu nadácie:
Vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky
Bankové poplatky a notárske poplatky
Služby za administráciu Nadácie Tatra banky
Ostatné služby
Daň – zrážková daň z úrokov
Výdavky (náklady) Nadácie Tatra banky spolu

6 047,60
13,80
38 500,00
1 782,00
564,16
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2013
V roku 2013 neboli v nadačnej listine a v zložení orgánov vykonané žiadne zmeny.

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie tatra banky a iného orgánu, ktorý bol
nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2013 žiadnu odmenu za výkon funkcie. Ostatné orgány,
ustanovené nadačnou listinou (dozorná rada, správna rada) vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadácia Tatra banky v roku 2013 nezaložila žiaden nadačný fond.

Ďalšie údaje, ktoré určila správna rada
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe za rok 2013.
Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Marcela Zajaca telefonicky na 0918 639 471,
e-mailom na zajac@changenet.sk alebo poštou na adrese Nadácie Tatra banky.
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