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V roku 2016 sme:
• podporili 20 najlepších vysokoškolských a 20 stredoškolských študentov a ich študijné pobyty
na zahraničných školách a univerzitách,
• podporili 3 študentov a ich podnikateľské nápady,
• podporili 16 projektov na vysokých školách zameraných na podporu ich kvality,
• podporili 6 výskumných projektov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky,
• podporili 9 projektov slovenských mimovládnych neziskových organizácií, ktoré prepájajú
vzdelávanie na univerzite s potrebami praxe,
• podporili 31 tímov zložených zo študentov, pedagógov a umelcov, ktorí sa venovali tvorbe
umeleckého diela,
• podporili 42 jednotlivcov v ich ťažkej životnej situácii,
• podporili 25 mladých dizajnérov a ich kreatívne projekty,

Milí priatelia,
v Nadácii Tatra banky veríme, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu kultivovať
našu spoločnosť, ktorej chceme byť dôstojnou súčasťou.
Preto sme aj počas minulého roka pokračovali v upevňovaní našej stratégie
v podpore vysokoškolského vzdelávania, umeleckej tvorby a dizajnu.
Rok 2016 bol pre nás opätovne plný nadšenia zo skvelých a kvalitných projektov,
ako aj z nových spoluprác. Svoje partnerstvá v oblasti umenia sme rozšírili
o podporu Týždňa slovenského ﬁlmu – bilančnej prehliadky ﬁlmovej tvorby,
v oblasti dizajnu sme sa stali partnerom podujatia Bratislava Design Week.
Okrem ôsmich stabilných grantových programov otvorených verejnosti a dvoch zamestnaneckých grantov
sme pod hlavičkou Osobnosti osobne privítali v poradí už šiestu držiteľku Pulitzerovej ceny Deborah Nelson
a ďalších svetových ekonómov.

• podporili 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska,
• podporili 138 verejnoprospešných projektov zamestnancov Tatra banky,
• podporili 11 divadiel v regiónoch,

Už 21. raz sme ocenili 12 špičkových slovenských umelcov a talentovaných mladých tvorcov v 6 umeleckých
kategóriách Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. Naším cieľom je aj naďalej pokračovať v konzistentnom
oceňovaní osobností slovenskej kultúry a poskytnúť im tak priestor na tvorbu ďalších diel.

• ocenili 6 špičkových slovenských umelcov,
• podporili 6 talentovaných mladých tvorcov,
• podporili príchod 2 zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých osobností
zo zahraničia,
• podporili 2 študentov magisterského štúdia na Súkromnej vysokej škole CEVRO Institute v Prahe,
• pozvali na Slovensko Deborah Nelson, ktorá získala Pulitzerovu cenu za spoluautorstvo série článkov,
ktoré odhalili rozsiahle zneužívanie vládneho programu zameraného na zabezpečenie bývania pre
rodiny amerických Indiánov. Podieľala sa aj na projektoch, ktorým udelili Pulitzerovu cenu v rokoch 2002
a 2003,
• podporili 4 projekty prezentácie moderného slovenského dizajnu,
• podporili projekt, v rámci ktorého boli slovenským divákom predstavené aktuálne slovenské hrané,
dokumentárne a animované filmy,

Aj v roku 2016 venovala Nadácia Tatra banky pozornosť svojim strategickým oblastiam a pomohla
zrealizovať 370 projektov – smerovala tak podporu do veľkého množstva nadania a intelektu.
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 a s veľkým odhodlaním zapájajú do našich programov a každoročne prinášajú
svoje inšpiratívne nápady.
Osobitne ďakujem členom odbornej poroty Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, ktorí nám dlhodobo
pomáhajú svojím odborným aj osobným vkladom. Veľmi si cením aj angažovanosť zamestnancov Tatra banka
Group, ktorí sa každoročne zapájajú do zamestnaneckých programov, prostredníctvom ktorých sa stávajú
dobrovoľníkmi či darcami.

• podporili projekt, ktorého cieľom je navrhnúť ucelenú reformu systému vzdelávania na Slovensku,

Len vzájomnou spoluprácou dokážeme napĺňať misiu našej nadácie.

• podporili sériu majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov európskeho
formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných vzdelávacích inštitúciách.

Ďakujem za podporu a sympatie, ktoré nám prejavujete.

Igor Vida
predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky
predseda poroty Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
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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

Prílohy k výročnej správe:
• auditovaná ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora
k ročnej účtovnej uzávierke tvoria prílohu k výročnej správe č. 1,
• výpis zo zápisu zo Správnej rady zo dňa 12. 12. 2012, odsúhlasenie rozpočtu Nadácie Tatra banky
a nákladov na správu v roku 2013 tvoria prílohu k výročnej správe č. 2.

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 00686930, 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.

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 nasledujúcej schéme:
1. otvorené grantové programy,
2. podpora partnerských projektov,
3. podpora výnimočnosti.

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

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.

Bc. Ing. Milada Halová

Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky majú svoje pravidlá:

Správca Nadácie:

Mgr. Marcel Zajac

•jasne a zrozumiteľne deﬁnované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,

Dozorná rada:

Mgr. Henrieta Ághová, predsedníčka

•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,

Ing. Marta Rejholcová
Ing. Jana Chlebanová

Poslanie Nadácie Tatra banky
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 jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom
pri realizácii ich vedeckých a vzdelávacích pobytov na zahraničných inštitúciách, prináša na Slovensko svetových
vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.
V roku 2016 Nadácia Tatra banky tento cieľ opakovane rozšírila o grantovú podporu stredoškolákov. Opätovne
sme otvorili grantový program, v rámci ktorého boli udelené štipendiá 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
prehĺbiť 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.
Ceny sme udelili v šiestich kategóriách. V každej sme udelili hlavnú cenu, ako aj cenu pre mladého tvorcu.

•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.

Aj v roku 2016 sa Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť na podporu vizionárskych, 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.

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, usilovnosťou,
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.

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, ktoré:
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 2016
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 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Názov grantového programu

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 druhých.

Projekty podporené
celkovou sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

1

Grantový program Dobré srdceTB

138

74 500,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

2

Grantový program Prvá pomocTB

42

43 789,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

3

Grantový program Viac pre regióny

8

40 000,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

4

Grantový program Kvalita vzdelávania

16

52 829,00 EUR

podpora vzdelávania

5

Grantový program Vedieť viac

9

27 338,00 EUR

podpora vzdelávania

6

Grantový program Študenti do sveta

20

52 300,00 EUR

podpora vzdelávania

7

Grantový program Stredoškoláci
do sveta

20

19 477,00 EUR

podpora vzdelávania

8

Grantový program E-Talent

6

25 000,00 EUR

podpora vzdelávania

9

Grantový program Business Idea

3

20 000,00 EUR

podpora vzdelávania

10

Grantový program Viac umenia

31

70 344,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

11

Grantový program Viac dizajnu

25

34 440,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Spolu

318

460 017,00 EUR

B. Podpora partnerských projektov

6. 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.
7. 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.

Počet
podporených
projektov

Názov partnerskej organizácie

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku 2016

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

Fashion LIVE 2016

6 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt dizajnu

Názov podporeného projektu

1

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

2

O. Z. MÓLO

3

Inštitút ekonomických
a spoločenských analýz

Ekonomické vzdelávanie

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

4

Inštitút ekonomických
a spoločenských analýz

Štipendiá pre dvoch slovenských
študentov CEVRO Inštitútu

9 000,00 EUR

podpora vzdelávania

5

O. z. Slovenská ﬁlmová
a televízna akadémia

Týždeň slovenského ﬁlmu 2016

20 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

6

Konvergencie, o. z.

Medzinárodné interpretačné kurzy,
Konvergencie 2016

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

7

Čerstvé Ovocie, n. o.

DNI ARCHITEKTÚRY
A DIZAJNU 2016/BA

7 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

8

O. z. Aparát

Bratislava Design Week

15 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

9

M.E.S.A. 10

Reforma vzdelávania na Slovensku

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

10

Slovak Fashion Council, o. z.

Best Fashion Graduate 2016

3 500,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

11

Nadácia Petit Academy

Pulitzer Prize Winner Deborah
Nelson’s lecture

30 000,00 EUR

podpora vzdelávania

11
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Názov partnerskej organizácie

12

GUnaGU

13

Spoločne deťom, neinvestičný fond
pri Štátnom bábkovom divadle
v Bratislave

Názov podporeného projektu

GUnaGU 2016

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Inscenácia Bratislavského bábkového
divadla „SESTRIČKA“

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Vytvorenie a zaradenie inscenácie PSIE
SRDCE do repertoára divadla

1 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

W. Shakespeare – Timon Aténsky

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

14

Divadlo J. Záborského

15

Divadlo J. Palárika

16

Divadlo Astorka Korzo ’90

XII. Festival Astorka 2016

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

17

Divadlo A. Bagara v Nitre

Daniel Hevier – Gabo Dušík:
Povolanie pápež

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

18

Mestské divadlo Žilina

Podpora tvorcov v sezóne 2016/2017

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

19

Divadlo J. G. Tajovského

Divadelná sezóna DJGT
vo Zvolene 2016/2017

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

20

Štátne divadlo Košice

Podpora činohernej premiéry
Zoltán Egressy: Nehoda

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Divadelná sezóna 2016/2017

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Priame prenosy z Metropolitnej
opery 2016

20 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

21

Mestské divadlo – Divadlo z pasáže

22

Združenie Maxa Reinhardta
Spolu

Názov grantového programu

Počet
podporených

Podporení
celkovou sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

1

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú
diplomovú prácu v oblasti IT

2

2 050,00 EUR

podpora vzdelávania

2

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

13

74 214,83 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia a dizajnu

3

Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú
dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia

13

1 391,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Spolu

28

77 655,83 EUR

Rozdelenie výdavkov (865 492,04 EUR):

granty/dary (742 072,83 EUR)
admin (56 023,23 EUR)
medializácia programov (67 395,98 EUR)

204 400,00 EUR

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 počas podujatia pod názvom Cena Nadácie Tatra banky za umenie,
ktorá je udeľovaná v piatich kategóriách: audiovizuálna tvorba, ﬁlm a TV, divadlo, hudba, literatúra,
výtvarné umenie a od roku 2015 aj v kategórii dizajn. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých
umelcov pod názvom Mladý tvorca rovnako vo všetkých šiestich kategóriách.

Rozdelenie darov/grantov (742 072,83 EUR), podľa verejnoprospešného účelu nadácia:

podpora vzdelávania (267 994 EUR)
podpora umenia (236 158,83 EUR)
podpora dobrovoľníctva/ﬁlantropie (159 680 EUR)

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 2016 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.

podpora dizajnu (78 240 EUR)
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TB
Dobré
srdce
zamestnanecký program

A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky
Grantový program Dobré srdceTB
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty 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 za rok 2015
alebo individuálnym ﬁnančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie a ich projekty získať
prostredníctvom Nadácie Tatra banky ďalšie peniaze.
Do zamestnaneckého programu predkladali projekty zamestnanci 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, nasledovne:
• 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.

V každom srdci je
miesto pre dobrú vec
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.
Projekty podávajte len elektronicky do 5. mája 2016
na www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecke-programy
Kresba je inšpirovaná renesančným umelcom Leonardom da Vinci.

K termínu uzávierky programu 5. mája 2016 bolo prijatých 139 projektov, v ktorých zamestnanci žiadali
o sumu dovedna 126 482 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská hodnota
predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 138 žiadateľov prerozdelili
74 500,00 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania správcu
Nadácie Tatra banky a hodnotiaceho výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Miriam Petríková,
Marcel Zajac a Barbora Paulenová.
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Zoznam 138 projektov podporených Nadáciou Tatra banky
s anotáciou o ich realizácii
2016zam001
Predkladateľ projektu: Katarína Fašungová
Podporená organizácia: Združenie deti a umenie
Názov projektu:
Suma podpory:

14. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých
550 EUR

Počas 14. letných tvorivých dielní bolo odpracovaných 390 hodín dobrovoľníckej
práce, projektu sa zúčastnili 3 lektori, pripravených bolo 17 dielní pre
318 účastníkov. V priebehu leta realizovalo Združenie deti a umenie prezentácie
rôznych výtvarných techník. Bolo zhotovených približne 1 200 výtvarných prác.
Prínosom projektu bolo prehlbovanie výtvarného vzdelania a remeselných zručností, uchovávanie a rozvoj
tradičných ľudových umeleckých remesiel, rozvíjanie ekologického myslenia.

2016zam002
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Beáta Candráková
ADAMKO, n. f.
Adamko
500 EUR

Adamko trpí detskou mozgovou obrnou. V rámci projektu sa zúčastnil liečby u Dr. Augustínovej v Egypte, keďže
len táto liečba ho najviac posúva aj z psychickej stránky. Po absolvovaní potrebného liečenia sa Adamkov
zdravotný stav zlepšil, liečba bola účinná.

2016zam003
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Ján Plačko
Združenie rodičov pri ZŠ M. R. Štefánika
Aj technika sa nás týka
400 EUR

Ciele projektu boli naplnené, žiaci sa na vyučovacom predmete technické
práce naučili pracovať s náradím, na tvorivých dielňach si pri výrobe vianočnej
dekorácie precvičili jemnú motoriku. Pridanou hodnotou projektu bol zámer
starších žiakov spolupracovať s mladšími spolužiakmi prostredníctvom spoločnej
aktivity – prikrmovania vtáčikov, čím boli žiakom prvého stupňa obohatené hodiny prírodovedy.

2016zam004
Predkladateľ projektu: Ing. Jana Hycová
Podporená organizácia: Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole
v Kútoch
Názov projektu:
Aké bude počasie
Suma podpory:
350 EUR
Pedagogickí pracovníci Materskej školy v Kútoch spolu komunikujú o priebehu
výučby, ako aj o spôsobe, akým samotnú výučbu spestriť a podávať nové
vedomosti aj hravou formou. V rámci školského roka sa deti učia, ako sa menia
ročné obdobia aj ako sa mení počasie. Vďaka zaobstaraniu vonkajšej meteostanice boli ich poznatky hravou
formou prenesené z tried do praktických skúseností. Deti vidia, ako sa so stúpajúcim slnkom zvyšuje teplota,
kohút ukazuje, ako sa mení smer vetra a ako sa v prípade daždivého počasia plní zrážkomer.

2016zam005
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Pavol Katreba
Združenie mariánskej mládeže
Animazlet 2016
500 EUR

Stretnutie Animazlet 2016 s podtitulom Animagrace sa uskutočnilo v priebehu
augusta v obci Parchovany. Zúčastnilo sa ho 133 ľudí vrátane dobrovoľníkov, ktorí
sú zároveň členmi Združenia mariánskej mládeže. Do programu boli zapojení
aj miestni obyvatelia, ktorí toto podujatie ohodnotili veľmi pozitívne. Počas
Animazletu boli zorganizované prednášky, nechýbali workshopy rôzneho charakteru, kde si každý prišiel na
svoje. Program bol doplnený folklórnym vystúpením a večer spestril gospelový koncert.

2016zam006
Predkladateľ projektu: Tomáš Sýkora
Podporená organizácia: Nenápadní hrdinovia
Názov projektu:
Anton Srholec/Publikácia o nenápadnom
hrdinovi
Suma podpory:
800 EUR
Cieľom projektu bolo priblížiť osobnosť dona Antona Srholca. Na túto úlohu
boli zvolené príhovory, ktoré odzneli na rozlúčke s donom Srholcom – príhovor
prezidenta SR, predsedu Správnej rady ÚPN, kňazov, predsedu KPVS a iných.
Publikácia bola prijatá veľmi dobre verejnosťou aj odborníkmi. Príhovory boli doplnené krásnymi fotograﬁami
zo života a tiež myšlienkami dona Srholca.
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2016zam007
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Zeman
Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
AxisMundi I/II 2016
400 EUR

Zámerom projektu bolo vydanie prvého čísla časopisu Axis Mundi 01/2016.
Číslo bolo zamerané na prinesenie najnovších výskumov zo sveta na Slovensko,
do religionistickej komunity. Prinieslo štúdiu k novej možnosti interpretácie
funkcie bohov u Mayov. Ďalšia štúdia je od významného iranistu Miklósa
Sárközyho z Univerzity Gáspára Károliho, ktorý popisuje odnož ismáílíje: assasínov. Časopis priniesol aj článok
zo Slovenska: Ortodoxné židovské náboženské obce na Slovensku v medzivojnovom období od Ivice Bumovej
a článok od Barbory Bogdaňovej z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK: Spôsob vylúčenia židovskej
menšiny zo sociálneho a hospodárskeho života v mestách na východnom Slovensku v rokoch 1939 –1942.
Príklad prešovských židov.

2016zam008
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Marﬁaková
ONAS, občianske združenie
Broňka
500 EUR

Projekt bol zameraný na dievčatko, ktoré absolvovalo pobyt v rehabilitačnom
centre Svetielko v Trenčíne. Cieľom bolo Broňku postaviť na nohy, čo sa vďaka
pobytu, na ktorom absolvovala rôzne cvičenia, aj podarilo. Najskôr sa zúčastnila
oxygenoterapie a potom už samotného pobytu a cvičenia v therasuit obleku, ktorý
jej organizmu navodil možnosť správneho dýchania.

2016zam009
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Danka Moravková
Ulita
Budúcnosť
900 EUR

Zámerom projektu Budúcnosť bolo sústrediť pozornosť na deti a mladých ľudí
zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, a to z dôvodu väčšej informovanosti
v základných témach: zamestnanie, výplata, životné náklady, sporenie, pôžičky.
Cieľom bolo, aby porozumeli, čo tieto základné pojmy znamenajú, a získali
praktické zručnosti. Najmä prostredníctvom individuálneho prístupu získali mladí ľudia zručnosti v rôznych
oblastiach potrebných na získanie práce.

2016zam010
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Oľga Gemeranová
DOBRÝ ANJEL, n. o
Byť niekoho Dobrým anjelom
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo navýšiť mesačný príjem rodín, ktoré sa nie vlastnou vinou dostali do ﬁnančnej tiesne,
na zakúpenie vitamínov, doplnkov, uhradenie rehabilitačných pobytov a cestovného. Boj so zákernou chorobou
im spôsobuje veľké ﬁnančné náklady. Rodinám pritom príjem klesol z dôvodu, že jeden rodič nepracuje, lebo je
buď chorý, alebo sa musí starať o choré dieťa.

2016zam011
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Barbora Holienčinová
OZ Montesvet
Byť vždy ﬁt
350 EUR

Projekt Buď vždy ﬁt bol zameraný na vybudovanie areálu detského ihriska
spolu so zabezpečením športového príslušenstva. Jeho realizáciou bolo
umožnené všestranné využitie detského ihriska a športových pomôcok na
zmysluplné trávenie voľného času detí, zhromaždenie detí, mládeže a dospelých
na športoviská s cieľom nárastu pohybových aktivít a psychomotorického rozvoja detí, efektívneho využitia
priestoru a skultúrnenia prostredia, odlákania detí od sedavého spôsobu života či podpory detského
športového ducha i zdravého životného štýlu.

2016zam012
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miroslava Lengyelová
Združenie za práva zvierat
Československý kastračný program
600 EUR

Cieľom projektu bolo zamedziť šíreniu a rozmnožovaniu túlavých zvierat v meste
Brezno a v jeho okolí. V rámci kastračnej akcie dobrovoľníci odchytili túlavé zvieratá,
ktoré boli následne tímom veterinárov vykastrované. Odobrali všetky šteniatka,
mačiatka a dospelé zvieratá, ktoré boli rozmiestnené do dočasnej opatery
a karantény. V priebehu 4 dní prešlo ich rukami 173 zvierat. Projektom boli zabezpečené náklady na veterinárne
zákroky a ošetrenia.
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2016zam013
Predkladateľ projektu: Robert Dvoran
Podporená organizácia: Slovenská rada rodičovských združení,
RZ pri Materskej škole
Názov projektu:
Čítajme spolu
Suma podpory:
400 EUR
Projekt Čítajme spolu pomohol materskej škole obnoviť knižničný fond a vďaka
novým titulom v školskej knižnici povzbudil deti v záujme o knihy. V rámci projektu
bolo realizovaných 5 aktivít, z toho 2 jednorazové, ktoré pomohli u detí vyvolať
zvedavosť a záľubu v zaujímavých tituloch kníh, ako aj 3 dlhodobejšie aktivity, ktoré pomohli rôznym spôsobom
vytvárať a upevňovať vzťah detí ku knihám a k čítaniu.

2016zam014
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Štofa
Ateliér Kompas, o. z.
Čo dokážu moje ruky
600 EUR

V priestoroch Ateliéru Kompas otvorili vďaka podporenému projektu hodiny
Ateliéru textilného dizajnu. Deťom vo veku od 8 do 15 rokov tak bolo umožnené
získať skúsenosti s módnou tvorbou – vytváranie vlastných návrhov v oblasti
textilných doplnkov, ich prípravu a následne realizáciu. Pod profesionálnym
dozorom sa oboznámili s celým postupom od kreslenia návrhov až po realizáciu konečného textilného
výrobku.

2016zam015
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Patrik Bona
Občianske združenie Chuť žiť
Čo nás spája a rozlišuje
800 EUR

Cieľom programu realizovaného v rámci projektu bolo naučiť deti a mládež
orientovať sa v základných pojmoch z oblasti ﬁnančnej gramotnosti a osvojiť
si základné zručnosti na efektívne riadenie a plánovanie svojej ﬁnančnej
budúcnosti. Naplnenie cieľov deťom prinieslo aj nové priateľstvá, ako aj vyššiu
mieru tolerancie a znášanlivosti, programu sa zúčastnili deti z rómskeho a nerómskeho prostredia.

2016zam016
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jozef Bednár
Dagmar Hlavčáková
Dagmar
400 EUR

Dar bol určený pre študentku vysokej školy, ktorá spolu so starou mamou žije z jej dôchodku. Cieľom bolo
pomôcť starej mame s nákladmi. Projektom boli zabezpečené náklady na zubné ošetrenie u stomatológa,
cestovanie a ubytovanie na internáte.

2016zam017
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lenka Mitánková
Základná škola s materskou školou Ivanovce
Dajme deťom šancu – zdravý chrbátik
350 EUR

Projekt za pomoci učiteľov a rodičov hravou formou naštartoval u detí chuť cvičiť,
vybudoval pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zameral sa na komplexné
posilnenie chrbtice a chrbtového svalstva, ako aj správneho držania tela a umožnil
deťom potrebný pohyb pre ich zdravý vývoj využitím moderného cvičebného
náradia a náčinia.

2016zam018
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Daniela Zgodavová
Daruj nádej, občianske združenie
Dajte nám šancu dokázať viac
600 EUR

Cieľom projektu Dajte nám šancu dokázať viac bolo zabezpečiť vybavenie
centra pomôckami a zariadením na podporu vzdelávania a optimálneho rozvoja
osobnosti pre hendikepované deti. Organizácia vďaka tomu poskytla deťom
priestor a možnosti na rozvoj a zlepšenie poznania, myslenia a reči. Notebook
s viacdotykovým displejom zakúpený v rámci projektu môžu využívať deti trpiace viacnásobným postihnutím
(mentálnym alebo zmyslovým), ktoré nevedia pracovať s klávesnicou alebo myšou.
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2016zam019
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Klempas
DAR ŽIVOTA
Darca orgánov
600 EUR

Zámerom projektu bola podpora transplantačného programu a darcovstva
orgánov, šírenie povedomia, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
a poskytnutie konkrétnych informácií. Verejnosti, prevažne mladej generácii bolo
poskytnutých množstvo relevantných informácií aj prostredníctvom tlačených
edukačno-informačných materiálov, spojených s neformálnou vzdelávacou aktivitou, na ktoré bol ﬁnančný dar
určený.

2016zam020
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Michaela Čermáková
Linka detskej istoty, n. o.
Denný letný tábor Linkáčik
600 EUR

Denný letný tábor Linkáčik pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bol
realizovaný už tretí rok. V rámci tábora bolo deťom zabezpečené zmysluplné
trávenie času, získali mnoho zaujímavých zážitkov aj nové kamarátstva. Rodičia
mali zabezpečenú starostlivosť o deti v čase, keď boli v práci. Realizácia bola
úspešná, deti navštívili miesta, na ktorých ešte neboli, a získali nové poznatky.

2016zam021
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Erika Cipovová
Zdravie a pohyb
Denný športový detský tábor Vĺčik
600 EUR

Na základe plánovaného projektu bol zrealizovaný denný športový detský tábor
s názvom Vĺčik. Počas piatich dní sa tábora zúčastnilo spolu 28 detí vo veku
5 – 12 rokov z rôznych sociálnych vrstiev. Realizáciou projektu boli vytvorené
sociálne kontakty, ktoré by sa mimo denného tábora vytvorili len veľmi ťažko.
Tábor pozitívne pôsobil na trávenie voľného času detí. Pre niektoré z nich to bola vôbec prvá skúsenosť tohto
druhu.

2016zam022
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Peterka
OZ Nádej na život
Deti a blankytný Jadran 2016
600 EUR

Cieľom projektu bolo pomôcť detským onkologickým pacientom zo sociálne
slabých rodín, ktoré prešli traumou onkologických ochorení a toho času sú
dispenzárne sledované, užívať si po dlhoročnej liečbe slnko a ozdravný pobyt pri
mori. Pobytu sa zúčastnilo 14 detí a mladých dospelých.

2016zam023
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ondrej Bryndziar
HK Považská Bystrica
Deti na hokej
300 EUR

Hokejový klub Považská Bystrica, n. o., začal s prípravou detí na hokej v roku
2013. Odvtedy urobili niekoľko akcií na nábor detí, v ktorých neustále pokračujú
aj v roku 2016. Prostredníctvom projektu boli zabezpečené súčasti detských
hokejových výstrojov, ktoré deti najviac potrebovali. Rodičom tak boli odľahčené
náklady spojené s hraním hokeja ich detí.

2016zam024
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kazimír Hlavačka
Novomestský športový klub 1922
Deti, poďte športovať
300 EUR

Novomestský športový klub 1922 žiadal o podporu športovania najmenších detí vo veku 5 – 10 rokov.
Zakúpenie nových lôpt umožnilo realizovať pestrejšie a kvalitnejšie tréningy a zabezpečilo deťom pohybový
a technický rozvoj. Skvalitnením a rozšírením technického zázemia chce klub zároveň každý rok prilákať viac
detí k pravidelnému športovaniu.
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2016zam025
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Andrea Szebelédiová
Občianske združenie Štyri živly
Detské 4 živly – workshopy a tvorivé dielne
600 EUR

2016zam028
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Jozef Kaňuch
Geodetklub
Digitálne technológie v stavebníctve
400 EUR

V Banskej Štiavnici bolo v rámci 18. Letného ﬁlmového seminára 4 živly Mladosť
zorganizované podujatie Detské 4 živly. Jeho súčasťou bol hudobný workshop,
otvorená tvorivá dielňa Deti a svet a 6 ﬁlmových projekcií. Cieľom projektu bolo
v rámci Letného ﬁlmového seminára 4 živly vytvoriť v Banskej Štiavnici tvorivý
priestor pre rodiny a deti, kde sa budú hravou a interaktívnou formou zoznamovať pasívne aj aktívne s ﬁlmom
a audiovizuálnym umením.

Projekt bol zameraný na zvyšovanie odborných kompetencií študentov Strednej
priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave v oblasti využívania
graﬁckých systémov. Vďaka realizácii projektu sa zvýšil počet študentov, ktorí sa
zapojili do rôznych súťaží, zvýšil sa ich záujem o nové technológie v stavebníctve
a ich teoretické vedomosti boli prepojené s praktickými. Výsledkom snaženia boli modely rodinných domov
vytlačených na 3D tlačiarni.

2016zam026
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam029
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tünde Orosová
Detské ARO Košice
Detské pľúca potrebujú teplý a vlhký kyslík
1 000 EUR

Ing. Martin Záhorec
Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova
Digitálnymi technológiami maličkí spoznávajú svet
400 EUR

Deti hospitalizované na III. Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny takmer vždy potrebujú liečbu kyslíkom. Realizáciou projektu bol
zabezpečený ďalší ohrievač a zvlhčovač plynov pre 12-lôžkovú kliniku v Detskej
fakultnej nemocnici v Košiciach.

Združenie rodičov v spolupráci s vedením Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej zrealizovalo
v letných mesiacoch pre deti materskej školy digitálny kútik. Výsledkom projektu bolo zabezpečenie
interaktívnej tabule, jej montáž a následná implementácia digitálnych technológií do rôznych oblastí
edukačného procesu detí v materskej škole s možnosťou bádania a overovania získaných poznatkov.

2016zam027
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam030
Predkladateľ projektu: Miloš Kulík
Podporená organizácia: Evanjelická Diakonia Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku
Názov projektu:
Doprajme seniorom priestor na relax
Suma podpory:
600 EUR

Daniela Geletková
Základná škola Belehradská 21
Digitalizácia učebne na ZŠ Belehradská 21
500 EUR

Obsahom plánovaného projektu bola digitalizácia učebne pre 1. stupeň na ZŠ
Belehradská v Košiciach. Cieľom projektu bolo zlepšiť, zefektívniť a zatraktívniť
vyučovací proces pre žiakov 1. stupňa. Zážitkové učenie, ktoré vďaka
projektu vedia vyučujúci žiakom sprístupniť, má vynikajúci vplyv na osvojenie
a dlhodobejšie zapamätanie si nových poznatkov.

Cieľom projektu bolo vybudovanie dreveného altánku pre klientov v areáli
zariadenia. Altánok skrášlil areál zariadenia a zároveň vytvoril pre klientov ďalší
priestor, kde sa môžu stretávať, rozvíjať tvorivé myslenie v rámci skupinovej terapie
a prehlbovať sociálny kontakt.
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2016zam031
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Silvia Krajňáková
Základná škola s materskou školou Bohdanovce
Dopravnou výchovou k bezpečnosti detí na cestách
600 EUR

2016zam034
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martina Fedorková
Toptenis, n. o.
Family cupík – 8. ročník turnaja
300 EUR

Projekt mal za cieľ vybudovať dopravné ihrisko pri Základnej škole s materskou
školou Bohdanovce. Pre nepriaznivé počasie sa bude projekt realizovať na jar
2017. Na realizácii projektu sa budú podieľať samotní žiaci aj učitelia. Projektom
bol zabezpečený nákup kolobežiek.

Turnaj Family cupík bol určený pre športové rodiny z Bratislavy. Zúčastnilo sa ho
20 dvojíc, rodič a dieťa, vo veku od 9 do 15 rokov. Víťazom turnaja sa stala každá
dvojica, ktorá sa podujatia zúčastnila a strávila krásny sobotný športový deň.
Všetky dvojice si zašportovali a utužili rodinného ducha.

2016zam032
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
suma podpory:

2016zam035
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Adriána Klasová
Bystrický prameň, n. o.
Dôstojná staroba
900 EUR

Bystrický prameň je neziskovou organizáciou zriadenou MČ Záhorská Bystrica
a Farnosťou sv. Petra a Pavla – Záhorská Bystrica. Klientom – seniorom,
občanom na dôchodku a ľuďom s fyzickým zdravotným postihnutím – pomáha
v každodenných činnostiach, aby zvládli bežné životné situácie. Bystrický prameň
poskytoval pre seniorov v Záhorskej Bystrici služby ako senior taxi, upratovanie domácností a dvorov, sezónne
práce, poradenstvo a asistenciu pri kontakte s úradmi či starostlivosť.

2016zam033
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Alexandra Maňkošová
Tanečné divadlo Bodies
Existencia a činnosť TD Bodies
500 EUR

Tanečné divadlo Bodies je 25-ročný súbor moderného a scénického tanca,
v ktorom sa od začiatku pôsobenia vystriedalo nespočetné množstvo detí
a mládeže. V Prešove a jeho širokom okolí je to jediný súbor zaoberajúci sa
týmto tanečným žánrom, technikami klasického, moderného a jazzového tanca.
Vďaka podpore mohol súbor vytvárať čoraz lepšie podmienky pre svoju zmysluplnú činnosť.

Lucia Bobková
Športový klub obce Miloslavov
Futbal deťom
300 EUR

Projekt Futbal deťom bol zameraný na podporu futbalových oddielov mládeže
Športového klubu obce Miloslavov. Cieľom projektu bolo skvalitniť prípravu
a tréningové procesy žiackych futbalových oddielov Športového klubu obce
Miloslavov prostredníctvom materiálneho vybavenia a kvalitného športového
náradia.

2016zam036
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Ivana Kačmárová
Záchranná služba východ
GPS pre život
700 EUR

Cieľom projektu Záchrannej služby východ bolo zefektívnenie a uľahčenie
záchranárskych činností vďaka GPS systému. Vďaka nemu skrátili čas potrebný
na záchranu osôb a získali podrobný prehľad o prepátranej oblasti, zvýšila sa
bezpečnosť záchranných tímov v akcii, pri mimoriadnych udalostiach alebo
cvičeniach.
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2016zam037
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Bibiana Proňuková
Vienok
Habura
500 EUR

2016zam040
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Dedinský
Rodičovské združenie pri ZŠ A. Dubčeka
Hrou k zdraviu
350 EUR

Súbor Vienok na festivale v Taliansku reprezentoval tradičnú slovenskú kultúru.
Zahraničná reprezentácia Slovenska je veľmi dôležitá aj pre nadviazanie nových
priateľstiev medzi mladými ľuďmi z celého sveta. Ciele projektu boli naplnené,
deti vnímajú účasť na festivale ako odmenu, je to pre nich radosť a česť zároveň.
Vďaka realizácii projektu sa znížila časť nákladov na dopravu rodičom, ktorí nie sú v ideálnej ﬁnančnej situácii.

Projekt Hrou k zdraviu bol realizovaný pedagógmi v spolupráci s Radou rodičov
pri ZŠ A. Dubčeka v Martine so zapojením žiakov i rodičov. Bol zameraný
na vylepšenie interiéru i exteriéru ZŠ ako oddychovej zóny. V rámci pracovného
vyučovania žiaci 4. ročníka vysadili do zakúpených kvetináčov rastliny, ktoré sa
zároveň učili pomenovať, tiež sa učili spôsob ich pestovania.

2016zam038
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam041
Predkladateľ projektu: Ing. Iveta Fešovičová
Podporená organizácia: Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej
škole sv. Michala v Michalovciach
Názov projektu:
Hudbou k radosti
Suma podpory:
400 EUR

Ing. Tomáš Petráš
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici
Hasičský tábor
700 EUR

V rámci projektu bol zrealizovaný tábor, ktorého sa zúčastnilo 65 detí z okresov
Senica, Skalica, Trnava a Bratislava. Počas podujatia deti trénovali hasičské
zručnosti, mali názorné ukážky od príslušníkov HaZZ, colníkov a absolvovali
prednášku o poskytovaní prvej pomoci.

2016zam039
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Richard Marcin
Nie sme sami
Hlinené kráľovstvo
700 EUR

Hlavným cieľom činnosti občianskeho združenia je podpora ľudí so zdravotným
znevýhodnením – ľudí s poruchou autistického spektra, mentálnym, telesným,
zmyslovým, viacnásobným postihnutím, so zameraním na skvalitňovanie ich
integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv. Na základe realizácie
projektu bola aktivita arteterapie rozšírená o prácu s hlinou.

Ku skvalitneniu školskej kapely a zboru a povzbudeniu ďalších detí k prejavu
ich vlastnej hudobnej realizácie prispel projekt Hudbou k radosti. Stanovený
cieľ bol splnený vďaka zakúpeniu modernejšieho hudobného aparátu pre
školskú kapelu – basgitary, cajonu a príslušenstva pre zbor. Po zakúpení nástrojov začali hudobný krúžok
navštevovať viacerí noví záujemcovia, ktorí každodenne trénujú a každý týždeň počas školských sv. omší
hrajú na zakúpených hudobných nástrojoch.

2016zam042
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Adžana Modlitbová
Občianske združenie Detské centrum Kvetinkovo
Ihrisko
400 EUR

Detské centrum Kvetinkovo chcelo prostredníctvom bezpečnejšieho detského
ihriska poskytnúť deťom možnosť venovať sa hrám a vonkajším aktivitám
na ihrisku takmer celý rok. V rámci projektu bola zrealizovaná montáž nového
herného prvku na detskom ihrisku. Konečné úpravy, napríklad násyp zeminy
a okrasnej kôry v okolí hojdačky, boli svojpomocne zrealizované členmi centra.
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2016zam043
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vladimír Harnoš
Občianske združenie Darujme deťom nádej
Internet pre malých pacientov
850 EUR

2016zam046
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Jana Ragalová
Šintavanka, OZ
Koncert pre seniorov
300 EUR

Občianske združenie Darujme deťom nádej sa usiluje o rozvoj Rehabilitačného
detského centra v Dunajskej Lužnej, pomáha pri rozvoji jeho aktivít s cieľom
zvýšenia kvality života postihnutého dieťaťa – najmä detí s DMO. Zakúpenie
počítača a zavedenie wiﬁ pripojenia prostredníctvom viacerých wiﬁ komponentov
pomohlo pri zlepšovaní kvality života ako detí, tak aj rodičov počas pobytu v zariadení.

Dychová hudba Šintavanka usporiadala dve koncertné vystúpenia, na ktorých
zazneli známe ľudové piesne. Prvé vystúpenie bolo určené pre domov sociálnych
služieb Šintava, druhé sa uskutočnilo na námestí v obci Šintava. Cieľom projektu
bolo aktívne využiť a spríjemniť voľný čas seniorov, spojený s počúvaním známych
ľudových piesní, ktorý sa zrealizovanými koncertmi podarilo splniť.

2016zam044
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam047
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Július Žatko
Spevácky zbor Apollo
Jesenná zborová žatva 2016
500 EUR

Ing. Henrieta Košiarová
RE-MI-DIA, n. o.
Konferencia reformovaných seniorov
700 EUR

Spevácky zbor Apollo absolvoval v sezóne 2016 sériu podujatí. V rámci projektu
zbor pripravil Jubilejný koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Speváckeho
zboru Apollo, vianočné koncerty a zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži
speváckych zborov v talianskom Rimini. Projektom boli pokryté náklady
na sústredenie speváckeho zboru.

Projekt Konferencia reformovaných seniorov realizovala nezisková organizácia
RE-MI-DIA, n. o. Konferencie sa zúčastnilo 45 seniorov. Stanovené ciele projektu
sa podarilo naplniť prostredníctvom prednášok a seminárov, kultúrny program
prispel k duchovnému obohateniu a zariadenie ponúklo aj ozdravno-rehabilitačný
relax. Projektom boli pokryté náklady na ubytovanie.

2016zam045
Predkladateľ projektu: Žaneta Both
Podporená organizácia: Združenie maďarských rodičov na Základnej
škole Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským
Názov projektu:
Každý sa rád učí interaktívne
Suma podpory:
400 EUR

2016zam048
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Predložený projekt predstavoval pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami základnej školy Mátyása Korvína. Projekt bol zameraný
na zriadenie multifunkčnej učebne vybavenej modernými informačno-komunikačnými technológiami.
Jeho realizáciou sa podarilo modernizovať edukačný proces, prispôsobiť vzdelávací proces individuálnym
potrebám žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a prispieť k zefektívneniu vyučovania.

Veronika Rusňáková
Veríme v nádej, občianske združenie
Kyslíkový prístroj pre komunitu
700 EUR

Veríme v nádej, občianske zduženie, zakúpilo kyslíkový prístroj s ionizátorom,
ktorý budú môcť využívať deti i dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím. Prístroj
je zapožičiavaný do domácností, v ktorých potrebujú zlepšiť zdravotný stav detí.
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2016zam049
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Silvia Dolínková
NepocujuceDieta.sk
Laická online poradňa Rodiča Rodičom
1 000 EUR

2016zam052
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Vodrážková
ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
Mladý fotograf v ateliéri
400 EUR

OZ Nepočujúce dieťa spustilo od júla Rodičovskú online poradňu. Na stránke
www.nepocujucedieta.sk/poradna môže rodič vyplnením online formulára
komunikovať priamo s 8 vyškolenými rodičmi – poradcami. Poradňa je prístupná
aj nepočujúcim rodičom. Za 4 mesiace poradcovia pomohli 68 klientom,
s ktorými viedli 98 konverzácií, v rámci ktorých prijali 379 správ a napísali 484 odpovedí.

Občianske združenie ATELIÉR FANTÁZIE, o. z., už 6 rokov úspešne pôsobí
na Slovensku a rozvíja umelecké cítenie detí vo veku 7 – 17 rokov. Na vytvorenie
funkčného fotoateliéru bolo potrebné doplniť a skompletizovať technické
vybavenie zakúpením štúdiového blesku. Táto technika bude využívaná aj
v ďalších rokoch.

2016zam050
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam053
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Potočárová
SKI TEAM Martinské hole
Medzinárodné majstrovstvá SR v in-line slalome
300 EUR

Lyžiarsky klub Ski Team Martinské hole sa ako najväčší a najúspešnejší klub
na Slovensku všestranne venuje fyzickým aktivitám počas celého roka.
V sobotu 6. augusta boli zrealizované štvrté Medzinárodné majstrovstvá SR
v in-line slalome, ktoré sa tradične konali v Martine. Projektom boli pokryté
náklady na zakúpenie slalomových tyčí.

2016zam051
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Viktória Kirňáková
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Melódia domčeka
600 EUR

Snahou Domu detí Božieho milosrdenstva, n. o., je poskytovať čo najkvalitnejšie
služby klientom s mentálnym a telesným postihnutím. Vďaka zrealizovanému
projektu bola zvýšená a zefektívnená adresná komunikácia s verejnosťou pri
realizácii aktivít organizácie, čím sa dosiahla lepšia propagácia neziskovej
organizácie a jej aktivít.

Ing. Roman Sečiansky
Základná škola s materskou školou Lazany
Moderná škola
350 EUR

Cieľom projektu bolo podporiť úspešnú realizáciu výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Lazany. Projekt bol
úspešný vďaka zabezpečeniu športového náradia a pomôcok.

2016zam054
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Július Pozdech
Nadácia Novohradská
Modernizácia športového areálu Novohradská
700 EUR

Jedna z najväčších škôl Bratislavy na Novohradskej ulici je 20 rokov bez
funkčného ihriska. Cieľom projektu bolo vybudovať moderný športový areál,
spĺňajúci všetky kvalitné, moderné a bezpečnostné štandardy. Zámer projektu
bol naplnený – bola vybudovaná dvojica malých ihrísk, na ktorých bola čiastočne
dokončená povrchová úprava.
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2016zam055
Predkladateľ projektu: Zuzana Krchňavá
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany
Názov projektu:
Multifunkčná zóna za školou
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu sa podarilo rozšíriť zónu oddychu a športu za školou –
multifunkčnú zónu pre deti z materskej školy, základnej školy i deti z obce.
Preliezačky poskytujú priestor na tréningy v mimoškolských krúžkoch, ako sú
hasičský a futbalový krúžok, kde si môžu deti trénovať obratnosť, stabilitu, rovnováhu a prekovávanie prekážok.

2016zam056
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Eva Gáfriková
Nožička, občianske združenie
Muzikoterapia – hudba ako liek
800 EUR

Cieľom OZ Nožička je zoskupovať rodičov s deťmi, ktoré trpia diagnózou detská
mozgová obrna, a podporovať ich k zlepšeniu zdravotného stavu terapiami.
Projekt bol zameraný na poskytovanie muzikoterapie prostredníctvom
pravidelných individuálnych stretnutí s deťmi, ako aj s rodičmi. Vedené boli
odborníčkou na muzikoterapiu. Výsledky projektu Muzikoterapia – hudba ako liek sú veľmi pozitívne.
Odrazili sa nielen na pohode klientov, ale aj rodičov.

2016zam057
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Marcel Hric
VERBUM BONUM
Najkrajšie remeslo
600 EUR

Prostredníctvom aktivít občianskeho združenia VERBUM BONUM sa verejnosť
naučila poznávať praktickú oblasť zberu, spracovania, ako aj uchovávania
liečivých rastlín a pod odborným vedením sa inšpirovala výrobou prírodných
produktov. Prostredníctvom workshopov, stretnutí či exkurzií poskytlo združenie
verejnosti informácie o liečivých rastlinách, ich spracovaní a využití.

2016zam058
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Mária Bačová
OZ Trenčiansky ÚTULOK
Nákup pipiet proti kliešťom a blchám
600 EUR

OZ Trenčiansky útulok v rámci projektu nakúpilo 300 pipiet proti blchám
a kliešťom pre psov. I keď úspech z projektu možno nie je pre verejnosť až taký
viditeľný, pre útulok je citeľný – zdravší psíci majú totiž lepšiu šancu na adopciu.

2016zam059
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lívia Harabinová
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves
Nové súpravy dresov v kategórii staršia prípravka
300 EUR

Floorball Club Young Arrows Spišská Nová Ves sa venuje ﬂorbalu od najmladších
kategórií cez juniorov až po mužov. Kúpou dresov bolo vylepšené materiálne
vybavenie klubu, konkrétne hráčskej kategórie staršia prípravka. Mladí ﬂorbalisti
sa tak budú môcť pod vedením trénera a vedúceho tímu aktívne a nerušene
zúčastňovať všetkých zápasov a turnajov.

2016zam060
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Ratulovský
Komunitná nadácia Liptov
Obnova a záchrana kostola sv. Ladislava
650 EUR

Projekt obnovy a záchrany kostola sv. Ladislava je dlhodobého zamerania. Hlavným cieľom projektu je
záchrana jedného z najmalebnejších a najkrajších ranobarokových kostolov Liptova a Slovenska.
V rámci projektu boli do kostola zakúpené a nainštalované LED reﬂektory – osvetlenie kostola.
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2016zam061
Predkladateľ projektu: Tomáš Ivan
Podporená organizácia: Rodičovské združenie
pri MŠ Park mládeže 4, Košice
Názov projektu:
Obnova vonkajšieho areálu MŠ Park mládeže 4
Suma podpory:
350 EUR
Projekt obnovy vonkajšieho areálu prostredníctvom inštalácie nových prvkov
primárne pomohol 86 deťom, ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ, ako aj ďalším
generáciám detí, ktoré do MŠ nastúpia. Sekundárnou skupinou, pre ktorú
projekt slúži, sú rodičia a rodinní príslušníci, ktorí sa starajú o deti navštevujúce MŠ. Naplánované aktivity
sa podarilo zrealizovať počas štyroch organizovaných brigád.

2016zam062
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Boženík
K VECI
Obnovme detské ihrisko v Bernolákove
400 EUR

Cieľom projektu bola kompletná rekonštrukcia detského ihriska v lokalite Žabák
v Bernolákove. Pôvodné ihrisko bolo vo veľmi zlom stave a pre deti nebezpečné.
Vďaka podpore projektu bola zakúpená nová detská preliezačka. Priestor
detského ihriska bol tiež kompletne vyčistený, vyrovnal sa terén a vysadili sa
stromy.

2016zam064
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Daša Zochová
Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Odkrývame históriu v našom meste
650 EUR

Vďaka spolupráci rímskokatolíckej cirkvi a OZ Záchrana cirkevných pamiatok
v Modre prebieha od roku 2010 celková obnova objektu a reštaurovanie
významných prvkov pôvodne gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa
na modranskom cintoríne. Projektom boli pokryté náklady na reštaurátorské
práce.

2016zam065
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Prikkelová
Občianske združenie pri MŠ Prešovská 28
Oprava ihriska MŠ Prešovská 28
350 EUR

Projekt Oprava ihriska MŠ Prešovská 28 bol zameraný na renováciu
nevyhovujúcich častí ihriska na dvore MŠ, ktoré zamedzovali plnému využitiu
celého areálu dvora materskej škôlky. Po obnove najmä sedacích častí ihriska
môžu žiaci a učiteľky voľne používať ihrisko a najmä veľké pieskovisko, ktoré
nebolo používané z dôvodu nevyhovujúcich podmienok.

2016zam066
Predkladateľ projektu: Ivan Sedlačik
podporená organizácia: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole
Hálkova 56
názov projektu:
Oprava klavíru Petrof v koncertnej sále
suma podpory:
400 EUR
Zámerom projektu bolo skvalitnenie umelecko-pedagogických aktivít súvisiacich
s hudobnou produkciou na Základnej umeleckej škole Hálkova v Bratislave.
Po kompletnej generálke je koncertné krídlo vo vynikajúcom stave. Výrazným
spôsobom tak pomáha skvalitniť hudobnú produkciu na Základnej umeleckej škole.

2016zam067
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Renáta Núdziková
Podložený palček
Oxygenoterapia – liečba kyslíkom
700 EUR

Občianske združenie Podložený palček pomáha rodinám, ktorých deti trpia
ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto deti potrebujú nepretržitú starostlivosť,
stimulácie, rehabilitácie. Zakúpeným prenosným kyslíkovým koncentrátorom bola
deťom poskytnutá oxygenoterapia – liečba kyslíkom, ktorá umožní zregenerovať
mozgové bunky a zlepšiť mozgovú činnosť.
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2016zam068
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Filip
OZ Brána do Narnie
Pitná fontánka
350 EUR

Občianske združenie Brána do Narnie od roku 2013 kontinuálne pracuje
na revitalizácii školského športového areálu, ktorý slúži žiakom školy aj okolitej
komunite. Vďaka realizácii projektu boli vytvorené vhodnejšie podmienky
na športovanie – športujúcim bol zabezpečený prístup k pitnej vode priamo
v areáli bez obmedzenia.

2016zam069
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Adriána Bíliková
PK Záhorák Senica
Plavecké pomôcky a prenájom plavárne
350 EUR

Plavecký klub Záhorák sa aj napriek zvýšeným nákladom rozrastá o nových
členov. Klub si v ťažkých časoch aj vďaka zabezpečeniu plaveckých pomôcok
udržal úroveň, dokonca získal mnoho medailí a ocenení na Slovensku
a v Čechách, čím prilákal nových členov a presvedčil deti a ich rodičov
o zmysluplnosti tejto aktivity.

2016zam070
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Branislav Laho
Plavecký klub AQUA Senica
Plavecké sústredenie
350 EUR

V rámci projektu bolo zrealizované sústredenie plavcov PK AQUA Senica. Počas
sústredenia si plavci zlepšovali kondíciu a techniku plávania. Na sústredení
sa zúčastnilo 8 detí. Okrem plaveckých tréningov bola absolvovaná aj suchá
príprava.

2016zam071
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Hedviga Durkovičová
OZ Hlas nádeje
Pobytový tábor Nádej – chata Zoška
500 EUR

Počas letných prázdnin OZ Hlas nádeje realizovalo tábor na chate Zoška – Malé
Karpaty. Tábor bol určený pre deti vo veku 5 až 10 rokov. Témou tábora bolo
spoznávanie prírody a kultúrno-historického dedičstva Malých Karpát. Všetky
plánované aktivity, súťaže a výlety boli zrealizované.

2016zam072
Predkladateľ projektu: Pavol Švarc
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Gelnická 34
Názov projektu:
Poď si s nami zašportovať!
Suma podpory:
350 EUR
Predkladaný projekt Poď si s nami zašportovať! mal za cieľ zatraktívniť školský
dvor MŠ Gelnická v Bratislave a vytvoriť prostredie podporujúce pohybové
činnosti. Po inštalácii exteriérového hracieho prvku na školskom dvore boli
vo vyučovacom procese realizované edukačné aktivity.

2016zam073
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Martina Vavríčková
Telovýchovná jednota Záhoran Jakubov
Podpora futbalového klubu TJ Záhoran Jakubov
300 EUR

TJ Záhoran Jakubov je futbalový klub s dlhoročnou tradíciou. Tento klub sa
v niekoľkých posledných rokoch zameriava predovšetkým na výchovu športovej
mládeže. Vďaka projektu bol zabezpečený nákup nových lôpt.
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2016zam074
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kamil Jánoš
Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o.
Podporme rodiny detí s rizikovým vývinom
900 EUR

Projekt Podporme rodiny detí s rizikovým vývinom realizovalo Centrum včasnej
intervencie v Prešove. Projektové aktivity boli zamerané na vzdelávanie rodičov
a odborníkov, na podporu a posilnenie komunity a na rozšírenie požičovne
špeciálnych pomôcok s cieľom podporiť rizikovú rodinu.

2016zam075
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Gálusová
Žijem, teda som!
Pomôcka na zlepšenie každodenného života
600 EUR

Poskytnutý dar bol použitý na rehabilitačné cvičenie pre bratov Kristiána
a Sebastiána, deti trpiace ťažkým postihnutím. Po absolvovaní cvičení bolo
dosiahnuté uvoľnenie spastického svalstva a čiastočná rekonštrukcia ľavej
končatiny Kristiána, ktorá rastom zaostáva za pravou končatinou a spôsobuje
zmeny v celkovom držaní tela.

2016zam076
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Veronika Smolárová
PLAMIENOK, n. o.
Pomôžme deťom vyfarbiť si svoj svet
1 100 EUR

Cieľom projektu bolo vytvoriť pre deti kreatívnu pomôcku – maľovanku
s možnosťou dopĺňania textu, ktorá im pomôže ľahšie identiﬁkovať a pomenovať
pocity, ktorými prechádzajú. Kombinácia vyfarbovania, písania a rozprávania
pomáha deťom účinne zapojiť pri tomto cvičení obidve mozgové hemisféry,
pričom dochádza k lepšiemu pochopeniu a pomenovaniu prežívaných pocitov.

2016zam077
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Tibenská
Materská škola
Postav dom, zasaď strom
300 EUR

V pláne Materskej školy Odbojárov v Nemšovej bola obnova areálu dvora.
Projekt slúži deťom na stanovené výchovno-vzdelávacie aktivity, využívanie hry
ako dominantného prostriedku osvojovania si základných postojov, zručností
a schopností. Deťom sa tiež vytvoril priestor na napodobňovanie aktivít súvisiacich
so životom v rodine a s prácou okolo domu formou námetových hier.

2016zam078
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Glézl
Otvorená škôlka
Postavme si svoje Mravenisko
350 EUR

Cieľom projektu občianskeho združenia Otvorená škôlka bolo nájsť, doviezť
a oživiť starú nepoužívanú maringotku a vytvoriť tak zázemie pre deti v lesnom
klube Mravenisko v Banskej Bystrici, ako aj miesto na spoločné stretnutia
a aktivity rodín s deťmi. Príspevok bol využitý na nákup materiálu potrebného
na povrchovú úpravu dreva, súvisiacu s rekonštrukciou staršej maringotky, najmä jej vnútorného obloženia.

2016zam079
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Slavomíra Šuliková
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
Postele pre domov na polceste
1 000 EUR

Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc v Prešove prevádzkuje
od roku 2008 domov na polceste D – partner pre mladých ľudí bez podpory
rodiny. Cieľom projektu bola výmena 15 starých postelí a matracov za nové, čím
bolo skvalitnené bývanie pre klientov v domove na polceste.
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2016zam080
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miroslav Strážnický
Občianske združenie KOMPA
Poviem to cez tablet
600 EUR

Projekt Poviem to cez tablet bol zameraný na rozvíjanie poznávacích
a rozumových schopností, jemnej motoriky a na prehĺbenie sociálnej interakcie.
Z ﬁnančnej podpory boli zakúpené dva tablety so špeciálnymi výukovými
programami.

2016zam081
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Vanya
Regionálne edukačno-sociálne centrum
Pozri, ako pekne sa hráme spolu
500 EUR

Regionálne edukačno-sociálne centrum v rámci projektu zakúpilo nafukovací
hrad pre deti. Keďže zariadenie navštevujú deti s autizmom a viacnásobným
postihnutím, je pre nich dôležité a veľmi vhodné posilňovanie pohybových
zručností, ako aj nadväzovanie sociálnych vzťahov.

2016zam082
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Elena Horníková
Dobrovoľníci Senica
Prednášky o poskytovaní prvej pomoci
600 EUR

Zámerom projektu združenia Dobrovoľníci Senica bolo zakúpenie
zdravotníckych pomôcok: resuscitačný set, ambuvak, automatický externý
deﬁbrilátor – tréner, nožnicový stan a ostatný zdravotnícky materiál. Pomôcky
boli využité pri realizovaní ôsmych prednášok o poskytovaní prvej pomoci.
Prednášky boli určené pre deti MŠ, deti ZŠ, dobrovoľných hasičov zo Senice a v rámci týždňa dobrovoľníctva
aj pre širokú verejnosť.

2016zam083
Predkladateľ projektu: Lucia Marušincová
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Stropkove
Názov projektu:
Príbeh pokračuje
Suma podpory:
600 EUR
Vďaka poskytnutému ﬁnančnému príspevku boli realizované všetky aktivity
a naplnené ciele projektu. Výrobky zhotovené počas tvorivých dielní, vystúpenia
v rámci dramatoterapie a účasť na remeselných vianočných trhoch v okresnom
meste boli pre združenie a deti trpiace postihnutím veľkou prezentáciou. Tieto aktivity prispeli k vtiahnutiu detí
do života spoločnosti.

2016zam084
Predkladateľ projektu: Zuzana Laurová
Podporená organizácia: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava-Miletičova
Názov projektu:
Prímestský tábor 2016
Suma podpory:
600 EUR
Prímestský tábor, ktorý každoročne organizuje DOMKA – Združenie saleziánskej
mládeže, stredisko Bratislava-Miletičova, bol realizovaný začiatkom júla. Témou
tohtoročného tábora bola rozprávka Doba ľadová. Zúčastnilo sa ho 210 detí
vo veku od 7 do 14 rokov, o ktoré sa staralo približne 60 dobrovoľníkov. Príspevok bol využitý na zabezpečenie
stravy a ubytovania.

2016zam085
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Macák
Slovenský skauting, východoslovenská oblasť
Program+
500 EUR

Projekt Program+ bol zameraný na neformálne vzdelávanie skautských lídrov
a na skvalitnenie programu, ktorý svojmu okoliu ponúkajú. Kurz bol rozdelený
na úvodnú motivačnú víkendovú časť a druhú týždňovú časť, počas ktorej
prebiehala hlavná časť programu celého projektu. Projektu sa zúčastnilo
23 účastníkov z východoslovenskej oblasti, ktorým bol zabezpečený prenájom priestorov, strava a materiály.
Organizačný tím zabezpečujúci chod kurzu a program tvorilo 8 dobrovoľníkov.
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2016zam086
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Beláňová
Občianske združenie Múdre Sovičky
Prvé kroky k samostatnosti
700 EUR

Na základe realizácie projektu bola úspešne nadviazaná dlhodobá spolupráca
medzi občianskym združením Múdre sovičky a zariadením Nový domov
v Prievidzi. Pedagógovia využívajú užitočné informácie získané z bezplatných
školení v oblasti montessori pedagogiky pre špeciálnych pedagógov a zo školení
o používaní montessori materiálov pri práci s deťmi trpiacim ľahkým mentálnym postihnutím priamo v zariadení
či v rodinách, kde sa nachádzajú aj predčasne narodené deti, vyžadujúce špeciálne výchovno-vzdelávacie
postupy a prácu s montessori pomôckami.

2016zam087
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Katarína Loffayová
Montessori – centrum pre rodinu, o. z.
Radosť v záhrade
350 EUR

Predtým chátrajúca záhrada po rekonštrukcii slúži dennodenne deťom zo škôlky
LiliUm a príležitostne širšej verejnosti. Projektom bola záhrada v škôlke doplnená
o drevený domček so šmýkačkou. Deti môžu trénovať, zlepšovať si fyzickú
kondíciu a robiť rôzne aktivity.

2016zam088
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Štefan Haljak
Občianske združenie Fraštačania
RC Fraštáčik – nové rodinné centrum v Hlohovci
400 EUR

OZ Fraštačania sa prostredníctvom predkladaného projektu uchádzalo o materiálnu podporu na pripravované
Rodinné centrum Fraštáčik v Hlohovci. Centrum sa stane aktívnym priestorom pre stretávanie sa rodín
s menšími deťmi a tejto cieľovej skupine bude tiež ponúkať širokú škálu voľnočasových, vzdelávacích,
zábavných a športových aktivít.

2016zam089
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lívia Šarinová
Lampášik nádeje, občianske združenie
Rehabilitácia pre hendikepované deti
900 EUR

Vďaka projektu sa podarilo vybaviť priestor na rehabilitáciu potrebnými
pomôckami a poskytnúť tak rodinám s deťmi trpiacimi postihnutím možnosť
pravidelnej rehabilitácie pod dohľadom fyzioterapeuta. Deti môžu využívať
pomôcky na uvoľnenie svalového napätia a cvičiť hravou formou v prítomnosti
odborníka.

2016zam90
Predkladateľ projektu: Zuzana Lančaričová
Podporená organizácia: Občianske združenie ALEXÍK
Názov projektu:
Rehabilitácia v Centre Nadácie Pomoc
jeden druhému
Suma podpory:
500 EUR
Alex ako predčasne narodené dieťa trpí detskou mozgovou obrnou. Vďaka
absolvovaniu intenzívnej rehabilitácie sa mu uvoľnila spasticita, zlepšili sa mu
pohybové schopnosti všetkých štyroch končatín, spevnel mu chrbát a získal viac
istoty a rovnováhy v asistovanom sede a stoji. Počas pobytu absolvoval aj množstvo doplnkových terapií, ktoré
sú osožné pre zlepšenie jeho zdravotného stavu.

2016zam091
Predkladateľ projektu: Štefan Horváth
Podporená organizácia: Nadácia ADELI
Názov projektu:
Rehabilitačný pobyt v ADELI
pre Kamilku Trávničkovú
Suma podpory:
500 EUR
Trojročná Kamilka sa narodila so vzácnou formou nervovosvalového ochorenia.
Vďaka podpore mohla absolvovať ďalší dvojtýždňový rehabilitačný pobyt v ADELI
Medical Centre v Piešťanoch. Po absolvovaní terapie je Kamilka pevnejšia
a zdatnejšia v motorických schopnostiach. Intenzívnym cvičením sa zlepšila jej svalová sila a znížila sa
spasticita končatín.
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2016zam092
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Cuninková
Zuzana Lančaričová (pre Adama Lančariča)
Rehabilitačný pobyt v Renone pre Adamka
500 EUR

2016zam095
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Monika Šáriová
Občianske združenie Detský park
Revitalizácia basketbalového ihriska
400 EUR

Príspevok bol určený na rehabilitačný a liečebný pobyt v zariadení Renona Rehabilitation pre Adamka
trpiaceho detskou mozgovou obrnou. Cieľom terapie bola edukácia, reedukácia a koordinácia pohybov
horných aj dolných končatín, ako aj znovuzačlenenie pacienta do bežného života. V zariadení ho učia
samostatnosti a sebestačnosti, čím sa zvyšuje aj kvalita jeho života.

V rámci aktivít projektu bol opravený jeden z pôvodných basketbalových košov
a bol zakúpený ďalší kôš s možnosťou variovania výšky. Môžu ho tak využívať
aj menšie deti. Na realizácii projektu sa spoločne zúčastnili obyvatelia obce
Jesenské.

2016zam093
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam096
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Gabriela Lempochnerová
Boris Marko
Rehabilitačný pobyt v Renone pre Boriska
500 EUR

Pavol Stašík
Občianske združenie Pajštún
Rozbeh vzdelávacej miestnosti v Borinke
400 EUR

Borisko trpí genetickou diagnózou a celkovou psychomotorickou retardáciou.
Výsledkom rehabilitačného pobytu, ktorý zahŕňal cvičenie v obleku TheraSuit,
bolo zlepšenie celkovej kondície dieťaťa, mierne sa uvoľnili skrátené svaly krku,
čím sa jemne upravilo držanie hlavy. Zlepšilo sa celkové držanie tela. V priebehu
terapie zaznamenali výraznejšiu aktivitu Boriskovej ľavej ruky.

V júni sa s pomocou obce podarilo vyčleniť prvý priestor pre komunitné
aktivity. Aby sa v ňom mohli rozbehnúť, bolo potrebné zariadiť ju základným
vybavením. V októbri 2016 bola miestnosť odovzdaná do používania a odvtedy
v nej prebiehajú vzdelávacie aktivity. Príspevok bol použitý na zakúpenie
videoprojektora s plátnom.

2016zam094
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam097
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ľubica Kostolanská
Základná škola Na bielenisku 2, Pezinok
Relax-zóna Na bielenisku
350 EUR

Projekt Relax-zóna Na bielenisku si dal za cieľ vytvoriť podmienky pre zdravý
telesný a psychický rozvoj detí a mládeže, podporu pohybu aj relaxácie, rozvoj
zručností a tvorivosti, ako aj pre utužovanie kamarátskych vzťahov. V rámci
projektu bola vybudovaná relax-zóna s atraktívnymi preliezačkami, lezeckou
stenou, hojdačkami a s prekážkovou dráhou.

Monika Chrapová
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Rozvíjaj sa športom
600 EUR

Projekt Rozvíjaj sa športom ponúkol na sídlisku Terasa v Košiciach dostupné
športové aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase. Účastníci aktivít mali
možnosť aktívne a zmysluplne prežiť svoj voľný čas v bezpečnom prostredí
mládežníckeho strediska za asistencie dobrovoľníkov. Zrealizovaných bolo
5 jednorazových a 1 pravidelná aktivita pre rôzne vekové kategórie, od základnej po vysokú školu.
Aktivity pritiahli k športovaniu viac ako 240 detí a mladých.
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2016zam098
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miloslav Mlynár
ZRPŠ Pri kríži
S Hejného matematikou – škola hrou
500 EUR

Občianske združenie rodičov a priateľov ZŠ Pri kríži svojou činnosťou spolupracuje
s vedením školy a pedagógmi. Aktuálne si za hlavný cieľ stanovilo zavádzať
na pokrokovej škole ZŠ Pri kríži v Dúbravke inovatívne vzdelávanie matematiky podľa
Hejného metódy. Projektu sa zúčastnilo 14 učiteľov prvého stupňa, ktorí postupne
uplatňujú prvky Hejného metodiky vo vyučovacom procese. Príspevok bol použitý na školenie učiteľov.

2016zam099
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Dominika Momková
Hipoterapeutické centrum Hipony
S úsmevom na koni
850 EUR

2016zam101
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Alena Ludhová
Naša šanca
Snoezelen pre deti, ktoré sú iné, ale nie horšie
700 EUR

Cieľom projektu bola podpora detí trpiacich detskou mozgovou obrnou,
autizmom alebo inými neurologickými poruchami, a to vybavením priestoru
Snoezelen – multisenzorickej miestnosti. Potreby a pomôcky pre priestor
Snoezelen boli zakúpené s dôrazom na kvalitu, odolnosť a zdravotnú neškodnosť
materiálov. S ohľadom na rôzny charakter postihnutia detí je možnosť využívania multisenzorického priestoru
individuálne pre každé dieťa.

2016zam102
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Grelík
KASPIAN
Srdcom k zdravému rastu
900 EUR

Hipoterapeutickému centru Hipony sa v projekte S úsmevom na koni podarilo
úspešne dostať deti do prírody a ukázať im zaujímavú aktivitu, ktorá im nielen
ponúka nové podnety a zážitky, ale aj nových kamarátov a je prospešná pre
ich zdravie. Deti sa pravidelne zúčastňovali jazdeckého skupinového výcviku,
naučili sa starať o kone, získali nové poznatky, naučili sa správne vykonávať cviky na koni aj na zemi, ktoré
sú prospešné pre ich zdravie, ovládajú základné jazdecké povely a vodenie koňa zo zeme.

Občianske združenie KASPIAN, ktoré sa venuje deťom a mládeži v Petržalke, bolo
po 19 rokoch presťahované do väčšej a priestrannejšej budovy na Furdekovej
ulici. Priestory kapacitne poskytnú dvojnásobnému množstvu detí možnosť
využívať nízkoprahové programy. Vďaka podpore bola vykonaná obnova
vykurovacieho systému.

2016zam100
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam103
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Pavol Mihalkovič
Občianske združenie T-VIA
SKALKA-MALKA
500 EUR

Realizáciou projektu SKALKA-MALKA bol pre klientov Denného stacionára AZZP
Trenčín vytvorený priestor pre ich aktívny prístup k výtvarnej tvorbe a tvorivému
relaxu. Tvorivé dielne v historickom prostredí Skalky a Trenčína, výnimočné
stretnutia s umelcami počas ich tvorby a odborné vedenie v procese ich výtvarného
snaženia boli veľkou motiváciou a odrazili sa na konečnom výsledku. Príspevok bol použitý na honoráre pre
umelcov, na výtvarný materiál a na rámovanie.

Milan Zdimal
Communium basilica
Stroj času
500 EUR

Občianske združenie Communium basilica realizovalo v mesiacoch máj až
august projekt Stroj času. Realizácia projektu pomohla deťom obľúbiť si dejiny
našej krajiny a dejiny sveta. Vďaka tomu im boli sprístupnené aj rôzne kultúry.
Vyvrcholením projektu bolo zorganizovanie a uskutočnenie Letného tábora
v Jedlinách. Príspevok bol použitý na úhradu dopravy, ubytovania a stravovania.
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2016zam104
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Elvíra Mistríková
Mária Hecklová
Svetlo do tmy
300 EUR

Kvôli nádoru v mozgu pani Mária oslepla. S touto ťažkou traumou žije viac ako 20 rokov. V rámci projektu boli
zakúpené lieky potrebné na stabilizáciu nádoru na mozgu, bez ktorých pacientka nemôže existovať.

2016zam105
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Nemlaha
Turčianske šachové centrum Martin
Šach – vynikajúci výchovný prostriedok
400 EUR

OZ Turčianske šachové centrum Martin sa vo svojej činnosti prioritne zameriava
na šachový rast mládeže v Turci. Vďaka ﬁnančnej pomoci v podobe uhradenia
nákladov za nájomné bola zažehnaná hrozba likvidácie MŠA, príspevok bol
zároveň impulzom na zvýšenú sponzorskú pomoc pre MŠA. Zvýšil sa tiež záujem
rodičov o šachovú činnosť ich detí.

2016zam106
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Michaela Horňáková
OZ Maják nádeje
Šijeme pre radosť i úžitok
800 EUR

Projekt Šijeme pre radosť i úžitok bol zameraný na rodiny v núdzi, predovšetkým
osamelé matky s deťmi, viacpočetné chudobné rodiny a vdovy s nezaopatrenými
deťmi z občianskeho združenia Maják nádeje. Prostredníctvom projektu bol
zakúpený materiál potrebný na tvorivé dielne spojené s kurzom šitia pre matky.

2016zam107
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Štilla
Zdravie v pohybe
Škola športu LABRADOR
350 EUR

Športová škola LABRADOR ponúkla deťom trpiacim zdravotným znevýhodnením,
ako aj zdravým deťom aktívne a zmysluplné vyplnenie ich voľného času.
Dobrovoľníci – tréneri atletiky spolu so špeciálnym pedagógom realizovali
športové krúžky, aktivity a denný športový tábor, ktoré boli zamerané
na všestranný pohybový rozvoj a zdravý životný štýl. Príspevok bol použitý na úhradu nájomného za telocvičňu.

2016zam108
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Veronika Jarkovská
KreDO
Šport pre všetkých
400 EUR

Realizácia projektu pozitívne podporila rozvoj športu v komunite u všetkých
vekových kategórií, od detí až po seniorov. Vytvorením vhodného priestoru
a zvolením atraktívnych športovo-pohybových aktivít s vhodnými cvičebnými
pomôckami sa podarilo upevňovať fyzické a psychické zdravie, zlepšiť kvalitu
života jednotlivcov aj skupín a efektívne a aktívne tráviť svoj voľný čas.

2016zam109
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Róbert Hosmaj
Žilina Bears Rugby Club
Športové vybavenie pre juniorský tím
300 EUR

V rámci projektu bol juniorský tím ragbyového klubu Žilina Bears Rugby vybavený
potrebným výstrojom, vďaka čomu má teraz kompletnú výbavu. Tím je pripravený
na jarnú časť ligy a účasť na kempoch.
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2016zam110
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Ďuricová
Občianske združenie Hrad Uhrovec
Tábor
650 EUR

V roku 2016 sa podarilo zorganizovať Tábor, ktorý pomohol v dlhodobej snahe
o záchranu národnej kultúrnej pamiatky – hradu Uhrovec. Projekt sa uskutočnil
koncentrovane v hradnej zrúcanine, kde boli účastníci postupne oboznamovaní
s históriou a so samotným hradom. Predmetom daru bolo zakúpenie ochranných
pracovných pomôcok, zabezpečenie potlače tašiek a stravy pre účastníkov.

2016zam111
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Peter Jánošov
Centrum MEMORY
Tajomstvá dvoch generácií
900 EUR

V rámci projektu Centra MEMORY boli realizované 4 stretnutia detí so seniormi
trpiacimi Alzheimerovou chorobou. Každé stretnutie bolo tematicky zamerané
na rozvoj, poznávanie a vlastnú realizáciu. Prítomnosť dieťaťa v procese
aktivizácie sa ukázala ako veľmi účinná, keďže seniori sa snažili ísť deťom
príkladom, pomáhať im pri jednoduchých úlohách, prípadne ich tieto úlohy učili zvládnuť. Predmetom daru bolo
zakúpenie pomôcok, materiálu, občerstvenia pre deti a seniorov, ako aj uhradenie honoráru pre lektorov.

2016zam112
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Bágeľ
Združenie STROM
Talenty vpred
700 EUR

Združenie STROM je organizácia, ktorá poskytuje žiakom základných a stredných
škôl možnosť získania nových vedomostí a cibrenie tých starých, najmä v oblasti
matematiky. Táboru starších matematikov sa zúčastnilo 35 dobrovoľníkov združenia
STROM, z toho 15 mladších vedúcich. Noví vedúci boli zaučení do bežného chodu
seminára a všetci spoločne pripravili série príkladov na celý najbližší školský rok
a mnoho nových zaujímavých hier.

2016zam113
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Hlavsová
Klimo Dance Studio
Tanečné sústredenie pre deti
500 EUR

Projekt Tanečné sústredenie pre deti dopadol vynikajúco. Počas celého
tanečného sústredenia nechýbal pohyb, zdravé prostredie a výborná nálada.
Projektom bolo podporených osemnásť detí z tanečno-športového klubu Klimo
Dance Studio, ktoré by sa sústredenia z ﬁnančných dôvodov nemohli zúčastniť.

2016zam114
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Martin Valach
Tenisový klub DIXON – Banská Bystrica
Tenisová škôlka
300 EUR

Projekt Tenisová škôlka bol určený pre všetky deti z materských škôl v meste
Banská Bystrica vo veku od 5 rokov. V určené dni vyzdvihol deti v škôlke autobus,
ktorý ich spolu s dozorom odviezol do tenisovej haly. Deťom sa celú hodinu
venovali tenisoví tréneri, ktorí im formou hier a súťaží priblížili krásy tenisu.
Zároveň boli deťom poskytnuté pomôcky – tenisové rakety, tenisové výplety a lopty. Celkovo sa do projektu
zapojilo 350 detí.

2016zam115
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Libor Dolínek
MOZAIKA – Svätý Jur
Tréningy pre nových animátorov
400 EUR

OZ MOZAIKA – Svätý Jur zorganizovalo na jeseň 2016 dva tréningy mladých
animátorov. Spolu až 16 mladých ľudí sa mohlo naučiť viac o tom, ako pracovať ako
dobrovoľník s deťmi a tínedžermi, a zapojiť sa do pravidelných aktivít občianskeho
združenia v mestečku Svätý Jur. Príspevok bol použitý na úhradu ubytovania, stravy
a prenájmu miestnosti pre účastníkov.
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2016zam116
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Kákoš
Depaul Slovensko
Ulica nie je domov_10 rokov s Depaul
700 EUR

2016zam119
Predkladateľ projektu: Petra Podoláková
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ Odborárska
– školský klub detí
Názov projektu:
Veselo je v školskom klube
Suma podpory:
400 EUR

Vďaka projektu bola pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie pripravená
výstava, ktorá mapovala organizáciu od jej vzniku. Bola to výnimočná príležitosť
na prezentáciu práce ľudí v Depaul Slovensko, a to nielen zamestnancov, ale aj
dobrovoľníkov, podporovateľov. V rámci projektu sa uskutočnili tri inštalácie
– na Hviezdoslavovom námestí, v karloveskom parčíku pri Farskom kostole sv. Michala Archanjela a počas
koncertu v nocľahárni.

Interaktívna tabuľa veľmi oživila popoludňajší pobyt detí v ZŠ Odborárska.
Školský klub navštevujú aj deti trpiace autizmom a deti z menej podnetného
prostredia. Sú to žiaci zo sociálne slabých rodín, ktorých možnosť prístupu
k výpočtovej technike je veľmi nízka alebo žiadna. Školský klub sa vďaka interaktívnej tabuli stal pre deti
zaujímavejším a modernejším.

2016zam117
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam120
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Simona Gergelová
Obec Častkov
Urobme deťom ihrisko
400 EUR

Vďaka príspevku bolo detské ihrisko v obci Častkov obohatené o šliapadlo
– ﬁtness stroj lyže. Ihrisko sa stalo zaujímavejším pre všetky vekové kategórie,
dokonca aj pre dospelých. Poslanie projektu – podporiť pohybovú aktivitu detí
v tejto statickej technickej dobe – bolo naplnené.

2016zam118
Predkladateľ projektu: Ing. Jarmila Gendešová
Podporená organizácia: Občianske združenie rodičov pri základnej škole
Tupolevova 20
Názov projektu:
V zdravom tele žiť je skvelé!
Suma podpory:
350 EUR
Projekt V zdravom tele žiť je skvelé! vznikol z iniciatívy rodičov a učiteľov
na základnej škole Tupolevova 20. Zámerom projektu bolo prostredníctvom
realizovaných aktivít zvýšiť a zlepšiť úroveň vyučovania v oblasti starostlivosti o telo
a zdravého životného štýlu, ako aj obohatiť výučbový program na škole o nové edukačné pomôcky, ktoré si z
ﬁnančného hľadiska škola nemôže dovoliť.

Ing. Michaela Kováčová
Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Vodácka akadémia II
500 EUR

Do projektu Slovenského skautingu, 49. zbor Geronimo Prešov, bol zapojený
vyšší počet účastníkov, ako sa očakávalo. Bolo zorganizovaných 8 individuálnych
splavov pre stredné školy. Účastníci mali možnosť vyskúšať si aktivity raritného
charakteru, rozvíjať svoje zručnosti v netradičnom športe i prehlbovať svoje
sociálne zručnosti prácou v skupine pri riešení krízových situácií, a to všetko zábavnou a atraktívnou formou.

2016zam121
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Holková
Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava
Vodácke doplnky
350 EUR

Vodácky klub Tatran Karlova Ves sa zaoberá rýchlostnou kanoistikou detí
a mládeže. Vybudovaný prístrešok splnil a bude plniť svoj účel – chrániť športovcov
a trénerov pred slnkom a dažďom počas pretekov.
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2016zam122
Predkladateľ projektu: Tamás Ürge
Podporená organizácia: Združenie maďarských rodičov na Slovensku
– Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským – Mliečno
Názov projektu:
Vybudovanie detského ihriska na dvore
Suma podpory:
350 EUR
V rámci realizácie projektu bolo vybudované veľké detské pieskovisko, ktoré bude
slúžiť ako súčasť športového ihriska. Bude sa využívať aj počas hodín telesnej
výchovy. Keďže škola nedisponuje telocvičňou, je to veľká pridaná hodnota pri využívaní voľného času detí, ale
aj počas vyučovania. Na dvore ZŠ Mliečno bolo vybudované aj vonkajšie sedenie, lavice a veľký stôl.

2016zam123
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Štefaňák
molody.Rusyny
ˆ
ˆ
Vybudovanie rusínskej knižnice
700 EUR

Realizáciou projektu sa prispelo k rozvoju a uchovaniu hodnôt rusínskej
kultúry, a to vytvorením databázového registra kníh s rusínskou tematikou,
ktorou disponuje organizácia. Výsledok projektu predstavuje významný krok
k zverejneniu celej knižnej zbierky pre širokú verejnosť.

2016zam124
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Zdena Korbeličová
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
Vydanie CD Mládežníckeho ľudového orchestra Igrici
500 EUR

Rodičovskému združeniu pri ZUŠ v Senci sa podarilo vydať CD s výberom piesní bihorských Slovákov. Tento
projekt súvisí s vydaním zbierky piesní, ktorá je v súčasnosti v štádiu spracovania rukopisu do vydavateľstva.

2016zam125
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Oľga Moškurjáková
Centrum dobrovoľníctva
Výchova k dobrovoľníctvu na ZŠ Spojová
500 EUR

Projekt Výchova k dobrovoľníctvu na ZŠ Spojová v Banskej Bystrici ukázal,
že aj deti na základných školách chcú a vedia pomáhať, vnímajú prínosy
dobrovoľníctva pre seba aj pre komunitu, v ktorej žijú. Dokopy 25 žiakov a žiačok
si počas 4 mesiacov vyskúšalo spojiť pomoc v komunite s tým, čo sa učia v škole.
Naučili sa, že pomáhať treba nie len jednorazovo. Učebná pomôcka ostane v škole a bude motivovať mladších
spolužiakov, ale aj rodičov a pedagógov k dobrovoľníctvu a podobným vlastným service-learningovým
projektom.

2016zam126
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Richard Novák
Rodičovské združenie sv. František
Výmena podlahy v školskej ﬁtnes miestnosti
500 EUR

V rámci projektu bola uskutočnená výmena a celková rekonštrukcia podlahy
v priestoroch ﬁtnes miestnosti v budove telocvične Školy sv. Františka z Assisi.
Komplexnou obnovou podlahy sa naplnil cieľ projektu, a to zlepšiť priestorové
možnosti školy na športové aktivity žiakov počas hodín telesnej výchovy. Zmena
zároveň poskytuje aj ďalšie možnosti na mimoškolské športovanie detí.

2016zam127
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Pavel Ciesar
SLUHA
Výročná spomienková slávnosť na Kristínu Royovú
400 EUR

Výročná spomienková slávnosť na Kristínu Royovú, najprekladanejšiu slovenskú
spisovateľku, hudobnú skladateľku a priekopníčku sociálnej práce na Slovensku,
priniesla umelecky hodnotný zážitok stovkám divákom. Pod vedením umeleckého
vedúceho Slovenského komorného orchestra Ewalda Danela sa predstavila asi
stovka účinkujúcich spevákov a hudobníkov, prednesené boli tiež príhovory rôznych hostí.
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2016zam128
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Robert Solčan
Susedia Sami Sebe
Výsadba zelene – Zelená oáza
500 EUR

2016zam131
Predkladateľ projektu: Ing. Silvia Ferenczi
Podporená organizácia: Ranč Mohykán
Názov projektu:
Westernové preteky O pohár starostu
obce Palárikovo
Suma podpory:
300 EUR

Cieľom projektu bolo pokračovanie v revitalizácii pozemku na sídlisku Dlhé diely
a budovanie verejného parku Zelená oáza. V roku 2016 bola uskutočnená úprava
trávnika zahrňujúca dovoz zeminy, zrealizovali sa terénne a svahové úpravy, ako aj
výsadba trávy, zelene, predovšetkým okrasných a svahových krovín, či realizácia
zavlažovacieho systému.

V areáli OZ Ranč Mohykán v júli pretekali jazdci z celého Nitrianskeho
kraja. Podujatie je súčasťou seriálu pretekov Putovného pohára a priaznivci
westernového jazdenia ho už dôverne poznajú, a preto aj tento rok westernové
preteky prilákali niekoľko desiatok milovníkov westernu.

2016zam129
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam132
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Pavol Koba
SloMBA, o. z.
Výstupový singletrack
600 EUR

Michal Strelka
Young Talents
Young Talents Football Tournament Tour IV.
300 EUR

Realizácia projektu zahŕňala výstavbu novej trate, ktorá pozostáva zo skokov
a technických prekážok z dreva. Trasu využívali aj v zimnom období cyklisti,
ktorým bola určená. Zároveň sa podarilo pritiahnuť mladú generáciu jazdcov aj
na brigády pri stavbe singletracku, kde bolo vekové rozpätie účastníkov od 6 do
65 rokov. Príspevok bol použitý na úpravu terénu pomocou bagra a zemné práce.

Projekt bol orientovaný na vzdelávanie a výchovu detí od 8 do 12 rokov. Zmyslom
turné je organizácia futbalových turnajov pre deti, počas ktorých sa popri
súťažnej časti podujatí realizujú aj názorné prezentácie a prednášky na tému
zdravej výživy a stravovania, ktoré je úzko späté so športom, ale aj s každým
človekom. Zrealizovaných bolo 6 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 960 detí.

2016zam130
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam133
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Andrea Kožíková
OZ Slovenské duly
Vzdelávanie OZ Slovenské duly
700 EUR

OZ každý rok organizuje kurz pre nové duly, ako aj certiﬁkačné pohovory a ostatné
aktivity súvisiace s neustálym vzdelávaním dúl. V rámci projektu bol skvalitnený
vzdelávací proces občianskeho združenia, ktorý je jednou z jeho nosných aktivít,
prostredníctvom využitia modernej techniky či videoukážok pri vzdelávaní.
Účastníčkam tak boli poskytnuté lepšie informácie a môžu kvalitnejšie vykonávať svoje poslanie.

Zuzana Sváková
art SLNEČNICE, o. z.
Zabezpečenie komorovej keramickej pece
600 EUR

Nákupom keramickej pece bol zatraktívnený výtvarný krúžok na ZŠ Nevädzová.
Vypálením produktov sa zvýši estetická hodnota hlinených výrobkov a predĺži sa
ich životnosť. Prebudilo to novú chuť experimentovať s glazúrami a chemickými
procesmi, ktoré v peci prebiehajú. Kreatívne trávený voľný čas je pre deti iste tou
najlepšou investíciou do ich budúcnosti.
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2016zam134
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mária Bednáriková
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Záchrana hradu Lietava
650 EUR

2016zam137
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Olveczky
Gemerské grúne
Zveľadenie prameňa na okraji obce Babinec
500 EUR

Ciele projektu Združenia na záchranu Lietavského hradu boli naplnené – bolo
obnovené okno severného stredného opevnenia stredovekej stavby hradu
a prebehla prvá významná etapa archeologického výskumu objektu suterénu
Podkovitej veže. Projekt výrazne posunul ciele stabilizácie hradu Lietava, ktorá
prebieha už takmer 18 rokov.

Na okraji malej stredoslovenskej obce Babinec, v bezprostrednej blízkosti
komunitnej včelnice, bol vyčistený a sfunkčnený výdatný prameň pitnej vody
na úžitok obyvateľov obce, turistov a cyklistov, ako i občianskeho združenia.
Do projektu boli zapojení viacerí členovia aj dobrovoľníci z občianskeho združenia
zo Slovenska i z Afriky.

2016zam135
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam138
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Iveta Pajunková
Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik
Zborník KROK 2014 – 2015
700 EUR

Michaela Detková
Svetielko nádeje
Zvuk nás lieči
1 000 EUR

Poslaním publikácie Zborník KROK 2014 – 2015 bolo podnietiť opätovný záujem
o reumatické ochorenia, ako aj priniesť informácie o tomto ochorení a živote
s ním. Cieľovou skupinou sú najmä osoby s reumatickým ochorením, ale i široká
odborná i laická verejnosť.

Projekt Zvuk nás lieči je súčasťou projektu na vybudovanie terapeutickej herne v DFNsP pre Kliniku
pediatrickej onkológie a hematológie. Zameraním projektu je terapia zvukom – muzikoterapia, ktorá prebieha
pod vedením liečebného pedagóga. Terapeutický bubon používa liečebný pedagóg, ktorý pracuje na KPOH,
pri svojich terapeutických sedeniach s hospitalizovanými detskými onkologickými pacientmi.

2016zam136
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016zam139
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Mgr. Oľga Bábiková
GIRYA CROSS GYM
Zdravé deti – základ spoločnosti
300 EUR

V rámci projektu boli zrealizované funkčné tréningy pre deti zo zameraním na rozvoj
sily, koordinácie, priestorovej orientácie a všeobecnej fyzickej kondície. Postupnými
krokmi vznikla veľmi milá skupina detí, ktoré cvičenie baví, a tréningy pokračovali aj
po ukončení projektu. Akcie sa zúčastnilo v priemere 10 detí a dvaja dobrovoľníci.
Príspevok bol použitý na nákup športových pomôcok a prenájom telocvične.

Dominika Bolfová
REFUGIUM, n. o.
Zvyšovanie kvality života pacientov v paliatíve
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo pomôcť pacientom v neziskovej organizácii Refugium,
ktorá sa snaží zvyšovať kvalitu života terminálne chorých pacientov a zabezpečiť
ich subjektívnu spokojnosť. Prijímateľmi pomoci boli inkontinentní pacienti
v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Boli im zakúpené plienkové nohavičky
a jednorazové podložky. Pacienti sú väčšinou imobilní, nie sú schopní samostatne
prejsť na toaletu, z toho dôvodu sú nútení používať plienky.
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Prvá pomoc

TB

zamestnanecký program

Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program pomáha ľuďom trpiacim 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 (15. februára, 15. júna, 15. októbra a 2. decembra 2016) bolo prijatých spolu
43 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali dovedna o 66 061 EUR. Podporili sme 42 žiadateľov celkovou sumu
43 789 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Miriam Petríková, Martina Bálint, Július Benko, Barbora Paulenová
a Daniela Nagyová.

Grantový program Prvá pomocTB
Obráťte sa na nás v ťažkej chvíli

www.nadaciatatrabanky.sk
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Zoznam 42 podporených projektov s anotáciou
2016pp001
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Michal K.
1 000 EUR

Zamestnanec žiadal príspevok pre svojho 4-ročného syna, ktorý má diagnostikovanú epilepsiu, škúlenie,
zlé držanie tela a oneskorený mentálny vývin. Syn absolvoval rôzne terapie a neurorehabilitácie, jeho stav
sa postupne zlepšuje. Žiaľ, lieky, ktoré tlmia epilepsiu, tlmia aj mozgovú aktivitu, čo spomaľuje synov rozvoj.
Finančný dar bol použitý na úhradu rehabilitačného pobytu, nákup zdravotníckych pomôcok, rehabilitačných
hračiek a liekov.

2016pp002
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Marianna R.
750 EUR

Zamestnankyňu dlho trápili bolesti hlavy, krčnej chrbtice a bolesti ruky spojené s tŕpnutím. Rehabilitácie ani
alternatívna liečba nepomáhali. Odborníci pacientke odporučili redukciu prsníkov, ktoré spôsobovali jej zdravotné
problémy. Náklady na operáciu boli veľmi vysoké a zamestnankyňa sa ako samoživiteľka rodiny zadlžila. Finančný
dar bol použitý ako príspevok na uhradenie chirurgického zákroku.

2016pp003
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Karin R.
1 500 EUR

Pomoc bola určená pre 3-ročnú dcéru, ktorej bola stanovená diagnóza detská mozgová obrna.
Na prelome novembra a decembra absolvovala intenzívny rehabilitačný pobyt v centre Renona Šúrovce,
vďaka ktorému sa podarilo čiastočne zlepšiť zdravotný stav dcéry. Príspevok bol použitý na úhradu
nákladov spojených s rehabilitačným pobytom.

2016pp004
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Michaela Ž.
600 EUR

Dcéra zamestnankyne trpí hypotonickým syndrómom, ku ktorému sa pridali ďalšie ochorenia, a to ortopedické
ťažkosti dolných končatín, haluxy palcov, skolióza chrbtice a hrudná kyfóza. Vďaka zakúpeniu zdravotných
pomôcok bol stav dcéry stabilizovaný. Finančný dar bol použitý na zakúpenie korektorov na haluxy,
ortopedickej obuvi a postele s príslušenstvom.

2016pp005
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Zsolt H.
1 000 EUR

Syn Adam trpí celiakiou, diagnóza je doživotná a stav nie je možné zmeniť žiadnym zákrokom ani liečbou.
Potraviny, ktoré môže požívať, musia byť bez pšeničného škrobu, a preto sú výrazne drahé. Finančný príspevok
bol použitý na zabezpečenie špeciálnej kvalitnej stravy pre syna.

2016pp006
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Marcela J.
1 500 EUR

Synovi zamestnankyne Brunovi bola v deviatich mesiacoch diagnostikovaná detská mozgová obrna. Brunko
v júli absolvoval desiaty rehabilitačný pobyt v centre Renona v Šúrovciach. Po dvojtýždňovom cvičení sa mu
uvoľnili svaly a šľachy na dolných končatinách, prsné svaly, posilnilo sa brušné a chrbtové svalstvo, stabilizátory
panvy, zlepšila sa stabilita, rovnováha a kvalita chôdze.

2016pp007
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Jana H.
1 000 EUR

Zamestnankyňa žiadala príspevok pre svojho 6-ročného syna, ktorý trpí od narodenia častými astmatickými
záchvatmi. Na jeseň absolvoval liečebný pobyt v Tatranských kúpeľoch Lučivná, zúčastňoval sa predpísaných
procedúr. Finančný dar bol použitý na uhradenie nákladov spojených s liečením a dopravou.

2016pp008
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Veronika Š.
1 000 EUR

Dar bol určený pre 5-ročnú dcéru Veroniku, ktorá trpí spastickou kvadruparézou. Veronikine pravidelné
návštevy poradensko-konzultačného K centra dopomohli k zlepšeniu jej zrakového vnímania. Finančný dar bol
použitý na uhradenie poplatkov za muzikoterapiu a snoezelen terapiu.
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2016pp009
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Antónia V.
1 500 EUR

2016pp014
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Jarmila T.
1 000 EUR

Zamestnankyňa je po operácii miechy už 7 rokov odkázaná na invalidný vozík. V roku 2016 absolvovala dve
liečenia zamerané na zlepšenie svojho zdravotného stavu. Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitácie,
ubytovania, stravy a cestovných nákladov.

Otec ležal v nemocnici napojený na dýchacie prístroje, srdce mu nepracovalo správne. Keďže si dlhé roky
neuhrádzal zdravotné poistenie, odmietli ho previezť do nemocnice v Košiciach a voperovať mu bajpas.
Po uhradení poistky otca ošetrujúci lekár objednal na operáciu v januári.

2016pp010
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp015
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Gabriela G.
750 EUR

Zamestnankyňa pred tromi rokmi musela opustiť partnera a dom a zobrať deti do nového bývania
na hypotekárny úver. Vďaka podpore absolvovala dcéra vodičský kurz, čo pre rodinu predstavovalo veľkú pomoc.
Vďaka čiastočnému pokrytiu nákladov na ošatenie a elektrinu mohla zamestnankyňa uhradiť služby advokátky.

2016pp011
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Synovec Jerguš sa narodil s vrodenou obojstrannou stredne ťažkou sluchovou poruchou. Absolvoval
4 návštevy špecializovaného pracoviska v Brne, kde ho vyšetrili a zabezpečili mu zdravotnícke pomôcky nutné
na využívanie načúvacieho aparátu, ako aj špeciálno-pedagogické pomôcky na rozvoj a podporu sluchu.
Vďaka návštevám pracoviska je pokrok v Jergušovom stave výrazný. Finančný dar bol použitý na uhradenie
dopravy, zdravotníckych, rehabilitačných a špeciálnopedagogických pomôcok, ale aj poplatkov spojených
s vyšetrením a diagnostikou.

Lucia F.
750 EUR

Predkladateľka bola v rozvodovom konaní. Má 3 deti, bývajú v prenajatom byte a manžel prestal prispievať
na chod domácnosti. Získané ﬁnancie jej poskytli priestor na prácu, nemusela sa trápiť nedostatkom peňazí
potrebných na zakúpenie vecí pre deti do nového školského roka. Finančný dar bol použitý na kúpu oblečenia,
obuvi, školských pomôcok, nábytku, liekov a na uhradenie školských poplatkov.

2016pp012
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Simona M.
800 EUR

2016pp016
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Nadežda K.
2 500 EUR

Zamestnankyňa je onkologickou pacientkou s diagnózou invazívny lobulárny karcinóm prsníka.
Absolvovala online konzultáciu s newyorskou nemocnicou Memorial Sloan Kettering Center. Po získaní
posudkov a odporúčaní na liečbu sa komunikácia na strane ošetrujúceho lekára výrazne zlepšila.
Finančný dar bol použitý na úhradu poplatku za online konzultáciu, preklady a lieky.

Marianna S.
1 000 EUR

Brat je plným invalidným dôchodcom. Má viaceré veľmi ťažké psychické ochorenia, ktoré mu neumožňujú
adaptovať sa medzi ostatných ľudí v rámci pracovného i spoločenského života. Ozdravno-rehabilitačný pobytu
bol pre neho prínosný – vymanil sa zo stereotypu, získal pozitívnu energiu, ktorá bola veľkým prínosom.
Finančný dar bol použitý na uhradenie pobytu, poistenia, cestovných nákladov a stravy.

2016pp018
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Ľubomíra P.
1 500 EUR

Dar bol určený pre dcéru Nikolku, ktorá trpí ojedinelou diagnózou chylothorax, bojuje s diagnózami
detská mozgová obrna a autizmus. Nikolka absolvovala 96 hodín terapií vo forme sedení so špeciálnou
pedagogičkou a rehabilitácií s fyzioterapeutkou, vďaka ktorým urobila veľké pokroky. Finančný dar bol
použitý na uhradenie terapií.
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2016pp019
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Zuzana T.
1 360 EUR

2016pp023
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Anna D.
1 500 EUR

Zdravotný stav dcéry zamestnankyne bol urgentný. Mala vážne problémy s chrbticou, trpela hyperkyfózou,
Cobbov uhol mala v hodnote 70°. Prežívala silné bolesti, mala stlačené pľúca a hrozilo porušenie miechy.
Po operácii je schopná samostatného fungovania. Finančný dar bol použitý na uhradenie cestovných
nákladov, ubytovania, nákladov na liečbu, rehabilitácie, poplatkov za bývanie a na zakúpenie potravín.

Zamestnankyňa v apríli absolvovala operáciu nohy a následne v máji operáciu štítnej žľazy, obe operácie nutne
potrebovala. Zakúpené položky, ktoré zamestnankyňa denne využíva v domácom prostredí, jej výrazne pomáhajú
pri liečbe a udržiavaní primeraného zdravotného stavu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie ortopedickej obuvi,
ortopedických pomôcok, foniatrických pomôcok a na uhradenie nákladov spojených s liečením.

2016pp020
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp024
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Dušan G.
700 EUR

Ľubomír T.
1 500 EUR

Zamestnanec sa po absolvovaní prvej operácie podrobil komplexnej kúpeľnej liečbe. Vďaka kúpeľnej liečbe,
druhej operácii a následnej rekonvalescencii došlo k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnanca. Finančný dar
bol použitý na uhradenie kúpeľnej liečby, liekov a nákladov spojených s energiami.

Zamestnanec žiadal príspevok na operáciu bedrového kĺbu. Posledné mesiace pociťoval bolesti pravého
bedrového kĺbu, pri kontrole mu bolo zistené odumretie už vymeneného kĺbu. Preto bolo potrebné výmenu
neodkladať, inak by nebolo možné správne osadiť protézu. Finančný dar bol použitý na uhradenie operácie.

2016pp021
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp025
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Beata B.
500 EUR

Ľubomíra B. J.
1 000 EUR

Pani Beáta sa nachádzala v ťažkej životnej situácii, zomrel jej manžel a ostala sama s dvomi malými deťmi.
Dar použila na uhradenie honoráru opatrovateľke za staranie sa o deti vo chvíľach, keď bola nútená ísť
vybavovať formality spojené s úmrtím manžela.

Dcéra Olívia trpí cukrovkou 1. typu. Súčasťou inzulínovej pumpy je nadštandardná pomôcka GUARDIAN –
vysielač, ktorý 24 hodín denne zabezpečuje monitorovanie glykémie a chráni Olíviu pred glykemickou kómou.
Finančný dar bol použitý na uhradenie zdravotníckeho materiálu.

2016pp022
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp026
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Zuzana L.
1 000 EUR

Príspevok bol určený pre 4-ročného syna, ktorému diagnostikovali detskú mozgovú obrnu s diagnózou
paresa plexu brachialis, má postihnutie pravej ruky a nohy. Rodina absolvovala dvojtýždňový rehabilitačný
pobyt v centre Renona Rehabilitation. Finančný dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.

Gabriela G.
500 EUR

Zamestnankyňa má od roku 2012 zdravotné problémy s krčnou chrbticou. Postupne sa pridali problémy
s hrudnou a driekovou časťou chrbtice. Uprednostnila alternatívne možnosti liečby vo forme masáží.
Finančný dar bol použitý na uhradenie masáží a zdravotného matracu.
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2016pp027
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Miroslava S.
1 500 EUR

2016pp031
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Ivana B.
1 000 EUR

8-ročný syn Samko prekonal pri narodení detskú mozgovú obrnu, jej následkom trpí kvadruparézou,
postihnutím všetkých štyroch končatín. Rehabilitačný pobyt v Adeli centre v Piešťanoch bol pre rodinu ﬁnančne
náročný, keďže rodina sa rozrástla a zamestnankyňa je na materskej dovolenke. Finančný dar bol použitý
na rehabilitačný pobyt.

Syn Jakub má 6 rokov a diagnostikovaný detský autizmus. Jakubko navštevuje logopedičku, osvedčil sa
aj tréning EGG biofeedback, ktorý absolvoval začiatkom roka. Obaja rodičia pracujú, aby mohli zabezpečiť
chod rodiny a vyššie nároky na terapie a výchovu syna. Finančný dar bol použitý na uhradenie opatrovania
a poplatkov za tréning EGG biofeedback.

2016pp028
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp032
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Peter K.
1 000 EUR

Gabriela L.
1 300 EUR

Otcovi bola diagnostikovaná rakovina hrubého čreva. Nádor mu bol vyoperovaný, ostala mu zavedená
ileostómia – vývod z tenkého čreva. Ileostómia znamená pre rodinu dennú starostlivosť o otca, ktorú pokrýva
zamestnancova sestra, a špeciálnu diétu, ktorú vyžaduje jeho zdravotný stav. Finančný dar bol použitý
vnútrožilovú výživu, výživové doplnky a splátku hypotéky.

Synovi Boriskovi vo veku 2,5 roka diagnostikovali chromozonálnu duplikáciu. Momentálne výrazne
psychomotoricky zaostáva. Absentuje u neho akýkoľvek rečový prejav, aj keď začína komunikovať neverbálne.
Borisko má oslabený zrak aj sluch, preto si vyžaduje individuálny logopedický a pedagogický prístup. Finančný
dar bol použitý na uhradenie rehabilitačného pobytu.

2016pp029
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp033
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Miriam B.
1 500 EUR

Manželovi diagnostikovali akútnu formu leukémie. Liečba chemoterapiou nezabrala a do mesiaca zomrel.
Zamestnankyňa ostala sama s 9-ročným synom. Po smrti manžela musela vybaviť množstvo formalít.
Dôchodok manžela jej mali začať vyplácať najskôr začiatkom tohto roka. Finančný dar bol použitý na uhradenie
pohrebu, poplatkov za školné, krúžky pre syna a na bežné výdavky.

2016pp030
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Monika L.
1 500 EUR

Zamestnankyňa mala vážnu dopravnú nehodu. Jej dve deti pri nej utrpeli vážne zranenia. Zotavenie bude trvať
v najlepšom prípade niekoľko mesiacov a nie sú vylúčené trvalé následky oboch detí. Finančný dar bol použitý
na uhradenie rehabilitácií a zdravotných pomôcok.

Martina Š.
650 EUR

Zamestnankyňa sa nachádza v rozvodovom konaní so svojím manželom, ktorý jej zrušil prístup
k účtom. Prebehlo rozvodové konanie, zamestnankyňa bojovala o pridelenie dcérky do svojej osobnej
starostlivosti. Finančný dar bol použitý na úhradu poplatkov za právnické služby.

2016pp034
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Jana Ch.
349 EUR

Jakubovi takmer hneď po narodení diagnostikovali lymfoblastovú leukémiu. V máji 2016 sa mu leukémia
opätovne vrátila, liečba bude trvať 2,5 roka. Jedným z následkov chemoterapie je tvorba rozsiahlych strií
po celom tele. Finančný dar bol použitý na zakúpenie biolampy, ktorá slúži na ošetrovanie strií.
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2016pp035
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Katarína L.
700 EUR

2016pp040
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Beáta C.
1 500 EUR

Dcére bolo diagnostikované chronické ochorenie horných a dolných dýchacích ciest, veľmi oslabená imunita
a astma. Potrebuje denne užívať množstvo liekov a inhalačných sprejov. Posledných niekoľko mesiacov sa
zamestnankyňa s manželom striedajú v opatere o dcéru, čo sa odzrkadlilo na krátení mzdy. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie čističky vzduchu a na rekonštrukciu izby.

Zamestnankyňa je od konca februára 2016 na dlhodobej PN. Po dvoch operáciách chrbtice absolvovala
ďalšiu. Žiadala o príspevok z dôvodu neschopnosti splácania úveru a hradenia nákladov na domácnosť.
Finančný dar bol použitý na lieky, vitamíny, rehabilitácie, cestovné, stravu a splatenie časti hypotéky a poplatkov
za školné.

2016pp036
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp041
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Simona Š.
800 EUR

Igor S.
600 EUR

Otcovi diagnostikovali rakovinu obličiek s metastázami v celom tele. Liečba liekmi nebola úspešná a napokon
zomrel. V rodine je ťažká životná situácia. Otec operátorky zabezpečoval hlavný príjem do rodinného rozpočtu.
Finančný dar bol použitý na uhradenie splátky úveru.

V dome zamestnancovej mamy došlo k rozsiahlemu požiaru. Jej byt bol silne zadymený a znečistený. Silné
zadymenie v byte si vyžiadalo kompletnú sanáciu, vymaľovanie, výmenu mnohých elektrospotrebičov, postelí
a matracov. Finančný dar bol použitý na nákup elektrospotrebičov.

2016pp037
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

2016pp042
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Lucia S.
800 EUR

Rodičia zamestnankyne a jej piatich súrodencov si z dôvodu nedostatku ﬁnancií kúpili starší dom. Od štátu
nedostávali žiadny príspevok, rekonštrukcia tak prebieha z dôvodu obmedzených ﬁnancií veľmi pomaly. Mama
ostala pracovať na polovičný úväzok, musí sa starať o svoju mamu i sestru a dlh za úvery, vzniknutý bežnými
výdavkami na jedlo a domácnosť, sa jej darilo splácať veľmi pomaly. Finančný dar bol použitý na splatenie dlhu.

2016pp038
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Zuzana C.
1 300 EUR

Matka druhý rok bojuje s onkologickým ochorením. Otec následkom onkologického ochorenia nedávno
zomrel. Zamestnankyňa musela rodičom ﬁnančne vypomáhať, obaja boli na dlhodobej PN. Finančný dar bol
použitý na cestovné náklady spojené s chodom domácnosti, liečbou a pohrebom.

2016pp039
predkladateľ projektu:
suma podpory:

Zuzana L.
700 EUR

Zamestnankyňa bojovala s onkologickým ochorením už pred dvomi rokmi, pred pol rokom sa jej, žiaľ, choroba
vrátila. Nachádza sa v ťažkej situácii, je dlhodobo PN a má dve neplnoleté deti. Finančný dar bol použitý ako
ﬁnančná podpora zamestnankyne.

Alena D.
1 200 EUR

16-ročný syn Marek trpí detskou mozgovou obrnou. Chôdzu má obmedzenú, prejde pár metrov pomocou
chodítka. Na odporúčanie špecialistov sa zúčastnil intenzívnej rehabilitácie a bolo mu zabezpečené reverzné
chodítko.

2016pp043
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Daniela O.
800 EUR

Dcéra zamestnankyne trpí ťažkým zdravotným postihnutím. Má obojstrannú 95 % stratu sluchu. Vďaka
asistentke sa dcéra naučila byť nezávislejšou, učitelia sa vďaka asistentke naučili s dcérou lepšie komunikovať.
Finančný dar bol použitý na zakúpenie logopedického programu, počítačovej zostavy a reproduktorov.

2016pp044
Predkladateľ projektu:
Suma podpory:

Katarína S.
380 EUR

Sestra Janu sa doma stará o syna, ktorý trpí autizmom. Jej manžel je cudzinec, po dlhodobom hľadaní si len
nedávno našiel prácu. Aktuálne sa pokúšajú dostať z ﬁnančných problémov súvisiacich so splácaním hypotéky
a zvýšenými nákladmi spojenými so zdravotným problémom ich syna. Finančný dar bol použitý na uhradenie
poplatku za opravu osobného automobilu.
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Viac pre regióny

TB

Štvrtý ročník zamestnaneckého programu
pre tých, ktorí chcú pomôcť svojmu regiónu

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.

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

Pri hľadaní organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky zamestnanci Tatra banky, a. s.

podpora
vzdelávania

ochrana
ľudských práv

poskytovanie
sociálnej pomoci

ochrana a tvorba
životného prostredia

Zamestnanci Tatra banky, a. s., 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 Bratislavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
v Prešovskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt,
v Žilinskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
v Košickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpora vzdelávania,
v Nitrianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
v Trenčianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry,
v Trnavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt,
v Banskobystrickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt.
Zamestnanci poslali Nadácii Tatra banky 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.
Zamestnanci Tatra banky, a. s., svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú ako aktívnu
vo svojom regióne.

Zapojte sa na

www.viacpreregiony.sk

www.nadaciatatrabanky.sk

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hlasovania zamestnancov Tatra banky, a. s.
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
2016reg001
Podporená organizácia: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Kraj:
Bratislavský
Suma podpory:
5 000 EUR
Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie zamerané na ochranu prírody,
vrátane vzdelávania predovšetkým v environmentálnej oblasti. Organizácia
vznikla v roku 1993. Má hlavné sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Štiavnici.
Hlavným cieľom DAPHNE je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody
v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov. V roku 2017
plánujú pokračovať v záchrane vzácnych lúk a mokradí po celom Slovensku, realizovať ekovýchovné programy
v Bratislavskom kraji, rozvíjať inovatívny koncept príbehového vzdelávania v Banskej Štiavnici, vytvárať učebnice aj
učebné pomôcky a vzdelávať učiteľov v zážitkových formách výučby.

2016reg002
Podporená organizácia: DUKLA DESTINATION, n. o.
Kraj:
Prešovský
Suma podpory:
5 000 EUR
Geograﬁcká poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása okolitej prírody,
drevené chrámy svetového dedičstva UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny
robia z Dukly mystické miesto, atraktívne pre nadšencov túžiacich po zážitkoch
z celého sveta. Organizácia Dukla Destination v roku 2017 plánuje zorganizovať
tematický prekážkový beh Dukliansky hrdina a realizovať podujatie Rekonštrukcia
bojov na Dukle z 2. svetovej vojny, spojené s večerným kultúrnym vystúpením pre verejnosť.

2016reg003
Podporená organizácia: Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Kraj:
Žilinský
Suma podpory:
5 000 EUR
Misia organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by
bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o záchrane
živočíchov. Cieľom je podľa možností vypustiť do prírody čo najväčšie množstvo
jedincov prijatých do opatery, ako aj starostlivosť o tie živočíchy, ktoré sa už do prírody
vrátiť nemôžu. Organizácia zorganizuje brigády pri výstavbe zastrešenia ošetrovne,
výrobe odkvapov aj zvodov a bude pokračovať v záchrane živočíchov z voľnej prírody, ich rehabilitácii a vypúšťaní
naspäť do voľnej prírody. Dar použijú na prevádzku stanice – materiál, potravu a liečivá, ošetrovanie zvierat a potravu.

2016reg004
Podporená organizácia: OZ PAPUČKY
Kraj:
Košický
Suma podpory:
5 000 EUR
Občianske združenie Papučky vzniklo v roku 2016. Členmi združenia sú najmä
pedagógovia, rodičia, dobrovoľníci a vítaný je každý, kto prichádza do kontaktu
s deťmi s preinvazívnymi vývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické
spektrum. OZ Papučky by rado založilo centrum s komplexnou starostlivosťou
zahŕňajúcou poradenstvo pre rodiny, lekársku i dennú starostlivosť o deti. V roku
2017 plánujú organizovať voľnočasové aktivity, tvorivé dielne s prezentáciou hotových výrobkov, víkendový
pobyt rodičov s deťmi, podporiť (aj ﬁnančne) otvorenie Súkromnej špeciálnej MŠ, pomáhať pri terapiách detí
s autizmom a organizovať kurzy pre odborníkov a rodičov.

2016reg005
Podporená organizácia: Zatúlané psíky Šaľa, o. z.
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
5 000 EUR
OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roku 2011 dobrovoľníkmi, ktorí
pomáhajú psíkom v mestských kotercoch v Šali. Organizácia sa postupne rozšírila
a jej pôsobenie sa presunulo do priestorov, kde poskytujú azyl a útočisko pre väčší
počet psíkov. V roku 2017 sa zamerajú na zaobstaranie búd pre stredne veľkých
a veľkých psov a budú pokračovať v zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti pre
zvieratá.

2016reg006
Podporená organizácia: Občianske združenie Katarínka
Kraj:
Trnavský
Suma podpory:
5 000 EUR
Zámerom OZ Katarínka je záchrana historickej pamiatky prácou nadšených
mladých dobrovoľníkov. Organizácia má dva hlavné ciele: posilniť múry Katarínky,
ako aj utužiť v srdciach dobrovoľníkov myšlienku dobrovoľníctva a prospešného
trávenia voľného času. Čo sa týka práce na samotnej zrúcanine, dobrovoľníci
budú pokračovať v jej rekonštrukcii a obnove, ako aj organizovať podujatia pre
verejnosť, na ktorých sa snažia hlásať myšlienku dobrovoľníctva a aktívneho
občianstva širokej verejnosti.
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2016reg007
Podporená organizácia: Hokejový klub Iskra Partizánske, o. z.
Kraj:
Trenčiansky
Suma podpory:
5 000 EUR
V amatérskych podmienkach pripravuje Hokejový klub Iskra Partizánske
na profesionálnej úrovni hráčov mládežníckych družstiev z Partizánskeho,
Bánoviec nad Bebravou a z Prievidze. Výchove mladých hokejistov sa venujú
s nadšením a so srdcom. Klubové aktivity HK Iskra Partizánske budú v roku 2017
spojené na jednej strane s končiacou sezónou 2016/2017, na druhej strane v máji
s novou sezónou 2017/2018. Od januára pokračujú v tréningovom procese všetkých družstiev, čo predstavuje
viac ako 50 tréningov za týždeň na ľade aj na suchu, ktorých vyvrcholením budú súťažné zápasy. HK Iskra
má v pláne zúčastniť sa niekoľkých turnajov a dokúpiť časti hokejovej výstroje, ktorú zapožičiavajú všetkým
hráčom.

2016reg008
Podporená organizácia: Detský folklórny súbor Ratolesť
Kraj:
Banskobystrický
Suma podpory:
5 000 EUR
Poslaním Detského folklórneho súboru Ratolesť je udržiavanie pamiatky našich
predkov a bohatstvo dedičstva ľudovej kultúry ako celku. Úlohou súboru je
uchovávanie a šírenie ľudovej kultúry a prehlbovanie vedomostí o ľudovej kultúre
u verejnosti. Pomáhajú, objavujú a šíria kultúrnu identitu od zvykoslovia cez tanec,
hudbu, spev a výtvarný prejav. Súbor má na rok 2017 naplánovaných množstvo
vystúpení, súťaží aj účastí na folklórnych festivaloch. Hlavným cieľom je príprava detského festivalu Hrajte nám,
husličky.

Grantový program Kvalita vzdelávania
Chcete skvalitniť štúdium na svojej vysokej škole a máte
dobrý nápad, ako to urobiť? Vďaka grantovému programu
Kvalita vzdelávania vám s tým pomôžeme a inovatívny projekt
vašej fakulty podporíme sumou až do výšky 5 000 eur.
Viac informácií nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
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Grantový program Kvalita vzdelávania
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 obohacujú základný vzdelávací proces
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,

Zoznam 16 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016vs005
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katedra elektrotechniky a mechatroniky, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov
4 000 EUR

Zámerom kolektívu riešiteľov projektu z Katedry elektrotechniky a mechatroniky Technickej univerzity
v Košiciach je zavedenie metód Rapid Control Prototyping a Hardware-in-the-Loop simulácií do výučby
realizovanej na laboratórnych cvičeniach vybraných predmetov. Zavedenie týchto metód si vyžaduje
benchmarking dostupných riešení na trhu vzhľadom na rozpočet, nákup príslušných vývojových kitov, ich
oživenie a zhotovenie nových návodov na laboratórne cvičenia. Finálna výučba s inovatívnymi metódami
bude prebiehať v zimnom semestri v roku 2017. Očakávanými výstupmi je zmena formy vyučovania
s posunom od simulácií k experimentom, zlepšenie praktických zručností študentov a posilnenie ich
motivácie. Koncepcia riešenia bola zvolená tak, aby bol projekt jednoducho multiplikovateľný. Zakúpený
hardvér s vypracovanými návodmi bude možné použiť aj v budúcnosti na ďalších predmetoch, ako aj pri
riešení semestrálnych a diplomových prác.

• 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.

2016vs009
Predkladateľ projektu:

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,

Názov projektu:
Suma podpory:

Centrum pedagogického výskumu, Ústav pedagogických vied a štúdií,
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
BE TEACHER
2 000 EUR

• mať výstupy, ktoré budú môcť byť po využití ﬁnančného príspevku od nadácie použité aj opakovane,
• 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
20. októbra 2016. Predložených bolo 92 žiadostí, v ktorých žiadatelia dovedna žiadali o sumu 378 617,38 EUR.
Nadácia Tatra banky vybrala 16 z predložených žiadostí a podporila ich celkovou sumou 52 829 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 piatich členov:
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.,
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR,
Urban Kováč, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského,
Bea Gajdošechová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.,
Ivana Barqawi, Národný ústav certiﬁkovaných meraní vzdelávania.

BE TEACHER je projekt, ktorého zámerom je priniesť študentom možnosť vidieť aj iné vzdelávanie než to, ktoré
poznajú z vlastného života a praxí na bežných základných školách. Cieľom projektu je zvýšiť aktuálnu motiváciu
študentov na štúdium a učiteľské povolanie. Pre študentov bude zrealizované stretnutie s učiteľmi a riaditeľmi
škôl, na ktorých sa snažia ﬂexibilne pracovať s inováciami v oblasti odborových didaktík, hodnotiaceho
systému a systému voľného času či s najlepšími učiteľmi z alternatívnych škôl. Uskutoční sa aj stretnutie
s účastníkmi programu Teach for Slovakia, úspešnými absolventmi prevažne renomovaných zahraničných
univerzít, ktorí sa rozhodli ísť učiť do škôl pôsobiacich v komplikovaných podmienkach problémových regiónov.
Projekt zahŕňa aj stretnutie s Vladimírom Burianom, ktorý umožní pozrieť sa na systém vzdelávania z nadhľadu,
a Ivarom Nordmom z Bergenskej univerzity, ktorý predvedie, akým spôsobom sa pracuje na príprave budúcich
učiteľov v Nórsku.
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2016vs011
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky
NET LABORATORY
2 000 EUR

Zámerom projektu NET LABORATORY je simulovať prevádzku dátovej siete na reálnych zariadeniach
a reálne prevádzkovať niektoré zo služieb siete voči verejnej sieti internet. Cieľom projektu je získanie
praktických skúseností študentov pri realizácii webových služieb, pokročilých IP konﬁguráciách, chránení
vnútornej siete pred vonkajšími hrozbami a reálnom zapájaní siete. Sieťové laboratórium bude dlhodobo
slúžiť študentom informatiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavný beneﬁt laboratória bude
v pretavení teoretických vedomostí z predmetov sieťových technológií do praxe, nie len vo forme simulácií,
ale aj reálnej sieťovej prevádzky a služieb dátových sietí.

2016vs013
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

LF UK/Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
Zachráň život
2 000 EUR

Hlavným cieľom Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského je skvalitnenie a zmodernizovanie výučby predmetu Anestézia a intenzívna medicína pre
študentov 4. ročníka všeobecného a zubného lekárstva LF UK prostredníctvom novej edukačnej technológie.
Realistickosť technológie a interaktívnosť vyučovacích hodín, na ktorých sa bude využívať, sú nesmierne
dôležité pre celkový proﬁl absolventa LF UK, keďže ich pravidelných využívaním a trénovaním sa v jeho
myslení vytvorí pamäťová stopa dôležitá pri riešení život ohrozujúcich stavov. Po úspešnom implementovaní sa
predpokladá využívanie zadováženej techniky aj na ďalších predmetoch, ktoré sú súčasťou vyučovacích osnov
LF UK, pričom budú k dispozícii všetkým študentom LF UK, ktorí majú záujem osvojiť si nové poznatky a zlepšiť
svoje povedomie.

2016vs019
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Záchrana života novorodenca na NKIM
2 574 EUR

Limitovaný prístup študentov LF UK k novorodencom im neumožňuje dostať úplné vzdelanie v predmete
neonatológia, vyučovaného v rámci predmetu pediatria. S cieľom eliminovať tento nedostatok a zároveň skvalitniť
výučbu si NKIM dalo ambiciózny cieľ implementovať do výučby neonatológie moderný trenažér umožňujúci
nácvik všetkých úkonov súvisiacich s kardiálnou, pulmonálnou a cerebrálnou resuscitáciou novorodencov,
ktorú by mal každý študent LFUK ovládať. Súčasťou trenažéra je softvér analyzujúci v reálnom čase kvalitu
vykonávanej práce študenta, ktorý vie svoju prácu korigovať tak, aby spĺňala všetky požiadavky kladené
na správnu resuscitáciu. Práve možnosť upravovať resuscitačný postup v reálnom čase je neoceniteľnou výhodou
v porovnaní s inými analogickými nástrojmi, ktoré sú v resuscitácii využívané. Pomocou trenažéra bude možné
pravidelnými opakovanými nácvikmi resuscitácie vychovať lekárov, ktorých profesionálny proﬁl im vďaka využitiu
moderných pomôcok umožní byť na pracovnom trhu konkurencieschopnými a zároveň fundovanými v oblasti
záchrany ľudského života.

2016vs024
Predkladateľ projektu:

Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov,
Oddelenie polygraﬁe a aplikovanej fotochémie
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva
4 155 EUR

V reštaurátorskom skúmaní sú vzhľadom na odstraňovanie, dopĺňanie organických, anorganických či organicko-anorganických vrstiev ako súčastí historických artefaktov vyžadované aj chemické znalosti. Každá z bežne
používaných nedeštruktívnych metód skúmania historických artefaktov poskytuje len časť informácií potrebných
na preskúmanie zloženia skúmaného objektu. Zoskupenie výsledkov z viacerých takýchto metód poskytuje
komplexnejšiu informáciu o stave objektu a umožňuje navrhnúť optimálne postupy, ako skúmaný objekt konzervovať,
reštaurovať a zachrániť pre budúce generácie. Metóda štúdia ﬂuorescencie v mikroskopii nájde plné využitie
v študijnom programe ochrana materiálov a objektov dedičstva, v predmetoch laboratórne cvičenie z analytických
a fyzikálnochemických metód identiﬁkácie materiálov, špecializované laboratórne cvičenie, laboratórne cvičene
z technológie tlače a na oddelení dreva papiera a celulózy Ústavu prírodných a syntetických polymérov pri
identiﬁkovaní organických vláknitých štruktúr. Vo všetkých uvedených prípadoch prispeje zavedenie metódy
k výraznej inovácii pedagogického procesu i vedeckovýskumnej činnosti.

2016vs029
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Interaktívne experimentovanie v biopsychológii
5 000 EUR

Projekt je zameraný na inováciu vysokoškolského vzdelávania v odbore biopsychológia, prostredníctvom aplikácie
interaktívnych metód založených na zvýšenej praxi študentov v podmienkach kvalitne vybaveného laboratória
na Katedre psychológie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského. Projekt má interdisciplinárny charakter
v podobe prepojenia psychológie a biologických vied. Podporuje moderné a originálne metódy výučby biologickej
psychológie v internom i terénnom prostredí, rovnako sa zameriava aj na oblasť výskumnej aktivity. Projekt má
potenciál na tvorbu výstupov prostredníctvom prezentácie výsledkov v rámci vedeckých aj popularizačných aktivít.

2016vs032
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Klinika stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
Modernizácia a digitalizácia praktickej výuky parodontológie
3 500 EUR

Projekt zlepší nedostatočné možnosti v rámci povinnej výučby na Lekárskej fakulte a zvýši úroveň
teoretických aj praktických zručností študentov. Implementáciou videovýučby, online learningu z pohodlia
domova a využitím 3D modelov anatomických štruktúr vďaka spolupráci s Ústavom simulačného
a virtuálneho medicínskeho vzdelávania sa študentovi dostane vzdelávanie v komplexnej forme,
zo stránky teoretickej aj praktickej. Výrazne sa tak rozšíri obsah harmonogramu v rámci výučby aj
mimo nej. Študent tak bude mať možnosť aktívneho vzdelávania a príležitosť byť informovaný o nových
medicínskych postupoch na základe evidence-based dentistry. Môže si tak zvýšiť pravdepodobnosť
svojho pracovného uplatnenia po ukončení štúdia na domácich aj zahraničných pracoviskách.
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2016vs033
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
SDRLab – vytvorenie laboratória softvérového rádia
3 500 EUR

Na Ústave telekomunikácií FEI STU dobudujú výskumné a pedagogické laboratórium pre experimenty s SDR
platformou USRP. Softvérové rádio (SDR) umožňuje vývojárom nie len realizovať podstatnú časť systému
v SW, ale vďaka prepojeniu na hardvérovú realizáciu a digitálno-analógovú konverziu zároveň otestovať reálne
fungovanie všetkých aspektov systému. Vďaka plnej programovateľnosti navyše umožňuje rapídne testovanie
najnovších myšlienok a postupov pri špičkovom výskume. Potenciál takéhoto laboratória ďaleko prekračuje
pedagogické potreby ústavu a otvára dvere spolupráci s komerčnými subjektmi, a to aj na medzinárodnej
úrovni.

2016vs044
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline
Aeris na vyučovacej hodine
2 000 EUR

So študentmi a pre študentov bude v rámci projektu vyvíjaný robotický systém Aeris. Systém bude doplnený
o intuitívne užívateľské rozhranie. Vďaka tomuto rozhraniu bude ľahko použiteľný priamo na vyučovacích
hodinách. Aeris je jedinečný systém posúvajúci hranice narábania s robotmi dopredu vďaka dynamickej
hracej ploche robota a nadradenému sledovaciemu systému. Zakúpené vybavenie pomôže technicky doplniť
a skompletizovať vo svetovom meradle unikátnu učebňu.

2016vs046
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality
4 600 EUR

Projekt je dominantne zameraný na zavedenie moderných foriem výučby s využitím multimediálnych
systémov na podporu vzdelávania v širokospektrálnej oblasti mechatroniky, s dôrazom na nové poznatky
z aplikovanej informatiky, komunikačných systémov a technológií, automatizácie a ďalších príbuzných
vedných disciplín. Výučbové materiály budú vo forme interaktívnych aplikácií a aplikácií pre virtuálnu
a rozšírenú realitu. Výstupy projektu budú ďalej využiteľné na účely vzdelávania odborníkov z praxe
v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj na účely popularizácie mechatroniky a automatizácie pre širokú
verejnosť a žiakov stredných škôl (duálne formy vzdelávania v mechatronike) – potenciálnych študentov
vysokých škôl technického zamerania, keďže tieto materiály budú verejne dostupné.

2016vs049
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Univerzita Komenského v Bratislave – Filozoﬁcká fakulta
Na ceste k modernej ústave
2 500 EUR

Hlavnou myšlienkou projektu je analyzovať problém konštitucionalizmu v novovekých dejinách
a sprostredkovať vývoj tohto kultúrno-historického fenoménu i jeho hodnotovú podstatu. Na Slovensku
chýba vedecká produkcia postavená na báze hlbšieho historického pohľadu, s prihliadnutím na širšie
súvislosti a vzťahy. Vedecká publikácia charakteru učebnej pomôcky vo vyučovacom procese ponúkne
historický pohľad na utváranie právneho štátu a priblíži jeho modely. V kontexte s vývojom Európy sa
pozornosť sústredí na inštitucionálne usporiadanie jednotlivých štátov, ich ústavný vývoj a modelové
prvky. Zámerom projektu je zvýšenie rozsahu a kvality vzdelávania študentov, akademickej obce a širšej
verejnosti. Prínosom projektu je spracovanie problému konštitucionalizmu z pohľadu aktualizácie
občianskej spoločnosti, právneho štátu a s ňou spojeného problému liberalizácie a demokratizácie
vzťahov osobnosti a spoločnosti, ako aj osobnosti a štátu v kontexte historických tradícií.
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2016vs055
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Inovatívny vzdelávací program medicíny katastrof
5 000 EUR

Projekt zameraný na výučbu študentov medicíny a lekárov budú viesť certiﬁkovaní tréneri IFMSA. Prebehne
vo forme trojdňového tréningu, v rámci ktorého sa uskutoční šesť prednášok a päť simulačných cvičení
„na stole“ a na XVR simulátore na počítači. Prednášky budú na seba nadväzovať a postupne dajú študentom
teoretický základ. Ten im pomôže pochopiť systém koordinácie pri hromadných nešťastiach a katastrofách
na lokálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Súčasťou tréningu bude aj séria simulačných cvičení, ktorá
je hlavnou zložkou tréningu. Cvičenia „na stole“ sú strategickými cvičeniami. V rámci scenára a mapy miesta
nehody musia študenti komunikovať s dispečingom, s ostatnými záchrannými jednotkami a medzi sebou
a zvládnuť tak komplikovanú pozíciu z logistického hľadiska. Cvičenie na simulátore XVR stavia študenta
v rámci virtuálnej reality do prostredia nehody, kde sa musí rýchlo rozhodovať a vyriešiť situáciu – zaistiť
lokáciu, komunikáciu s dispečingom, roztriedenie ranených, prevoz pacientov do nemocnice a iné.

2016vs070
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016vs074
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI Technickej univerzity v Košiciach otvorili nový študijný
program – inteligentné systémy odboru kybernetika, obsahovo zameraný na Smart Industry/Industry 4.0.
Katedra je pravdepodobne prvá na Slovensku, na ktorej odbor otvorili a na ktorej sa vyučuje aj nový základný
predmet, ktorý sa volá Industry 4.0. Predmet sa postupne tvorí, formuje metodicky, teoreticky, prakticky
a projektovo. Projekt podporuje predmet Industry 4.0 hlavne v príprave úvodnej fázy života, pri tvorbe
systematickej pojmovej metodiky, podporuje tvorivé, kritické, praktické a inovačné myslenie študentov. Predmet
bude nielen teoretický, ale aj praktický vďaka komunikácii na sociálnej sieti a tréningom na modelových
reálnych riešeniach. Výsledky projektu budú užitočné pre ﬁremnú, akademickú či verejnú sféru.

2016vs077
Predkladateľ projektu:
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra architektúry
a konštrukcií budov
Zelené strechy a ich retenčné vlastnosti
3 500 EUR

Zelené strechy a ich retenčné vlastnosti je projekt, ktorého náplňou je zaujať dnešných študentov,
zatraktívniť prednášku, cvičenie, urobiť zo študenta aktívny prvok vyučovacieho procesu. V rámci
projektu budú vybudované sklápacie plošiny, predstavujúce vegetačné (zelené) strechy ako nástroj
na demonštrovanie aktuálnych problémov vrátane klimatických zmien, zadržiavania vody, vodného cyklu
v budove či dizajnu. Cieľom projektu je zapojiť študentov do experimentov, simulovať dážď, zachytávať
vodu a prepočítavať možnosti jej zachytenia, ale aj nadchnúť študentov a spestriť výuku.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?
4 000 EUR

Názov projektu:
Suma podpory:

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
Modely modernej fyziky
2 500 EUR

Náplňou projektu je usporiadať workshop spolu s intenzívnym týždňovým kurzom prednášok, ktoré priblížia
a sprostredkujú najnovšie vedomosti z modernej fyziky poslucháčom magisterských ročníkov, doktorandom
a mladým vedeckým pracovníkom. Prednášky budú z kvantovej teórie elementárnych častíc, s prioritou
na témy umožňujúce hlbšie pochopenie fyzikálnych procesov na veľmi malých i veľmi veľkých vzdialenostiach,
vyšetrovaných na urýchľovači LHC (Large Hadron Collider) v CERN-e a v moderných astrofyzikálnych
experimentoch. Okrem silného zastúpenia časticovej fyziky podujatie pokrýva rozvoj modernej fyziky aj
v oblastiach kozmológie, fyziky kondenzovaných látok, matematickej fyziky, jadrovej fyziky a chemickej fyziky.
V rámci projektu budú účastníkom predstavené kalibračné teórie štandardného modelu elementárnych
častíc, kozmológia gravitačných vĺn, kvantová teória informácie a modely supravodivých materiálov v teórii
kondenzovaných látok. Absolventi tak dostanú solídne základy na moderný fyzikálny výskum, čím získavajú
expertízu v teoretickej a experimentálnej fyzike, fyzikálnom modelovaní a moderných výpočtových metódach.
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Grantový program

Grantový program Vedieť viac

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 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa vo svojich programoch a projektoch
snažia o 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 24. júna 2016 bolo predložených 37 projektov, v ktorých žiadatelia spolu žiadali o sumu
159 696 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 9 najlepších z predložených projektov a podporila ich celkovou
sumou 27 338 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.

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.

www.nadaciatatrabanky.sk

Expertná výberová komisia bola zložená z piatich členov:
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia,
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s.,
Katarína Dutková, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.,
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR,
Urban Kováč, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského.
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Zoznam 9 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016vv004
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Bratislavský spolok medikov
Be Skillful Surgeon
2 500 EUR

Be Skillful Surgeon je projekt študentov Bratislavského spolku medikov, ktorého cieľom je vytvoriť komplexný
cyklus chirurgicky zameraných workshopov a rozšíriť tak škálu už aktuálne organizovaných kurzov. Pre slovenských
aj zahraničných študentov pregraduálneho štúdia to znamená možnosť naučiť sa a precvičovať techniky, ktoré
v súčasnosti nie sú alebo sú iba v malej miere na fakulte v rámci chirurgie prakticky vyučované. Pomocou simulátorov
sa študenti naučia ovládať jednotlivé inštrumenty, získajú nenahraditeľné zručnosti, detailne sa oboznámia s postupmi
týchto zákrokov, naučia sa predchádzať problémom, ktoré by mohli nastať priamo počas liečby pacienta,
a v neposlednom rade sa budú venovať vedecko-výskumnej činnosti. Po ukončení cyklu workshopov každý
študent získa certiﬁkát, ktorý môže byť v budúcnosti prínosom v uplatnení sa v chirurgických odboroch.
Do budúcna je cieľom zakomponovať všetky časti projektu do kurikula výučby predmetu chirurgia na Lekárskej
fakulte UK. Poslaním projektu Be Skillful Surgeon je začať vychovávať novú generáciu zručnejších chirurgov.

2016vv006
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Budúcnosť pre mladých
Živá študovňa
1 250 EUR

Prostredníctvom Živej študovne bude pre študentov žijúcich na internátoch Mladosť zorganizovaný program,
ktorý ich bude pripravovať na úspešné zaradenie sa do praxe. Program zahŕňa sériu prednášok a workshopov
predovšetkým z oblasti IT a elektronického inžinierstva. V rámci projektu sa tiež budú realizovať doučovania.
Spolupráca na projekte bude realizovaná s doktorandmi a pedagógmi Fakulty elektrotechniky a informatiky
STU a Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

2016vv015
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

GLOBSEC
GLOBSEC Morning Labs
1 500 EUR

GLOBSEC Academy Centre prináša nový koncept doplňujúcich prednášok a workshopov GLOBSEC Morning
Labs, otvorených pre vysokoškolských študentov z celého Slovenska. Projekt bol realizovaný na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici v priebehu zimného semestra akademického roka 2016/2017
a zároveň tak rozšíril spektrum vyučovaných predmetov. Séria 4 prednášok a 2 workshopov pokryla aktuálne témy
z oblasti energetiky z viacerých obsahových aj praktických rovín, otázky politických rozhodovacích procesov v tejto
téme či smerovanie súčasného energetického biznisu, ako aj pohľad na inovácie v energetike, zelenú energiu,
technológie zajtrajška či environmentálnu zodpovednosť. Výstupom projektu bude séria komentárov v anglickom
jazyku od účastníkov GLOBSEC Morning Labs, ktoré budú následne zhodnotené, editované a uverejnené na blogu
GLOBSEC Academy Centre. GLOBSEC Morning Labs sú nielen príležitosťou vedieť viac a nadobudnúť nové poznatky
a zručnosti, sú aj impulzom k záujmu o nové témy a prístup k štúdiu, ktorý je inovatívny, kreatívny a bližšie k praxi.

2016vv020
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky
Moderná canisterapia – dôležitý vedný odbor v rehabilitácii
pacienta s rôznymi diagnózami
3 500 EUR

Podstatou projektu Moderná canisterapia – dôležitý vedný odbor v rehabilitácii pacienta s rôznymi diagnózami
je prepojiť univerzitnú pôdu a vedecké poznatky o canisterapii s praxou, ktorú na Slovensku v oblasti
canisterapie zatiaľ vykonávajú predovšetkým dobrovoľníci alebo neziskové organizácie. Projekt bude realizovať
OZ K-7 Psovodi – záchranári SR v spolupráci s ústavom aplikovanej etológie a profesijnej etiky na Univerzite
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Projekt je založený na 3 odborných workshopoch s praktickými
ukážkami práce špeciálnych psov terapeutov pre odbornú verejnosť – študentov dennej a externej formy odboru
vzťah človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Na každom workshope sa zúčastní približne
100 osôb, bude členený na 2 skupiny. Výstupom každého workshopu bude zborník a na záver bude pripravená
publikácia pre fyzioterapeutov s obsahom a metodológiou integrovanej canisterapie. Projekt je dlhodobo
udržateľný aj z dôvodu, že viacerí členovia K-7 študujú odbor vzťah človek a zviera na UVLF a je v ich záujme
prepájať odborné vedomosti s praxou a vzájomne si odovzdávať skúsenosti vedúce k trvalému zlepšovaniu.

2016vv021
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

MINERVA Group, n. o.
Think and Go
3 900 EUR

Projekt MINERVA Group, n. o., sa bude realizovať ako komplexný systém ovládania elektrického vozíka, vrátane
realizácie hardvérových častí a softvérovej modulárnej aplikácie. Výskum a vývoj bude zameraný na oblasti
neurálnej transmisie, identiﬁkovaný pomocou EEG signálov, biosenzoriky, reprezentácie poznatkov a pod.
Projekt sa zameriava na realizáciu možností bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím
moderných technológií a myšlienok človeka s uplatnením najmä v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach,
domovoch sociálnej starostlivosti, či pre pacientov v domácom liečení. Vozičkár bude riadiť vozík samotným
pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Projekt podporí aktívnu účasť, tímovú
spoluprácu, ako aj mimovzdelávacie aktivity zamerané na výskum a rozvíjanie zručností v oblasti aplikovanej
informatiky, automatizácie či matematiky.

2016vv022
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Nadácia Národohospodár
Desať z desiatich (výučba desaťprstovej hmatovej metódy na EUBA)
5 000 EUR

V rámci projektu Desať z desiatich bude zrealizovaná pilotná vzdelávacia aktivita, počas ktorej účastníci z radov
študentov a učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave nadobudnú vedomosti, zručnosti a návyky v písaní
na počítači desaťprstovou hmatovou metódou a vo vyhotovovaní písomností. Na základe priebehu a výsledkov
tohto projektu bude od nasledujúceho akademického roka záujemcom z univerzity ponúknutá vzdelávacia aktivita
prispôsobená jednoročnému cyklu vysokoškolskej výučby v dvoch semestroch podľa otestovaného kurikula
a s využitím študijných materiálov a pomôcok vytvorených pri pilotnej realizácii aktivity v rámci tohto projektu.
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2016vv024
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

OZ Prevencia AD
Už v škôlke sa dá naučiť viac
3 500 EUR

Aby študentom nič nechýbalo

Projekt OZ Prevencia AD vyškolí 80 študentiek a študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky
zo slovenských vysokých škôl. Školenie študentov pripraví na to, ako v materských školách vhodne
vzdelávať deti pochádzajúce z náročnejších sociálnych pomerov a z odľahlých rómskych komunít. Študenti
a študentky získajú poznatky o princípoch inkluzívnej pedagogiky nad bežný rámec učebných osnov.
Inklúzia vo vzdelávaní dáva šancu každému dieťaťu rozvíjať svoj potenciál. Školenie zlepší schopnosti
budúcich učiteliek materských škôl vzdelávať deti z rôznych sociálnych pomerov. Znalosti a zručnosti
prenesené do praxe potom pomôžu aj deťom z horších sociálnych pomerov k vzdelávacím úspechom
– k zotrvaniu v skupine detí v materskej škole, k ľahšiemu privyknutiu si na základnú školu a následne aj
k lepším výsledkom zodpovedajúcim ich schopnostiam.

2016vv029
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

SPOLOČNOSŤ PRE UMENIE A LITERATÚRU
Literárne soirée
2 500 EUR

Študenti, pedagógovia, absolventi vysokých i stredných škôl v 10 mestách na Slovensku predstavujú
Slovákom ich vlastnú kultúru prostredníctvom literatúry, divadla, hudby. Po celom Slovensku sa v 10 mestách
2x ročne uskutoční Literárne soirée, umelecký večer, na ktorom sa bude prezentovať autorská literárna
tvorba ľudí z daného regiónu prostredníctvom hercov. Autori projektu očakávajú posilnenie nielen kultúry, no
i jej organizácie, motivovanie k tvorbe prostredníctvom vzájomnej spolupráce či upevnenie spoločenského
statusu našich vysokých škôl. Vďaka naberaniu ľudí z vysokých škôl nielen na organizovanie podujatia, ale
aj na podávanie umeleckých výkonov predstavuje projekt trvalo udržateľný koncept.

2016vv031
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Spolok medikov SZU
Medici medikom
3 688 EUR

Medici medikom je aktivita určená na vzdelávanie študentov medicíny lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, organizovaná Spolkom medikov
SZU. Počas zimného semestra boli zakúpené vzdelávacie pomôcky a vďaka
nim sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity pripravovali semináre
na rôzne témy podľa záujmu študentov. Vďaka umelým kožiam a cievnym setom
môžu medici zdokonaliť svoje chirurgické zručnosti. V pláne je aj organizácia seminára na tému venepunkcie
na modeli ľudskej ruky k intravenóznemu zavádzaniu injekcií. Seminár s názvom Čísla pre zdravie vyučí
študentov v práci s prístrojmi na meranie glukózy a cholesterolu. Tieto aktivity budú vykonávané pod záštitou
atestovaných lekárov a starších študentov. Vďaka tomuto projektu sa študenti zdokonalia v praktických
zručnostiach, ktoré využijú vo svojej medicínskej praxi a neskôr v práci.

www.nadaciatatrabanky.sk
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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 2016 doručených 106 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia spolu
žiadali o sumu 307 302,43 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí celkovou sumou 52 300 EUR.

Hodnotenie predložených projektov

Využi grant Študenti do sveta a staň sa študentom
prestížnej svetovej univerzity!
Pošli nám žiadosť o grant do 15. 4. 2016 a môžeš získať štipendium
na štúdium v zahraničí až do výšky 5 000 eur.
Viac nájdeš na www.nadaciatatrabanky.sk

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:
Urban Kováč, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského,
Silvia Dončevová, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského,
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia,
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR.
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Zoznam 20 podporených študentov s anotáciou o realizácii ich projektu
2016sds016
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Edita Smiešková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Študijný pobyt na University of Agder
4 400 EUR

Študentka absolvovala 4-mesačný študijný pobyt na University of Agder v Kristiansande v Nórsku, v odbore
Teórie vyučovania matematiky, ktorý je určený výhradne pre tretí stupeň štúdia. Štúdium priamo súviselo so
študentkiným študijným zameraním, keďže ide o ten istý odbor štúdia. Ako lepšie analyzovať, inovovať, rozvíjať,
tvoriť nové úlohy vo vyučovaní matematiky na základných, stredných a vysokých školách bolo cieľovou otázkou
štúdia. Na túto otázku hľadala študentka odpoveď počas práce v kurzoch, v rámci konzultácií s odborníkmi
a štúdiom novej odbornej literatúry.

2016sds017
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ema Némethová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Optimalizácia prevádzky inteligentných budov
900 EUR

Študentka absolvovala 3-mesačný výskumno-študijný pobyt na Fachhochschule
Burgenland, University of Applied Sciences v Pinkafelde v Rakúsku. Počas
pobytu sa aktívne podieľala na výskume pod vedením DI (FH) Wernera
Stuttereckera, pričom spolupracovala so zamestnancami Fachhochschule
Burgenland GmbH a Forschung Burgenland v rámci projektu energy4buildings. Hlavným cieľom výskumu
bolo preukázanie nutnosti vhodných nastavení s automatizovaným riadením systémov techniky prostredia
pre inteligentné budovy. Výstupom výskumno-študijného pobytu je vyhodnotenie údajov získaných z meracej
techniky inštalovanej v inteligentnej budove Energetikum a ich následná analýza a implementácia do modelu
budovy v simulačnom programe TRNSys. Následne bude možná implementácia stratégií do reálneho objektu,
kde bude možné v reálnom prostredí vyhodnotiť presnosť a účinnosť navrhovaných optimalizačných opatrení.

2016sds022
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filip Osuský
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava
The Frédéric Joliot/Otto Hahn Summer School
2 300 EUR

Študent absolvoval letnú školu The Frédéric Joliot/Otto Hahn Summer School v Aix-en-Provence vo Francúzku.
Študent sa venuje rýchlym reaktorom 4. generácie chladeným tekutým kovom. Ciele letnej školy boli zamerané
na fyziku aktívnej zóny rýchleho reaktora, termohydraulické analýzy, interakciu jadrového paliva s pokrytím
a chladivom vo forme tekutého kovu a bezpečnostnými požiadavkami, ako aj reťazcami udalostí projektovej
a nadprojektovej havárie. Študent v rámci svojej dizertačnej práce rieši práve analýzu aktívnej zóny rýchleho
reaktora so zameraním na prechodové stavy. Prechodové stavy sú silne ovplyvnené práve termohydraulickými
vlastnosťami systému a spolu s fyzikou štiepneho materiálu, pokrytia a chladiva priamo ovplyvňujú bezpečnosť
daného konceptu.

2016sds026
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Silvia Schmidtová
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava
Úloha malých RNA v metastázovaní nádorových
buniek
3 900 EUR

Študentka absolvovala 2-mesačný výskumný pobyt na Stredoeurópskom
technologickom inštitúte CEITEC v Brne, Česká republika. Ide o centrum
vedeckej excelentnosti, vybavené špeciálnymi prístrojmi a unikátnymi
zariadeniami. Pôsobila v laboratóriách docenta Ondřeja Slabého, ktorý je
vedúcim výskumnej skupiny zaoberajúcej sa úlohou malých RNA v epiteliálno-mezenchymálnom prechode
a metastázovaní nádorových buniek. Cieľom projektu bolo na molekulárnej úrovni sledovať zmeny zodpovedné
za schopnosť nádorových buniek metastázovať. Počas pobytu sa zdokonalila v rôznych molekulárnogenetických metódach a získala tak zaujímavé výsledky, ktoré budú použité v jej dizertačnej práci, vedeckom
článku a boli už prezentované na dvoch zahraničných konferenciách. Študentka si taktiež prehĺbila svoje
znalosti v oblasti molekulárnej podstaty nádorových ochorení.
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2016sds031
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ján Maloch
Univerzita Komenského,
Filozoﬁcká fakulta, Bratislava
El Mundo
5 000 EUR

Študent absolvoval 7-mesačný výskumno-študijný projekt. 4-mesiace na Colegio
Universitario de Periodismo, Córdoba, Argentína. Ďalšie 3 mesiace absolvoval
prácu v teréne, nahrávanie reportáží, štúdium a spoluprácu s ďalšími univerzitami
v Buenos Aires. V rámci pobytu v Argentíne porovnával študent metódy investigatívneho tímu pod vedením
novinára Jorgeho Lanatu, ktorý pripravuje jednu z najsledovanejších relácií v krajine „Periodismo Para Todos“
(Žurnalistika pre všetkých) pre Canal 13. Dokopy analyzovali 14 slovenských a argentínskych reportáží. Hoci
ide o krajiny z dvoch rôznych kontinentov, študentove zistenia potvrdzujú, že za istých okolností môžeme
považovať určité metódy a postupy žurnalistov za vysoko efektívne z pohľadu výsledku bez ohľadu na to,
či pôsobia v Latinskej Amerike alebo Európe. Študent sa taktiež venoval akademickej činnosti, štúdiu
odbornej literatúry, konzultoval s odborníkmi, stretol sa s predstaviteľmi univerzít, spolupracoval s novinármi
a predstaviteľmi univerzít, uskutočnil rozhovory s investigatívnymi žurnalistami najčítanejších denníkov
(Hugo Alconada Mon, La Nación; Daniel Santoro, Clarin; Sergio Carreras, LAVOZ a ďalší) a zúčastnil sa
medzinárodnej novinárskej konferencie FOPEA v Buenos Aires.

2016sds038
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Cinková
Slovenská technická univerzita
Simultánne stanovenie viacerých alkaloidov
1 300 EUR

Študentka absolvovala študijnú stáž na Oxfordskej univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii v Laboratóriu
fyzikálnej a teoretickej chémie pod vedením profesora Richarda Comptona v trvaní 10 mesiacov. Téma jej
práce má názov Simultánne stanovenie viacerých alkaloidov. Cieľom bolo vyvinúť elektrochemickú metódu
na vyššie uvedenú tému, výsledky publikovať a získané vedomosti a zručnosti ďalej využiť po návrate
na domácu univerzitu pri výučbe študentov v domácom laboratóriu. V neposlednom rade bolo cieľom získať
a upevniť kontakt so špičkovým výskumným pracoviskom na účel ďalšej spolupráce.

2016sds041
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Uličná
King‘s College London, University of London;
Faculty of Life Sciences and Medicine, Londýn,
Veľká Británia
Študijná stáž na University of Cambridge
3 000 EUR

Študentka absolvovala 10-týždňovú biomedicínsky zameranú stáž v Laboratóriu
Dr. Sarah Bohndiek. Toto výskumné laboratórium je súčasťou Cavendish
Laboratory, vedeckého centra Cancer Research UK Cambridge Institute – najväčšej onkologickej charity
vo Veľkej Británii a zároveň hlavným sponzorom výskumu rakovinových ochorení na University of Cambridge,
ktorá je už niekoľko rokov svetovým lídrom vo výskumnej medicíne. Touto skúsenosťou sa študentke podarilo
nadviazať skvelé kontakty a získať nových priateľov v laboratóriu.

2016sds044
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lenka Kissová
Masarykova univerzita v Brne
„Iba kresťania!“
900 EUR

Študentka absolvovala letnú školu New Immigration and the Redeﬁnition of the
Mainstream: Transatlantic Perspectives na Princeton University v Spojených
štátoch amerických. Letná škola bola zameraná na rôzne aspekty medzinárodnej
migrácie, jej vplyvov a výziev. Študentka sa dlhodobo venuje medzinárodnej
migrácii, imigrácii na Slovensku, migračným politikám a politickému diskurzu a v súčasnosti realizuje výskum,
v ktorom tieto politiky a diskurz analyzuje. Letná škola bola pre študentku výbornou možnosťou, ako prezentovať
výskum, dostať spätnú väzbu od svetových odborníkov, pripraviť článok na publikovanie v zahraničí, nadviazať
kontakty s odborníkmi, ale aj pripraviť praktické odporúčania a projekt nadväzujúceho výskumu.

2016sds048
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Lauková
Univerzita Komenského v Bratislave,
Lekárska fakulta, Bratislava
Úloha extracelulárnych vezikúl pri sepse
3 700 EUR

Študentka absolvovala 6-mesačný výskumný pobyt pod vedením
pani Univ. prof. Dr. Viktorie Weber na Christian Doppler Laboratory for
Innovative Therapy Approaches in Sepsis, Department for Health Sciences
and Biomedicine, Danube University Krems v Rakúsku. Počas výskumného pobytu v Kremse sa zamerala
na izoláciu a charakterizáciu extracelulárnych vezikúl a ich úlohu pri sepse a zápale. Keďže dizertačná práca
veľmi úzko súvisí s touto problematikou, výskumný pobyt bol dôležitou súčasťou jej doktorandského štúdia.
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2016sds060
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Dana Tomečková
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Študijný pobyt v Osle
3 000 EUR

Študentka absolvovala 5-mesačný študijný pobyt na Oslo National Academy of
the Arts, Oslo, Nórsko, so zameraním na Arts and Crafts – Material-based Art –
Metal and Jewellery Art. Počas pobytu mala jedinečnú možnosť osvojiť si nové
techniky práce s kovom, a to aj vďaka perfektnému materiálovému vybaveniu
školy. Študentka mala prístup k niekoľkým sústruhom a ďalším obrábacím zariadeniam, kováčskej vyhni
či rôznym kompletne vybaveným dielňam. V rámci pobytu sa zdokonalila v praktických technikách, ktoré
sú spolu s koncepčnými riešeniami východiskom pre jej diplomovú prácu. Najväčší zmysel pre ňu mali
konzultácie a individuálne rozhovory s pedagógmi.

2016sds065
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Oravec
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Bratislava
Študijný pobyt na Iwate University
2 000 EUR

Študent absolvoval študijný pobyt na Faculty of Engineering Department
of Chemistry, Iwate University, Morioka v Japonsku so zámerom rozšíriť si
obzor v odbore, ktorému sa intenzívne venuje už niekoľko rokov. Konkrétnym cieľom bolo spresniť, doplniť
a optimalizovať spôsob získavania štruktúrnych charakteristík analyzovaných vzoriek polymérneho charakteru.
Kľúčové bolo, aby sa využili vyspelé, citlivé meracie zariadenia. Takto získané výsledky sú presné a spoľahlivé,
je ich možné ďalej spracovať a interpretovať v korelácii s ich známymi, už popísanými charakteristikami.
V neposlednom rade by vzniknutá kooperácia vedeckých pracovníkov z Iwate University a so Slovenskou
technickou univerzitou mohla byť v budúcnosti prínosom aj pri získavaní nových poznatkov a skúseností
s riešením vedeckých problémov.

2016sds070
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Natália Hennelová
Copenhagen Business School, Kodaň, Dánsko
Finančné leto na Harvarde a LSE
3 000 EUR

Študentka absolvovala kurz princípy ﬁnančníctva (Principles of Finance)
na Harvardova univerzita a pokročilé korporátne ﬁnančníctvo (Advanced
Corporate Finance) na univerzite London School of Economics. Obidve letné
školy vyžadovali denné štúdium, vypracovávanie zadaní a projektov a boli
zakončené skúškou i certiﬁkátom o absolvovaní. Hlavným cieľom bolo získať najkvalitnejšie svetové vzdelanie
vo ﬁnančnom odvetví, ktoré študentke dopomôže k uplatneniu sa v budúcej práci.

2016sds074
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Oto Novacek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Bratislava
Mestá pre ľudí – ľudia pre mestá
1 000 EUR

Študent absolvoval študijný pobyt na Katholische Universität Leuven – Campus Brussels. Počas projektu
neformálneho a transformačného urbanizmu a architektúry v spolupráci s organizáciou Urban foxes sa
študentovi a jeho kolegom podarilo uskutočniť stretnutia a diskusie s občanmi a zástupcami mesta, naštudovať
si danú problematiku bottom-up projektov a navrhnúť potenciálne priestorové riešenie. Projekt ako taký
bol zameraný na utečeneckú krízu, ktorá rezonuje najmä krajinami západnej Európy. Projekt študenta
a jeho kolegov mal za cieľ hľadať možné riešenia dočasného ubytovania pre utečencov, ale taktiež vyvinúť
potenciálne aktivity, cez ktoré by bola možná ich integrácia do spoločnosti. Ako končiaci študent Fakulty
architektúry STU sa rozhodol vyskúšať trainee program v zahraničí v niektorom z renomovaných ateliérov
zameraných na problematiku, ktorej sa venuje (napr. Urban Think Thank), alebo na politicko-byrokratickej
rovine (stáž v Európskej komisii).

2016sds084
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Maňo
Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava
Rituály: Nákladné signály v partnerskej selekcii?
3 500 EUR

Študent absolvuje 8-mesačný výskumný pobyt v Mansﬁelde v USA v Laboratóriu experimentálnej antropológie
na Ústave antropológie na University of Connecticut. Pobyt bude zameraný na zber dát a výskum k záverečnej
dizertačnej práci v antropologickom laboratóriu a participáciu na výskumných projektoch školiteľa
Dr. Xygalatasa, ako aj na grantových žiadostiach medzinárodného významu. V neposlednom rade bude
významná časť pobytu venovaná písaniu záverečnej práce v anglickom jazyku, so zreteľom na jej budúce
knižné vydanie. Študent bude mať plne k dispozícii materiálne vybavenie laboratória, elektronické informačné
zdroje, ako aj možnosť konzultovať s odborníkmi na pracovisku. Po návrate na domovské antropologické
pracovisko bude prezentovať dizertačnú prácu na záverečnej obhajobe.
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2016sds086
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

PharmDr. Veronika Sivová
Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin
Medzinárodná spolupráca pri výskume
polysacharidov
3 000 EUR

Študentka absolvovala 6-mesačný študijný pobyt na Ústave farmaceutickej
chémie Univerzity v Osle v Nórsku. Zameraním projektu bol medicínsky
a farmaceutický výskum rastlinných polysacharidov. Cieľom bolo získanie znalostí a praktických zručností
v ovládaní metodík prijímajúceho pracoviska, absolvovanie kurzov a aktívna účasť na ich experimentálnej
činnosti. Výsledky projektu budú použité pre dizertačnú prácu a spoločné publikácie pracovísk v zahraničných
vedeckých časopisoch. Šlo tak o študijný a vedecko-výskumný pobyt, ktorý priamo rozširuje tému študentkinej
dizertačnej práce, užšie prepája medicínsko-farmakologické zameranie s farmáciou a chemickou analýzou,
ktoré sú potrebné pre lepšie pochopenie skúmanej problematiky. Prepojením výskumov pracovísk chce
študentka rozvinúť ďalšiu spoluprácu a rozšíriť tak výskumné zameranie pracoviska, čo prispeje aj k rozvoju
vedy na Slovensku.

2016sds093
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Študentkin projekt sa týka metód a techník výskumu neurodegeneratívnych
ochorení, konkrétne Huntingtonovej choroby. Stáž študentka realizovala
v laboratóriu Dr. Pouladiho na A*STAR inštitúte v Singapure. Cieľom projektu
bola systémová analýza modelov Huntingtonovej choroby za pomoci bioinformatických prístupov.
Bioinformatická analýza má potenciál pomôcť odhaliť presné zdroje chorobných procesov počas
Huntingtonovej choroby a pomôcť tak vývoju liečiv a diagnostických markerov choroby. Projekt sa priamo
týka študentkiných predchádzajúcich a budúcich štúdií, svoju kariéru plánuje zasvätiť hľadaniu nových
terapií neurodegeneratívnych ochorení.

2016sds094
Podporený študent:
Škola:
2016sds090
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Roman Kučera
Masarykova univerzita v Brne, ČR
Syntéza a štúdium komplexných prírodných látok
3 500 EUR

Študent absolvuje 10-mesačnú stáž vo výskumnej skupine prof. Setha Herzona na Yale University, New Haven,
USA. Skupina prof. Herzona sa zaoberá prípravou a štúdiom komplexných prírodných látok s potencionálnou
aplikáciou pri liečbe závažných ochorení. Počas tejto stáže sa študent bude venovať príprave a charakterizácii
vybranej skupiny prírodných látok, čím bude ďalej rozvíjať svoje teoretické a praktické poznatky v oblasti, ktorej
sa chce venovať vo svojej profesionálnej kariére.

Silvia Hnátová
Trinity College, University of Cambridge,
United Kingdom
Systémová biológia Huntingtonovej choroby
3 000 EUR

Názov projektu:
Suma podpory:

Štefan Farsang
University of St Andrews, Faculty of Science,
St Andrews, Spojené kráľovstvo
Lunar and Planetary Science Conference (NASA)
a stáž na California Institute of Technology
1 500 EUR

Študent sa zúčastnil terénneho výskumu na unikátnej mineralogickej lokalite pri
Washington DC, pod vedením prominentného vedca Geofyzikálneho laboratória
(Geophysical Laboratory) pri Smithsonian Institution a niekdajšieho riaditeľa Deep Carbon Observatory,
profesora Roberta Hazena. Navštívili lokalitu bohatú na železnú a mangánovú biomineralizáciu. Absolvoval aj
výskumný pobyt na jednej z najlepších univerzít sveta v Los Angeles California Institute of Technology (Caltech)
pod vedením profesorov Georgea Rossmana a Josepha Kirschivinka, autora teórie Snowball Earth. Študentovi
bolo umožnené skúmať rôzne vzorky pomocou infračervenej spektroskopie a magnetickej susceptibility.
Zúčastnil sa tiež prestížnej vedeckej konferencie v Houstone. Týždňová konferencia Lunar and Planetary
Science Conference organizovaná NASA a Lunar and Planetary Institute (LPI) je konferencia lunárnych
a planetárnych vied v Houstone, ktorá je najväčšia a najvýznamnejšia svojho druhu, pričom sa jej zúčastňuje
takmer 2 000 vedcov z danej oblasti. Študent navštívil vzácne mineralogické lokality a laboratóriá, oboznámil
sa s novými analytickými metódami, zoznámil sa s niekoľkými významnými vedcami, dohodol sa s nimi
na spolupráci a zdokonalil svoje prezentačné zručnosti.
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2016sds099
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Veronika Olešnaníková
Žilinská univerzita v Žiline
Stáž na univerzite v Molde
900 EUR

Študentka absolvovala študijný pobyt na Molde University College v nórskom
meste Molde pod záštitou profesorky Judith-Molky Danielsen. Pobyt bol
realizovaný formou stáže. Študentkinou doménou je výskum v oblasti
bezdrôtových sietí senzorov (WSN), kompresného snímania a číslicového
spracovania dát. Cieľom dvojmesačnej stáže bolo overiť praktické tézy dizertačnej práce s názvom Využitie
kompresného snímania v bezdrôtových sieťach senzorov na konkrétnom aplikačnom príklade. Svoj výskum
okrem teoretických znalostí overila aj v praxi, a to nasadením WSN do reálneho prostredia. Tak získala
unikátne dáta, ktoré v bežnej praxi nie sú známe a dostupné. Študentka nadobudla praktické poznatky
od špičkových odborníkov z univerzity i aplikačnej praxe a získala dostatok materiálov, ktoré budú značným
prínosom pre oblasť jej výskumu a publikačnú činnosť.

2016sds106
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žaneta Sedíleková
University of Glasgow
Študijný pobyt na University of Cambridge
2 500 EUR

Študentka absolvovala študijný pobyt na University of Cambridge, Cambridge, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, počas ktorého si prehĺbila znalosti a pochopenie v oblasti ľudských práv a ich
vymáhania. Zároveň získala znalosti v oblasti fungovania nadnárodných a medzinárodných korporácií.
Naďalej chce naberať skúsenosti v obchodnom práve a zároveň pracovať na pro bono prípadoch
s ľudskoprávnym rozmerom.
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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. Nadácia Tatra banky rozšírila 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 kurzami,…) alebo so štúdiom
na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý školský rok.

Zoznam 20 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016ssds01
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Anna Purgatová
jazykový kurz
1 465 EUR

Študentka Gymnázia Andreja Sládkoviča absolvovala jazykový kurz na škole Cork
English College v Írsku v meste Cork. Tento kurz bol zameraný na anglický jazyk,
po jeho ukončení získala celosvetovo uznávaný certiﬁkát, ktorý môže študentke
pomôcť k ďalšiemu štúdiu a lepšej práci. Za 4 týždne prešla z úrovne B1+
na úroveň B2+, čo bol výsledok nad očakávania. Študentka chce v budúcnosti
študovať medicínu a patriť medzi najlepších študentov. Znalosť angličtiny jej pomôže získať viac vedomostí
na rôznych stážach a zahraničných pobytoch, kde sú prednášky realizované v anglickom jazyku.

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.

2016ssds04
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:

Študenti boli hodnotení na základe:

Suma podpory:

• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách),
• motivačného listu.
Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, boli hodnotené na základe:
• programu,
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.

Beáta Plaskurová
Účasť na súťaži vedeckých projektov
Expo Sciences Europe
600 EUR

Študentka Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia sa zúčastnila
európskej súťaže pre žiakov stredných škôl Expo Sciences Europe 2016
vo francúzskom Toulouse. Výsledky svojho výskumu na súťaži prezentovalo
takmer 600 študentov z 30 krajín, ktorí sú víťazmi národných kôl. Vo svojej práci
sa zaoberá slabým záujmom žiakov o vedu a techniku, pripravila aktivity a program, ktorým popularizuje
astronómiu a kozmonautiku medzi žiakmi na prvom stupni základných škôl. Študentka si vďaka pobytu rozšírila
svoje vedecké, jazykové a sociálne znalosti.

Do programu bolo k uzávierke 10. marca 2016 doručených 36 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia spolu
žiadali o sumu 59 629 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí celkovou sumou 19 477,00 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 štyroch členov:
Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru,
Lucia Jedličková, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej,
Eva Bohušová, Stredná odborná škola Strečnianska,
Nadežda Palušová, Tatra banka, a. s.

2016ssds05
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Dominika Vrabcová
Impresia vizáže vykúzlená mojimi rukami
1 051 EUR

Študentka Strednej odbornej školy v Námestove navštevuje odbor kozmetik/-čka.
V škole, ktorú študentka navštevovala v Českej republike, sa jej snažili dať
čo najviac vedomostí ohľadom štýlu líčenia v rôznych dekádach minulého
aj súčasného storočia. Absolvovala skúšky v teórii a praxi extravagantného
líčenia. Jej plánom do budúcna je venovať sa líčeniu a zdokonaľovať sa v ňom.
Po absolvovaní kurzu plánuje vytvoriť virtuálny katalóg vizáží, ktorý by ponúkla svadobným salónom a módnym
časopisom na inšpiráciu.
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2016ssds06
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Ester Tomajková
Expo Sciences Europe 2016
600 EUR

Študentka Gymnázia na Poštovej v Košiciach sa zúčastnila Európskej súťaže pre žiakov stredných škôl
Expo Sciences Europe 2016 vo francúzskom Toulouse. Výsledky svojho výskumu prezentovalo na súťaži
600 študentov z 30 krajín, ktorí sú víťazmi národných kôl. Vo svojej práci sa zaoberá dimetylsulfoxidom, čo
je organická zlúčenina (C2H6OS), ktorá má široké použitie, napr. ako polárne rozpúšťadlo. Na ESE 16 mala
možnosť diskutovať s mladými vedcami, ako aj s vedeckými odborníkmi. Ohlasy na jej projekt boli veľmi
pozitívne zo strany členov vedeckej obce z celého sveta aj zo strany rovesníkov, učiteľov a širokej verejnosti.

2016ssds07
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Hana Sumbalová
Krátkodobý vzdelávací pobyt v Innsbrucku
550 EUR

Študentka Gymnázia Matky Alexie absolvovala 3-mesačný jazykový pobyt
na KORG-Kettenbrücke v rakúskom Innsbrucku. Zdokonalila sa v nemeckom
jazyku, získala jazykové zručnosti využiteľné pri štúdiu, v zamestnaní, pri
cestovaní, ako aj nové informácie z chémie a biológie. Zúčastnila sa stáže
v miestnej nemocnici. Absolvovala aj dva workshopy. Jeden z workshopov
bol zameraný na tému prírodné arómy a druhý sa týkal integrácie zdravotne ťažko postihnutých ľudí
do života v meste. Tieto vedomosti a skúsenosti jej pomôžu pri príprave na budúce štúdium medicíny.

2016ssds08
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Ivan Grega
Účasť na súťaži vedeckých projektov Intel ISEF
818 EUR

Študent Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach sa
zúčastnil medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl Intel ISEF 2016
v americkom Phoenixe. Je to najväčšia a najprestížnejšia svetová súťaž, kde
výsledky svojho výskumu prezentuje takmer 1 700 študentov zo 75 krajín celého
sveta. Cieľom jeho práce je poukázať na liečenie rakoviny ako medicínskeho
problému. V súčasnosti často používané metódy sú síce účinné, no majú rozsiahle nežiaduce účinky.
Menej rozšíreným liečebným postupom takýchto ochorení je magnetická hypertermia. Vo svojej práci
študoval hydrodynamické a magnetické vlastnosti vybraných zložení magnetických nanokvapalín z pohľadu
magnetickej hypertermie.

2016ssds11
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Ivana Žideková
Stáž v Európskom parlamente
300 EUR

Študentka Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline absolvovala mesačnú stáž
v bruselskej kancelárii u europoslanca, ktorý pôsobí vo výbore pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa. Uvedomila si, aké dôležité je povedomie o Európskych
inštitúciách, bola pri riešení Brexitu v parlamente. Zároveň sa stretla s ľuďmi
pripravujúcimi Predsedníctvo a táto skúsenosť jej ukázala, že ľudia sa musia začať
zaujímať o veci verejné. Naučila sa pracovať s oﬁciálnymi dokumentami, robiť rešerše, pripravovať debriefy
z akcií. Komunikácia v anglickom jazyku bola na dennej báze, francúzština sa zišla pri bežnej komunikácii.

2016ssds12
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Jana Čorňáková
Účasť na súťaži vedeckých projektov Intel ISEF
818 EUR

Študentka Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove sa zúčastnila medzinárodnej
súťaže pre študentov stredných škôl Intel ISEF 2016 v americkom Phoenixe.
Je to najväčšia a najprestížnejšia svetová súťaž, kde výsledky svojho výskumu
prezentuje takmer 1 700 študentov zo 75 krajín celého sveta. Cieľom jej práce
bolo zhodnotiť vplyv koncentrácií tanínu na háďatko zemiakové (Globodera
pllida) v in vitro aj in vivo experimente a poukázať na využitie tohto sekundárneho metabolitu. Údaje z oboch
experimentov boli podrobené štatistickej analýze LSD'sT (PlotlT). Výskum ukázal, že tanín vyzerá byť vhodným
prostriedkom na boj proti G. pallida, keďže potláča liahnutie vajíčok z cýst a tým aj mieru reprodukcie parazita.

2016ssds13
Podporený študent:
Vvzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Jozef Lipták
Medzinárodná olympiáda v astronómii
a astrofyzike
1 000 EUR

Študent Gymnázia J. G. Tajovského sa zúčastnil 10. Medzinárodnej olympiády
v astronómii a astrofyzike, ktorá sa uskutočnila na Národnom inštitúte pre
prírodovedné vzdelanie a výskum v indickom meste Bhubaneswar. Súťaž sa
skladala z troch individuálnych častí: teoretický test, pozorovanie a dátová
analýza. Súťaž mala aj tímovú časť. Študentovi sa podarilo na Medzinárodnej olympiáde vybojovať
zlatú medailu a celkové tretie miesto. V budúcnosti študent plánuje vysokoškolské štúdium astronómie
a astrofyziky.
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2016ssds14
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Juraj Halabrin
Účasť na IOAA 2016
937 EUR

Študent Gymnázia Jura Hronca sa zúčastnil na 10. Medzinárodnej olympiáde
z astronómie a astrofyziky (IOAA) v indickom meste Bhubaneswar. Súťažná
časť tohto podujatia sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti – pozorovania
ďalekohľadom spojeného s orientáciou na nebeskej sfére a dátovej analýzy.
Medzinárodnú olympiádu študent absolvoval už trikrát, dvakrát vyhral bronzovú
medailu.

2016ssds16
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Katarína Lietavcová
Tvorba návrhov z mojich rúk
1 335 EUR

2016ssds23
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Martin Miadok
Rok na strednej škole v USA
1 500 EUR

Študent Spojenej školy na Tilgnerovej v Bratislave absolvuje ročný študijný pobyt na strednej škole
v meste Sartell neďaleko Minneapolisu v USA. K povinným predmetom si vyberie zaujímavé predmety ako
fotografovanie, informatika či dobrovoľníctvo. Mnohé predmety ako matematika či angličtina sa na tejto škole
dajú študovať na vysokoškolskej úrovni, ktorá sa v americkom školskom systéme označuje ako AP.

2016ssds24
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Martin Okánik
Reprezentácia Slovenska na IOAA
1 300 EUR

Študentka SOŠ na Hattalovej ulici v Námestove absolvovala kurz kreslenia
a maľovania v Prahe pre začiatočníkov a vzápätí aj pre pokročilých, kde sa
oboznámila so všetkými technikami maliarstva a kreslenia a vyšpeciﬁkovala si
s pomocou odborníkov vlastný štýl, čo jej bude nápomocné v profesijnom rozvoji
v odbore styling a marketing. Kurz rozšíril študentkine portfólio a zvýšil šance
na získanie práce v danom odbore.

Študent Gymnázia J. G. Tajovského sa zúčastnil 10. Medzinárodnej olympiády
v astronómii a astrofyzike, ktorá sa uskutočnila na Národnom inštitúte pre
prírodovedné vzdelanie a výskum v indickom meste Bhubaneswar. Súťaž sa
skladá z troch individuálnych častí: teoretický test, pozorovanie a dátová analýza.
Súťaž má aj tímovú časť. Svoj cieľ úspešne reprezentovať Slovenskú republiku
sa študentovi podarilo nielen naplniť, ale aj prekonať. V súťaži totiž získal bronzovú medailu. Toto umiestnenie
prispelo k dobrému celkovému umiestneniu Slovenska v bodovom hodnotení, pričom ocenenie je jeho doteraz
najväčším študijným úspechom.

2016ssds21
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

2016ssds25
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Marek Lehocký
Letná jazyková škola v Nice
770 EUR

Študent Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre absolvoval
Letnú jazykovú školu vo francúzskom Nice. Jeho cieľom bolo aktívne ovládanie
francúzštiny na úrovni B1, získanie certiﬁkátu absolventa jazykovej školy,
zlepšenie vedomostí z francúzskeho jazyka a obohatenie slovnej zásoby.
Nadobudnuté vedomosti bude aplikovať pri korešpondencii s rôznymi vedeckými
laboratóriami (napr. Európska organizácia pre jadrový výskum – CERN) s cieľom získania poznatkov
na stredoškolskú odbornú činnosť na školský rok 2016/2017 v odbore matematika, fyzika.

Martin Sarvaš
World Schools Debating Championships
780 EUR

Študent Gymnázia Jura Hronca sa zúčastnil na majstrovstvách sveta
v stredoškolskej debate v júli 2016 v Stuttgarte. Na turnaji sa zúčastnil každej
debaty, a to aj napriek ich rôznorodým témam. Absolvoval veľa tréningov
a prípravu pred turnajom. Spolu s kolegami z tímu sa mu podarilo dosiahnuť zatiaľ
najlepší slovenský výsledok v histórii – 5 výhier v 8 debatách základných kôl.
Postúpili až do osemﬁnále. Ako budúcemu študentovi politológie a ﬁlozoﬁe mu majstrovstvá umožnili vycibriť si
analytické a kritické myslenie, ktoré sú kľúčové v budúcom štúdiu.
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2016ssds26
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Michaela Sekerešová
Jazyková škola v Anglicku
1 500 EUR

Študentka Obchodnej akadémie v Detve absolvovala dvojtýždňový jazykový
pobyt vo Veľkej Británii v jazykovej škole v Scarborough. Scarborough
International School of English bola ohodnotená v prvej desiatke centier
excelentnosti British Council. Počas pobytu sa študentka zlepšila sa
v komunikácii, počúvaní a písaní. Naučila sa suverénne a sebavedomo
vystupovať, obhájiť si svoj názor a stáť si za ním, ale aj rešpektovať názory iných a vedieť ich podporiť. Jazyková
škola jej pomohla zdokonaliť sa v anglickom jazyku, ktorý je súčasťou maturitnej skúšky. Očakáva, že jej pobyt
pomôže uspieť v testoch na jazykový certiﬁkát ESOL.

2016ssds28
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Miriam Feretová
Účasť na súťaži vedeckých projektov I-SWEEEP
860 EUR

Študentka Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove sa zúčastnila medzinárodnej súťaže
pre študentov stredných škôl I-SWEEEP 2016 v americkom Houstone, ktorá
patrí medzi najprestížnejšie svetové súťaže. Výsledky výskumu na nej prezentuje
takmer 1 000 študentov z krajín celého sveta. International Sustainable World
Energy, Engineering, Environment Project Olympiad, v skratke I-SWEEEP je
projekt podnecujúci v mladých ľuďoch záujem o rozvoj štúdia v troch hlavných kategóriách súťaže: energia,
inžinierstvo a životné prostredie. Študentka súťažila v kategórii životné prostredie, v ktorej získala 3. miesto, čo
je veľkým úspechom. V rámci štúdia na strednej škole sa venuje environmentálnemu vedeckému projektu –
Bioindikátor čerň javorová a jej vplyv na potenciálne využitie v produkcii biomasy, ktorý úspešne prezentovala
na tejto súťaži.

2016ssds33
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Valéria Lapínová
Jazykový pobyt vo Veľkej Británii
1 500 EUR

Študentka Obchodnej akadémie v Detve absolvovala dvojtýždňový jazykový pobyt vo Veľkej Británii v jazykovej
škole v Scarborough. Scarborough International School of English bola ohodnotená v prvej desiatke centier
excelentnosti British Council. Absolvovala jazykový kurz so zameraním na obchodnú angličtinu. Kurz jej
pomohol zdokonaliť sa v anglickom jazyku, ktorý je súčasťou maturitnej skúšky. U študentky sa zlepšilo najmä
jej porozumenie a komunikácia v anglickom jazyku. Úroveň rozprávania si zlepšovala aj mimo priestorov školy
vďaka ubytovaniu v anglickej rodine.

2016ssds34
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Veronika Strížencová
Moja polročná cesta za vzdelaním i umením
985 EUR

Študentka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa rozhodla pol roka študovať
na gymnáziu Neue Mittelschule de la Salle vo Viedni. Na štúdium si vybrala
hudobnú oblasť, vedomosti však nadobudla aj zo všeobecných gymnaziálnych
predmetov ako fyzika, chémia či biológia a zároveň sa rozvíjala v oblasti hudby,
tanca či divadla. Hlavným cieľom štúdia bolo zlepšenie nemeckej konverzácie
a gramatiky, získanie nových vedomostí potrebných na ďalšie štúdium. Hudobný odbor okrem klasických
vedomostí o hudbe rozvíja schopnosti študenta aj praxou, a to hraním na hudobnom nástroji – husliach, hraním
v orchestri či s tanečným divadlom. Študentka je presvedčená o tom, že práve táto skúsenosť, ktorú v škole
Neue Mittelschule de la Salle nadobudla, bude výhodou pre jej ďalší život na Slovensku.

2016ssds36
Podporený študent:
Vzdelávací pobyt:
Suma podpory:

Vlasta Triebeľová
Impresia a detail očami objektívu
808 EUR

Študentka SOŠ v Námestove absolvovala študijný pobyt vo Fotoškole v Prahe.
Obohatila tak svoje vedomosti a fotograﬁcké zručnosti. Projekt mal pre ňu
veľký význam, využila v praxi teoretické vedomosti nadobudnuté počas štyroch
rokov štúdia cestovného ruchu. Fotografovala turistov, pamiatky, cestovný ruch
v Prahe a iné veci s ním spojené. Škola ponúka fotografovanie vonku a v ateliéri,
tvorbu mikro- a makrofotograﬁí, fotoportrétov a celkovú hru s fotograﬁou. Fotoškola má dlhoročné tradície,
kvaliﬁkovaných lektorov a individuálny prístup. Kvalitné fotograﬁcké zručnosti študentka využije pri svojej
budúcej práci v odbore cestovného ruchu. Cieľom je vytvoriť knihu fotograﬁí zo študentkinho regiónu, ktoré
ponúkne cestovným kanceláriám ako vizuálnu inšpiráciu pre návštevníkov oblasti.
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Grantový program E-Talent
Grantový program E-Talent je program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej
a priemyselnej informatiky. O grant sa mohli uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú
výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Cieľom Nadácie Tatra banky bolo v programe podporiť
kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej
školy.
Cieľom programu bolo 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 4. novembra 2016 doručených až 24 projektov, v ktorých žiadatelia spolu žiadali
o sumu 104 994 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 6 najlepších projektov celkovou sumou 25 000 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 piatich členov:
Marek Zeman, Tatra banka, a. s.,
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.,
Lucia Kyseľová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.,
Urban Kováč, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského,
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia.

Grantový program E-Talent
Máte na škole zaujímavý IT, technologický či výskumný
projekt a chýbajú vám ﬁnancie? Dajte nám o ňom vedieť
a možno získate až 5 000 EUR z grantového programu
E-Talent Nadácie Tatra banky práve vy!
Viac na www.nadaciatatrabanky.sk
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Zoznam 6 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016et003
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu
4 000 EUR

Cieľom projektu Ústavu automobilovej mechatroniky je vývoj systému riadenia a spracovania údajov
z inovatívneho battery packu, ktorý bude pozostávať z nových akumulátorových batérií typu Li-Pol. Jadrom
riešenia je návrh battery-packu so systémom BMS a bezpečnou nabíjacou infraštruktúrou, čo bude viesť
k zvýšeniu efektivity napájania BLDC motorov, ktoré slúžia ako pohonná jednotka pre elektromobil. Projekt si
kladie za úlohu naprogramovať systém riadenia tak, aby akumulátorové články Li-Pol s navrhovaným systémom
BMS boli schopné rekuperácie. Navrhovaný model vytvorí do budúcna úspešný základ pre všetky ďalšie
projekty tohto typu.

2016et008
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Príprava virtuálnej elektrárne
4 930 EUR

Virtuálne elektrárne sú novým inovatívnym konceptom, ktorý dáva smart gridu úplne novú víziu fungovania.
V liberalizovanom trhu s elektrinou môže byť implementácia virtuálnych elektrární efektívnou cestou, ako
byrokraticky a technicky zvládnuť prechod na inteligentné siete. Naopak, v rozvojovom svete znamená virtuálna
elektráreň možnosť prevádzkovať elektráreň bez ﬁnančných nákladov štátu. Práve to je jednoduchý spôsob,
ako by mohlo mať viac ľudí prístup k elektrickej energii. Keďže tento projekt má takéto širokospektrálne
využitie, otvára sa tu možnosť spolupráce s významnými univerzitami a priemyselnými partnermi z EÚ, ako
aj spolupráce s univerzitami v Afrike. Koordinovať takýto vedecký projekt bude na slovenské pomery veľmi
unikátne.

2016et014
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie
4 540 EUR

Projekt si dáva za cieľ rozšíriť funkciu monitorovania biologických funkcií človeka prostredníctvom rôznych
ﬁtnes náramkov na monitorovanie EEG hodnôt, ktoré sa menia v závislosti od aktivít človeka a jeho
koncentrácie na danú činnosť. Tento aspekt sa dá využiť v rôznych úlohách každodenného života, ako
je napríklad zapínanie a vypínanie zariadenia či ovplyvňovanie intenzity signálu. Využitie projektu je teda
smerované do oblasti pedagogiky, propagácie technického vzdelávania a zároveň aj do oblasti zjednodušenia
života ľudí trpiacich určitým typom hendikepu. Môže pritom ísť o pomoc ľuďom trpiacim fyzickým hendikepom,
ale aj o tréning koncentrácie pre deti s poruchou pozornosti alebo o vytvorenie rehabilitačných pomôcok pre
ľudí s poranením mozgu či po prekonaní mozgovej príhody. Výstupy projektu budú mať využitie aj v živote
bežného človeka, od zjednodušenia každodenných aktivít cez hry a oddych až po pomoc pri relaxácii.

2016et017
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, Inštitút Aurela Stodolu
Riadenie frekvenčného manažmentu 5G komunikačnej siete
5 000 EUR

Projekt Riadenie frekvenčného manažmentu 5G komunikačnej siete si stanovil za cieľ vytvoriť teoretický návrh
a počiatočnú technickú realizáciu vhodného komplexného systému elektronického riadenia frekvenčného
manažmentu v uzle nasledujúcej 5G – piatej generácie komunikačných sietí. Centrom záujmu aplikovaného
výskumu je modelovanie multiplexového prepínania do vhodných voľných frekvenčných kanálov, optimalizácia
efektivity využívania budúcich frekvenčných pásiem, analýza spôsobov kódovania a modulácie pre reálne
prostredia, výber optimálnych pokročilých modulácií signálov, ochrana údajov a spoľahlivosť systému. Systém
riadenia frekvenčného manažmentu 5G siete bude pozostávať z hardvérových komponentov a riadiacich
softvérových algoritmov v troch rovinách. Navrhovaná počiatočná technická realizácia má simulovať vybrané
základné mechanizmy frekvenčného multiplexu v uzle 5G komunikačnej siete.
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2016et019
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
REPAIR – REhabilitation PlAtform ImpRovement
5 000 EUR

Projekt REPAIR je zameraný na vylepšenie existujúcich rehabilitačných postupov. Zámerom je vytvoriť ucelené
zariadenie, ktoré bude ľuďom nápomocné pri rehabilitačnom procese. Hlavnou myšlienkou je optimalizovať
aktuálny rehabilitačný proces a priniesť tak nielen lepšie výsledky rehabilitácie, ale taktiež väčší komfort
pacientom. Výskum rehabilitačných techník priniesol riešenia, ktoré umožňujú vytvoriť platformu domácej
rehabilitačnej stanice. Ďalšou výhodou riešenia je časová nezáväznosť a nezávislosť od ceny zariadenia.
Pacient si môže dané zariadenie kedykoľvek zapožičať, a nie je tak nutný jeho nákup. Diagnostika a zásahy
zariadenia budú zaznamenávané do vlastnej karty pacienta a budú s nimi oboznámení lekári vďaka cloudovým
technológiám. Projekt zapadá do koncepcie Smart Health a AAL.

2016et023
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky
a informačných technológií
Servisný modul pre stratosférický balón
1 530 EUR

Projekt sa v prvom rade zaoberá vývojom servisného modulu pre stratosférický balón. V budúcnosti zariadenie
umožní pravidelné vypúšťanie experimentov, ktoré vzniknú v rámci predmetov na Fakulte informatiky.
Stratosférické lety sa zaoberajú aj vývojom aplikácií, ktoré sa dokážu vyrovnať s extrémnymi podmienkami
ako rýchle zmeny teplôt v rozpätí až 100 °C, nízky tlak, vibrácie v nehostinnom prostredí či zvýšené radiačné
pozadie. Z toho zákonite vyplýva vyššia poruchovosť a výskyt prechodných chýb, ktoré môžu spôsobiť
nepredvídané správanie počítačov. Vývoj hardvéru a softvéru tak musí zohľadňovať metódy zvýšenej
spoľahlivosti. Tieto metódy sa pravdepodobne v modiﬁkovanej forme môžu použiť aj na detekciu útokov
a prítomnosti škodlivého softvéru. V dnešnej dobe extrémne narastá množstvo mikropočítačom riadených
aplikácií všade okolo nás, a preto narastá aj dôležitosť výskumu metód ich zabezpečenia. Tieto aplikácie sú
riadené obdobným hardvérom ako navrhovaná sonda, a vzniká tak ideálna príležitosť na ich výskum. Cieľom
projektu je nájsť čo najefektívnejšiu metódu, ktorá by sledovala správanie zariadenia a vedela by identiﬁkovať
prípadné zmeny vo vykonávaní programu, v toku údajov a podobne.

Výnimočný nápad spoznáme hneď

Grantový program Business

Idea

Nadácia Tatra banky podporí najlepších študentov a ich plány na dosiahnutie
vlastného podnikateľského sna. Ak taký máš, pošli nám svoj projekt a získaj
podporu pre svoj nápaditý biznis vo výške 5 000 EUR!
Kritériá a podmienky grantu Business Idea na www.nadaciatatrabanky.sk
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Grantový program Business Idea

Zoznam 3 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

Grantový program podporuje študentov, ktorí majú ambície využiť svoje zručnosti na rozvoj vlastného
podnikania v budúcnosti.

2016bi02
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Vysoká škola:

Cieľom programu bola podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu
práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky takto
podporila študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali
nezamestnaní a nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania, prípadne
zamestnanie v odbornosti odlišnej od tej, ktorú vyštudovali.
Nadácia Tatra banky podporila nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov na slovenských
vysokých školách formulované do podoby reálnych business plánov. To znamená, že nadácia podporila 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.

Odbor:
Suma podpory:

Daniel Šlosár
Chargebrella
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií
Využívanie a ochrana zemských zdrojov
9 000 EUR

Chargebrella je produktom, ktorý ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitnú na miestach alebo v situáciách,
keď nemajú prístup k zdroju elektrickej energie na dobíjanie mobilných zariadení. Zámerom je vyvinúť ﬁnálny
produkt na základe už patentovaného prototypu, ktorý bude možné prezentovať investorom za účelom
spustenia jeho výroby a predaja. Chargebrella je v skratke prenosný generátor elektrickej energie, ktorý
dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia ako telefóny, tablety či fotoaparáty. Z technickej stránky ide o termogenerátor, ktorý produkuje elektrickú energiu z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie – konkrétne
z rôznych zdrojov tepla. Ide o produkt v používateľsky prívetivom dizajne – prenosné zariadenie vo veľkosti
rukoväte dáždnika, ktoré umožňuje dobíjať rôzne mobilné zariadenia. V priebehu 12 mesiacov je cieľom
ﬁnalizovať produkt, ktorý viditeľnou mierou prispeje k zvýšeniu efektivity využívania obnoviteľných zdrojov
energie individuálnymi používateľmi na domácom trhu, ale aj v zahraničí.

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 25. apríla 2016 doručených 15 projektov. Na prezentáciu podnikateľského nápadu
pozvala expertná hodnotiaca komisia 6 projektových tímov, pričom Nadácia Tatra banky podporila 3 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 3 najlepšie projekty, ktoré boli následne odporučené
na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo šiestich členov:
Pavol Suďa, podnikateľ, Surveilligence, s. r. o.,
Marcel Lukačka, podnikateľ New Alliance, s. r. o.,
Pavol Bogár, Tatra banka, a. s.,
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.,
Marek Lenner, Tatra banka, a. s.,
Peter Mažerik, Tatra banka, a. s.

2016bi08
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Stredná škola:
Odbor:
Suma podpory:

Patrick Hrdý
Cool Photo Cases
SOŠ Handlová
Bilingválna obchodná akadémia
2 000 EUR

Predmetom podnikania Cool Photo Cases bol predaj krytov s vlastnou fotograﬁou
na mobilné telefóny. Študent si založil živnosť, objednal si techniku, materiál,
úspešne zvládol technologický postup a v septembri začal predaj cez sociálne
siete. Koncom novembra spustil predaj cez vlastný e-shop. Zákazník si môže vybrať akúkoľvek fotograﬁu/
obrázok a študent mu následne zhotoví kryt s jeho návrhom. Kryty majú ochrannú, osobnú a môžu mať aj
reklamnú funkciu. Zámerom študentského plánu bolo ponúknuť kryty, ktoré budú odrazom osobnosti ich
majiteľa. Ponuka je určená nielen individuálnym zákazníkom, ale aj ﬁrmám, organizáciám s väčším objemom
dopytu. Tie môžu kryty použiť na promovanie svojej značky, aktivity či kampane. Väčšinu zarobených peňazí
študent reinvestuje do rozšírenia ponuky krytov a do reklamy. Kryty vyrába už na 26 typov telefónov a ponuka
sa neustále rozširuje. Všetky podnikateľské skúsenosti študentovi pomáhajú rozvíjať jeho osobnosť a učiť sa
nové veci za pochodu.
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2016bi13
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Vysoká škola:
Odbor:
Suma podpory:

Tomáš Brngál
VR Anatomy
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava
Všeobecné lekárstvo
9 000 EUR

Aby umelcom nič nechýbalo

Medziodborový študentský tím (v zložení študent 5. ročníka LF UK a študent 4. ročníka FEI STU) vytvorili
revolučnú medicínsku VR aplikáciu pre Oculus Rift a Samsung GearVR (zatiaľ v betaverzii). Každý študent
medicíny musí absolvovať skúšku z anatómie, ktorá sa považuje za jednu z najťažších. Počas učenia na
skúšku už študenti nemajú čas chodiť pitvať do pitevne, takže sa učia hlavne z kníh, atlasov a ako doplnok
môžu použiť mobilné aplikácie. Víziou je zjednodušiť, zefektívniť a zatraktívniť štúdium medicíny. Tvorcovia
začínajú anatómiou, stavebným kameňom celej medicíny. Po dokončení VR Anatomy na ňu plánujú
nadväzovať a vytvoriť ďalšie interaktívne aplikácie ako VR Physiology, VR Pathophysiology, VR Histology
atď. Cieľom je vytvoriť vývojárske štúdio, ktoré vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi postupne inovuje
a aplikuje vzdelávanie medicíny na možnosti 21. storočia. VR Anatomy bude výborný doplnok ku knihám
a k atlasom. Výhodami aplikácie sú interaktivita, vtiahnutie do deja, zážitkové učenie, lepšia priestorová
predstavivosť ako pri štúdiu z knižného atlasu, zapájanie viacerých zmyslov pri učebnom procese,
jednoduchá globálna distribúcia umiestnením do obchodu priamo v telefóne. Slovenským medikom bude
aplikácia poskytnutá zadarmo, výmenou za konštruktívnu spätnú väzbu.

www.nadaciatatrabanky.sk
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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 čosi viac. Preto
nadácia spojila víziu o rozvoji kultúry s druhou 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 umožniť študentom podporiť ich teoretické vedomosti ich 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 či 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.

Hodnotenie predložených projektov
Expertná výberová komisia bola zložená z 10 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých oblastiach
umenia posudzovali títo členovia:
audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas: Zuzana Liová, Tomáš Hulík,
divadlo: Slávka Civáňová, Rastislav Ballek,
hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter,
literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac,
výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stanislav Masár.
Ďalší dvaja členovia výberovej komisie čítali a hodnotili všetky predložené projekty.
Členom poroty za Tatra banku, a. s., bola Milada Halová.
Členom poroty za Nadáciu Tatra banky bola Daniela Nagyová.

Zoznam 31 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016vu001
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Peter Kováč
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Blúdiaci Holanďan
1 500 EUR

Film o Ľubomírovi Feldekovi predstavuje ucelený portrét tohto spisovateľa, dramatika a prekladateľa.
V roku 2016 oslávil 80 rokov. Jeho blúdenie životom divákov zavedie na mnohé kúty Slovenska a Európy.
Na konkrétnych miestach snímka odhalí dôležité momenty z jeho života a zároveň aj z histórie Slovenska
a umeleckého života našej krajiny od 50. rokov až po súčasnosť. Myšlienkou ﬁlmu je zobraziť umenie
literatúry prostredníctvom atraktívneho vizuálneho diela a prezentovať divákom význam slova. Dielo
zároveň chce dadaistickým spôsobom pripomenúť dôležitosť detskej literatúry, ktorej Ľubomír Feldek
venoval veľkú časť svojej tvorby. V rámci realizácie ﬁlmu vytvoria autori pre študentov krátke workshopy
s rôznymi zameraniami. Viesť ich budú etablovaní umelci.

Hodnotiace kritériá
Nadácia Tatra banky podporila tvorivú činnosť študentov, ktorá nadväzovala na ich vzdelávací proces,
pričom boli sledované 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 2016 doručených 57 projektov, v ktorých žiadatelia
spolu žiadali o sumu 157 376 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 31 najlepších projektov celkovou
sumou 70 344 EUR.

2016vu003
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Norbi
1 500 EUR

Autori chcú ﬁlmom vniesť do slovenského ﬁlmu nádych nezhovievavej čiernej komédie, ktorej síce nechýba
sociálny rozmer, ale nezaobchádza s ním v rukavičkách. Postavy sa zamotávajú do vlastnej hlúposti a frašiek,
odhaľujú svoju malosť a trápnosť a aj napriek tomu, že dospejú k určitému posunu, okolnosti a irónia osudu
im zabránia v tom, aby boli schopní niečo zmeniť. Z tohto ﬁlmu budú vychádzať traja študenti pri písaní
diplomových prác. Veria, že ﬁlm osloví aj verejnosť, záujemcov, mladých ľudí a priradí sa k tomu lepšiemu, čo
mladá generácia tvorí.
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2016vu004
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lena Králiková Hashimoto
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Dlhonôžko, zober ma von!
1 500 EUR

Dlhonôžko, zober ma von! je detský dokumentárny cyklus, ktorý deťom priblíži cudziu krajinu cez detské hry
zo sveta a zaujme aj dospelých. Cyklus bude mať rovnaký začiatok a koniec ako večerníček, jadro bude mať
dokumentárny charakter. Dve deti a Dlhonôžko sú hlavnými postavami, ktoré vystupujú v celom diele. Trojica
sa zakaždým stretne s cudzincom žijúcim na Slovensku a spoločne sa venujú detskej hre, cez ktorú sa diváci
i hrdinovia dozvedia o kultúre danej krajiny a jej vzťahu so Slovenskom. Autorka chce vytvoriť kvalitný program
pestujúci medzikultúrne porozumenie, ktoré je pre dnešné Slovensko veľmi potrebné.

2016vu006
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Life Is Strange – Movie Night
1 500 EUR

2016vu010
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
selFISH
1 500 EUR

Príbeh o rybárovi Augustínovi je satirou, ktorá ukazuje, čo všetko človek dokáže spraviť, aby dosiahol svoj
vytúžený cieľ. Autori predpokladajú, že projekt výrazne prispeje k vývoju tvorby autorského tímu a veria, že
bude úspešne reprezentovať slovenskú animovanú tvorbu na domácich i zahraničných festivaloch. Animovaný
ﬁlm bude realizovaný technikou 2D digitálnej kreslenej animácie za pomoci softvéru TVPaint Animation pro
11 a následne komponovaný v Adobe After Effects CC 2015.

2016vu011
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Aúúúna
2 000 EUR

Cieľom projektu je spropagovať vizuálne efekty v rámci Slovenska. Projekt bude remake adventúrnej hry
Life Is Strange. Príbeh nebude súvisieť s pôvodnou hrou, budú využité len hlavné postavy a motív vracania
času. Jedným zo zámerom projektu je využitie technológie motion control v súvislosti s motívom vracania
sa v čase, ako aj zoznámenie ﬁlmovej a televíznej fakulty, no najmä študentov z ateliéru vizuálnych efektov
a kameramanskej tvorby s touto technológiou. Tí by s touto technológiou mali pracovať najčastejšie. Ďalším
zámerom je vytvorenie väčšej spolupráce medzi ateliérom vizuálnych efektov a ostatných ateliérov fakulty.

Cieľom projektu je pripraviť magisterský ﬁlm formou študentskej tímovej spolupráce. Predlohou ﬁlmu je
kniha O Červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi. Titul ponúka úplne nový pohľad na klasickú rozprávku
O Červenej čiapočke. Film bude animovaný technikou digitálneho papierikového ﬁlmu kombinovaného
s kreslenou animáciou. Autorka ho plánuje propagovať nielen tradičnou formou – posielať ﬁlm na festivaly
animovanej tvorby, ale plánuje spolu s knižnou predlohou vytvoriť ďalšie propagačné materiály. Vytvorí tak
balíček, ktorý sa môže využívať nielen pri autorských čítaniach a pri premietaniach, ale i vo výučbových
programoch pre školy.

2016vu008
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016vu016
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Výlet
1 500 EUR

Film Výlet je absolventským ﬁlmom študentov 5. ročníka Filmovej fakulty VŠMU. Je to psychologický triler
o pomste, napísaný podľa poviedky Jozefa Kariku. V priebehu ﬁlmu sa odhaľujú skryté skutočnosti o postavách
a ukazuje sa pravá podstata ich vzťahu. Konﬂikt je založený na kontakte dvoch silných protichodných postáv
muža a ženy, ktorých neustála akcia a reakcia ťahá dej do prekvapujúcich pozícií a silných emócií – humor,
prekvapenie, intímnosť, sexualita, strach, šok. Autori veria, že ﬁlm bude pre diváka plnohodnotným zážitkom
a prevedie ho celou škálou emócií až k záverečnému prekvapujúcemu poznaniu.

Asociácia slovenských ﬁlmových strihačov, o. z.
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Sladkých 16 (mm)
1 500 EUR

Projekt Sladkých 16 (mm) je spojením študentov VŠMU a profesionálnych
ﬁlmárov. Študenti strihovej skladby sa počas 4-dňového workshopu pod vedením
lektorov oboznámia s technologickým procesom spracovania 16 mm ﬁlmu,
nakrútia svoje literárne scenáre na tému prvé stretnutie. Nakrútený materiál
vlastnoručne spracujú a následne pristúpia k strihu klasickou analógovou formou. Takýmto spôsobom vzniknú
4 audiovizuálne diela spojené do jedného spoločného krátkeho ﬁlmu. Výsledný ﬁlm bude premietnutý na konci
workshopu a doplnený živou komponovanou hudbou zúčastnených hudobných tvorcov. Výsledné diela chcú
autori projektu uchovať a využívať ich aj v ďalšom vzdelávacom procese pre potreby študentov VŠMU.
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2016vu017
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Fotogróf
2 500 EUR

2016vu023
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Občianske združenie Divadlo PIKI
Divadlo
Lehká zem
2 984 EUR

Fotogróf bude portrét zostavený z výpovedí štyroch detí Tibora Huszára (Natálie, Filipa, Kataríny, Michala)
a jeho matky. Film sa bude pokúšať nahliadnuť do hĺbky, „za fotograﬁu”, do výrobného procesu vybraných
známych fotograﬁí, ktoré preslávili aj niektoré známe osobnosti. Tieto fotograﬁe budú rekonštruované.
Protagonisti budú spomínať na situáciu, pri ktorej ich portréty vznikali. Pomocou 16 mm kamery sa autori
priblížia náhľadu na svet Tibora Huszára, ktorý miloval fotografovanie na ﬁlm. Tým istým spôsobom, ako sa
on pozeral na svet a na svoje okolie, sa aj diváci budú môcť pozrieť na autora. Prostredníctvom digitálnej
technológie bude zaznamenané aj dianie mimo kamery – making-of.

Odrazovým mostíkom pre súčasnú klaunskú inscenáciu Lehká zem je téma smrti a straty, nahliadnutá z pozície
súčasnej klaunérie, ktorej charaktery sa vyznačujú svojím neskrotným hladom po živote. Ako vyzerá pohreb,
keď sa oň zo všetkých síl a s najlepším úmyslom pokúsia klauni? Akým spôsobom sa môže konfrontovať klaun,
ktorý je naplnený naliehavou potrebou žiť, s témou smrti? Je možné, aby stratil svoj večne optimistický pohľad
na svet a svoju vieru, že napriek neustálym katastrofám, ktoré sa naňho rútia, je daný moment tým najlepším
pre život? Slovenský tím mladých tvorcov pôsobiacich v Českej republike k spolupráci na tomto špeciﬁckom
projekte prizýva aj študentov VŠMU. Jeho výstupom bude súčasné klaunské predstavenie uvedené v Štúdiu 12.

2016vu020
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016vu025
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Blaho Uhlár
Divadlo
Wellness
3 000 EUR

Umelci zrealizovali nonverbálne divadelné predstavenie (s použitím len niekoľkých
slov), ktoré, zdá sa, zaujalo divákov i teatrologickú obec. Ochota hercov podieľať
sa na takejto tvorbe je pre autora veľmi príjemným poznaním. Hoci herci nemali
nijaké skúsenosti s nonverbálnym divadlom, pomerne rýchlo objavili čaro
takejto divadelnej akcie a prinášali zaujímavé netextové výstupy a fragmenty. Umelci navyše do inscenácie
vniesli témy, ktorými žijeme v najsúčasnejšej súčasnosti. Bez toho, aby to plánovali, sa v hre zjavilo národné
sebabičovanie a – čo je najšokujúcejšie – politikum.

2016vu021
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Daša Krištoﬁčová
Divadlo
Vegánska apokalypsa
3 000 EUR

Vegánska apokalypsa je autorská experimentálna dráma inšpirovaná udalosťami v pražskej väznici Pankrác,
kde väzeň Martin Ignačák 5. 6. 2016 zahájil protestnú hladovku. Chcel tak upozorniť na údajné porušovanie
ľudských práv, čo v jeho prípade znamenalo odopretie vegánskej stravy. Inscenácia je úvahou o ľudských
právach a súčasných hodnotách. Nemoralizuje, má podnietiť k zamysleniu sa nad absurdnosťou situácie, ktorú
svojím konaním Ignačák vyvolal nielen v Čechách, ale aj vo svete. Je to generačná výpoveď z doby, keď sa
jedlo stáva náboženstvom a človek si veľmi ťažko nachádza zmysel svojho bytia.

Mgr. art. Lucia Mihálová
Divadlo
Z jednej chalúpky
3 000 EUR

Podstatou projektu je vytvoriť študentom umeleckých škôl priestor na praktickú tvorbu. Pokúsiť sa vytvoriť
dramatický text s aktuálnou spoločenskou tematikou a divadelné predstavenie, ktoré priblíži študentom
stredných škôl, ale i širšej verejnosti dve významné osobnosti slovenskej literatúry – Jána a Sama
Chalupkovcov. V súčasnosti vznikajú na Slovensku prúdy s extrémistickými a národne vyhrotenými názormi,
ich absolútnym opakom sú liberálne postoje otvorené všetkému svetovému a zahraničnému. Jedni sa
snažia držať krok so západom, ďalší nabádajú k uctievaniu národných tradícií. Podobné spory sa odohrávali
v devätnástom storočí, keď sa snažili Slováci zjednotiť a ukázať svoje miesto v Rakúsko-Uhorskej monarchii.
Táto téma je rozhodne citeľná aj v dnešnej dobe a tvorcovia projektu považujú za zmysluplné hovoriť o nej.

2016vu026
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie
Divadlo
OIDIPUS REX (MOMMY DEAREST) nočná mora z nedávnej minulosti
2 000 EUR

Čo znamená byť človekom v dnešnej dobe a, predovšetkým, kto ten človek je? Inscenácie antických textov sú
po celom svete veľmi raritnou, no vždy mimoriadne vzácnou udalosťou. Na Slovensku sa doposiaľ nevytvorila
plnohodnotná inscenačná tradícia, a to napriek tomu, že, čítajúc texty staré vyše dvetisíc rokov, nemáme pocit,
že by sa čokoľvek, o čom písali Sofokles, Euripides, Aischylos a mnohí iní zmenilo. Projekt Tomáša Procházku,
ktorý vzniká pre Divadlo Petra Mankoveckého, má za cieľ vytvoriť celkom novú, radikálnu reinterpretáciu
jedného z najvýznamnejších a najzásadnejších textov v histórii drámy.
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2016vu027
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo ZáBaVKa
Divadlo
Príbeh o človeku (podľa Jeﬁma Zozuľu)
2 900 EUR

Jeﬁm Zozuľa, ruský prozaik, napísal svoju poviedku O Akovi a ľudstve na sklonku
prvej svetovej vojny. Dnes, keď svet valcujú extrémistické názory a média sú
zaplavené každodennými správami o atentátoch a čistkách, je jej téma čoraz
aktuálnejšia. Tvorcovia emocionálne výrazným divadlom poukázali na hrozby
násilia a extrémizmu. Inscenácia čerpala a využívala prostriedky pouličného, ale aj klasického činoherného
divadla s cieľom vyvolať silnú vnútornú emóciu u diváka, ktorá je podporená živou hudbou a spevom,
predovšetkým však emocionálnym vkladom hercov. Spojenie etablovaných umelcov a študentov bolo veľmi
zaujímavé a produktívne. Herci si porozumeli a navzájom sa aj veľa naučili. Mladí priniesli chuť a energiu, tí
starší zase skúsenosti, ktoré všetkým istotne pomohli.

2016vu029
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Akadémia umení, Fakulta múzických umení, Katedra vokálnej interpretácie,
Katedra kompozície a dirigovania zboru, Katedra orchestrálnych nástrojov
Hudba
Henry Purcell – Dido a Aeneas, baroková opera v interpretácii mladých
umelcov
2 000 EUR

Hlavným zámerom projektu je uviesť barokové operné dielo Dido a Aeneas Henryho Purcella na Fakulte múzických
umení Akadémie umení. Projekt vytvára veľký priestor pre mladých interpretov na overenie doterajších a získanie
nových interpretačných skúseností, ako aj estetického pohľadu na barokové dielo. Ďalším pozitívom projektu je
možnosť tvorivej spolupráce študentov školy s renomovanými osobnosťami operného umenia. Projekt umožňuje
realizovať sa 37 študentom Katedry vokálnej interpretácie a Katedry kompozície a dirigovania zboru. Úspešné
naštudovanie tohto diela otvára cestu prezentovať sa na medzinárodných študentských operných festivaloch.

2016vu030
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Daniel Simandl
Hudba
DANUBIUS SINGERS – Bella a Liszt
500 EUR

Predmetom projektu DANUBIUS SINGERS – Bella a Liszt je spolupráca profesionálnych spevákov so študentmi
hudobných odborov vysokých škôl. Jeho cieľom bude naštudovanie a verejná prezentácia náročných zborových
diel Franza Liszta v sprievode organa a Jána Levoslava Bellu a cappella (bez nástrojového sprievodu). Podstatnou
zložkou projektu je fáza prípravy a hudobného naštudovania projektu, kde participujúci študenti dostanú možnosť
aktívne sa zúčastniť skúšobného procesu v profesionálnom telese. Skúšobný proces sa zameria predovšetkým
na štýlovú čistotu interpretácie predmetných diel, precíznu intonáciu a dikciu spievaného textu, všetko
v medzinárodnom interpretačnom trende. Výstupom projektu bude koncert pred medzinárodným publikom
vo Viedni, kde si zúčastnení študenti overia získané skúsenosti v praxi.

2016vu032
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta,
Katedra skladby a dirigovania
Hudba
AsynChrónie 2017
3 000 EUR

AsynChrónie – prehliadka mladých skladateľov 2017 je priestorom na prezentáciu tvorby študentov
kompozície a mladých skladateľov z celého Slovenska. Sprievodným podujatím festivalu je séria workshopov
s renomovanými hudobníkmi a skladateľmi zo Slovenska a z blízkeho zahraničia. Festival má ambíciu odstrániť
pomyselné bariéry medzi vrstovníkmi študujúcimi skladbu v rôznych mestách a prispieť k oživeniu kultúrneho
života predstavením toho najčerstvejšieho z kompozičných dielní začínajúcich autorov. Z podnetu prvého
ročníka tohto festivalu vzniklo aj komorné teleso zložené zo študentov a z mladých hudobníkov – ansámbel
Asynchrónie a Komorný orchester festivalu AsynChrónie.

2016vu033
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Hlava XXII – Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých
Hudba
Corna musica 2017
500 EUR

Cieľom projektu Corna musica 2017 je priblížiť poslucháčom históriu hudby a organológie nášho regiónu
a zachovávať tak kultúrnu pamiatku a dedičstvo – poznávať vlastnú históriu prostredníctvom vznešenej
mestskej aj cirkevnej hudby dávnych čias. Autori projektu chcú šíriť povedomie o hudobnom umení a správnej
interpretácii dobovej hudby. Cieľom je nadviazať na doterajšiu činnosť súboru Corna musica a rozširovať
repertoár. Projekt Corna musica sľubuje výnimočný zážitok z historického umenia, ktoré ožije vďaka originálnej
pätici slovenských hudobníkov. V rámci žánru a obsadenia je aj preto teleso Corna musica na Slovensku
jedinečné. Autori chcú realizovať sériu výchovných koncertov v slovenských mestách, ako aj hrať na kultúrnych
podujatiach, festivaloch, hradoch a zámkoch.

2016vu036
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Štrbák
Hudba
Jazzové pašie
3 000 EUR

Projekt Jazzové pašie predstavuje ojedinelé dielo v kontexte modernej sakrálnej tvorby. Tematika pašií
v spojení s expresívnymi výrazovými prostriedkami jazzu vytvára predpoklady vytvorenia výnimočného
hudobno-dramatického tvaru. Cieľom procesu jeho naštudovania v kolektíve študentov pod vedením
profesionálneho tímu zloženého z domácich i zahraničných renomovaných umelcov je stimulovať tvorivé
schopnosti a obohatiť praktické zručnosti študentov učiteľstva hudobnej výchovy, hudobného umenia,
hudobno-dramatického umenia a hudby i zvukového dizajnu. Verejné predstavenie ﬁnálneho inscenačného
hudobno-dramatického útvaru v Nitre, ktoré bude európskou premiérou predmetného diela, bude zároveň
udalosťou, ktorá presiahne pôdorys katedry, fakulty či univerzity a stane sa neprehliadnuteľnou v súvislostiach
hudobného a divadelného diania na Slovensku.
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2016vu037
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Spoločnosť priateľov dobrej hudby, o. z.
Hudba
SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2017
3 000 EUR

SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2017 bol projekt trojdňových majstrovských kurzov
klasickej hry na saxofóne. Samotné kurzy sa uskutočnili na bratislavskom
konzervatóriu, kde učilo 5 profesorov. Kurzov sa zúčastnilo 57 študentov
z 5 krajín vo veku od 13 do 35 rokov, z toho bolo 33 študentov zo Slovenska.
Študenti získali veľa nových poznatkov či už v interpretácii, technike hry na nástroji alebo aj v samotných
nástrojoch, ktorých mali možnosť vidieť a vyskúšať množstvo druhov. Súčasťou projektu boli aj dva verejné
koncerty, prvý bol koncert zahraničných profesorov a druhý bol koncert 60-členného saxofónového orchestra
a menších komorných zoskupení zložených zo samotných účastníkov workshopu. O oba koncerty bol zo strany
verejnosti obrovský záujem. Vďaka projektu bol dosiahnutý prelom vo vnímaní saxofónu na Slovensku ako
nástroja výsostne jazzového.

2016vu038
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Torkošová
Hudba
Nemecké requiem a mladí umelci
3 000 EUR

2016vu041
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby
Výtvarné umenie
Interactive Wall Structure(s)
2 200 EUR

Interactive Wall Structure(s) je spoločný projekt dvoch doktorandiek na KAT VŠVU (Kristíny Rypákovej a Danice
Pištekovej), realizovaný v spolupráci so študentami a pedagógmi katedry. Projekt skúma hranice architektúry
a testuje súčasné metódy, materiály a postupy architektonického výskumu i praxe: digitálne navrhovanie
a fabrikáciu na forme objektu v mierke 1:1, steny, predelu priestoru, kde už koža a konštrukcia netvoria
samostatné entity bez vzťahu, sú v stave hybridnom, keď jedna bez druhej už nemôžu fungovať. Študent sa cez
prácu na projekte učí používať súčasné digitálne nástroje, ktoré si priamo overuje v skúškach v mierke modelov
a neskôr vo ﬁnálnom objekte v mierke človeka.

2016vu042
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Boris Németh
Výtvarné umenie
Homeland
3 000 EUR

Tvorivý proces v pozícii dirigentov či sólistov sa prejavuje vo výslednom stvárnení diela. Tento projekt dáva
študentom priestor, aby mali počas celého procesu príprav koncertu Requiem od J. Brahmsa možnosť rozvíjať
svoje tvorivé činnosti počas jednotlivých fáz. Projekt prepája odborníkov s viacročnou praxou so začínajúcimi
umelcami. Vytvára tvorivé prostredie, ktoré dáva priestor na rozvoj študentov, pričom výsledok aktivít tak
študentov, ako aj profesionálov bude vo forme koncertu prezentovaný širokej verejnosti, či už na samotnom
vystúpení alebo v zázname prostredníctvom Slovenského rozhlasu.

Projekt Homeland rozvíja jednu z najdôležitejších kapitol cyklu s názvom Identity, na ktorej autor v poslednom
období pracoval. Ide o otvorený dokumentárny projekt, ktorý mapuje charakter spoločnosti, krajiny a spôsob
života na Slovensku prostredníctvom niekoľkých dominantných tém. Folklór, náboženské a svetské tradície,
vplyv komercie, trávenie voľného času, sviatkov a osláv, politická reprezentácia moci, budovanie národnej
identity – práve tieto v autorovom ponímaní najviac vystihujú dualitu, ostrý kontrast, ktorý je dodnes prítomný
v názoroch a životoch ľudí na Slovensku. Projekt je určený študentom fotograﬁe, ktorí by radi nadobudli
viac praktických i teoretických skúseností v oblasti práce reportážnych a dokumentárnych fotografov. Tieto
skúsenosti budú získavať prostredníctvom stretnutí, prednášok a rozhovorov s aktívnymi etablovanými autormi
našej scény, ale i samostatnou prácou na zadaniach.

2016vu039
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016vu043
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Múzy.sk
Literatúra
Literárne sústredenie Medziriadky
3 000 EUR

Projekt Medziriadky si kladie za cieľ poskytnúť počas týždňového literárneho sústredenia mladým ľuďom
so záujmom o literatúru a literárnu tvorbu kvalitnú odbornú spätnú väzbu k ich tvorbe poézie, prózy a drámy.
Prostredníctvom workshopov a prednášok bude umožnený ich autorský rast a ich literárne diela budú po
prepracovaní uvedené v reprezentatívnom zborníku prác. V rámci týždňového sústredenia je pre začínajúcich
autorov, najtalentovanejších účastníkov literárnej súťaže, ktorí na sústredenie prichádzajú na pozvanie
odbornej poroty, pripravený bohatý program pozostávajúci okrem iného z odborných konzultácií, besied
s najzaujímavejšími predstaviteľmi súčasnej slovenskej literatúry, tvorivých cvičení, divadelného predstavenia
či koncertu.

Mgr. art Jaroslav Kyša
Výtvarné umenie
Nový objekt
3 000 EUR

Zámerom projektu Nový objekt je, aby sa študenti VŠVU dostali k práci s novými materiálmi a naučili
sa, ako pristupovať k výberu jednotlivých materiálov v rámci umeleckej praxe. Projekt bude realizovaný
prostredníctvom praktických cvičení zameraných na prácu s najrôznejšími materiálmi a technológiami.
Tvorivým prístupom – akousi až alchymistickou dielňou – by autor chcel rozvíriť chronológiu idea – materiálová
realizácia a opačne. Študenti si budú môcť praktickými cvičeniami overiť výpovednú hodnotu svojich prác
aplikovaním najrôznejších materiálov a kreatívnych prístupov k nim. Komplexnosť poznatkov neskôr zúročia
vo svojich vlastných projektoch.
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2016vu044
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

rese arch, o. z.
Výtvarné umenie
Fibre Fusion
1 800 EUR

Projekt Fibre Fusion experimentuje s použitím vlákien a živice pri výrobe ľahkých stavebných prvkov
priamo na stavbe. Cieľom je overiť mieru vplyvu zámerných a emergentných javov na výslednú estetiku
architektonickej formy. Projekt je súčasťou diskurzu computational design, ktorý pri návrhu a výrobe
architektúry používa algoritmy, 3D tlač, roboty, efektory, senzory a aktuátory. Napriek tomu, že vo svete ide
o majoritný progresívny smer, na Slovensku sa iba etabluje. Projekt je však na úrovni svetového diskurzu a jeho
autori Tadeáš Klaban a Ján Pernecký sú súčasťou globálnej komunity. Projekt je naplánovaný ako rezidenčný
pobyt Tadeáša Klabana v Bratislave, kde bude v spolupráci s Jánom Perneckým a študentami Fakulty
architektúry STU realizovať experimenty s robotickým ramenom Kuka.

2016vu045
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Fond pre súčasné umenie
Výtvarné umenie
Curatorial Studies Institute
1 500 EUR

Hlavným zámerom a cieľom projektu je vytvoriť priestor na vzdelávanie pre mladých začínajúcich kurátorov.
Tento zámer chcú autori napĺňať teoretickým základom formou stretnutí s etablovanými slovenskými, ale aj
zahraničnými kurátormi a pracovníkmi v oblasti kultúry či manažmentu umenia. Nasledovať budú výskumné
aktivity v európskych mestách a prirodzeným vyvrcholením celého vzdelávacieho projektu bude príprava
výstavy. Pôjde teda o pretavenie nadobudnutých teoretických skúseností do praxe. Predkladatelia očakávajú,
že sa im pomocou tohto projektu podarí vytvoriť kvalitnú platformu a udržateľnú komunitu nadšencov
a odborníkov na komunikáciu medzi kurátormi a umelcami, ktorá bude viesť k predstavovaniu kvalitného
umenia širokej laickej verejnosti.

2016vu047
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ľubo Stacho
Výtvarné umenie
UHSKY PEREVAL – dokumentárny projekt zo Zakarpatskej Ukrajiny
3 000 EUR

Študenti sa pokúsia vytvoriť vizuálne svedectvo o krajine a živote ľudí z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny. Projekt
prepája viacero odborov a škôl na báze participácie a spolupráce, čo je v súčasnom umení aktuálna téma.
Zároveň sa snaží nadviazať spoluprácu s Užhorodskou národnou univerzitou. Ďalším cieľom projektu je naučiť
študentov priblížiť sa k ľuďom a podať o nich svedectvo, nebáť sa nadviazať s nimi komunikáciu, prejaviť im
empatiu a naučiť sa realizovať vedecký výskum spracovávanej témy v súčinnosti s odborníkmi, hľadať odkazy
vo vrstvách minulosti, na základe ktorých možno budovať posolstvo zo súčasnosti a pripraviť si pôdu pre
samotnú realizáciu vlastného vizuálneho projektu, konzultovať a diskutovať o realizácii projektu s pedagógmi
a umelcami zúčastnenými na dielni.

2016vu051
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra intermédií
Výtvarné umenie
Strangers on the Way
2 960 EUR

Cieľom projektu je vytvorenie virtuálnej mapy umelcov a jednotlivých umeleckých smerov. Predkladatelia
chcú vytvoriť dielňu, ktorá prepojí VŠVU v Bratislave a FAVU v Brne, čím sa vytvorí súdržná spolupráca
a perspektíva rozšírenia pedagogických prístupov na riešenie špeciﬁckých problémov. Autori najprv zanalyzujú
aplikáciu Pokémon GO a jej estetiku, obsah i funkcie z intelektuálneho a praktického hľadiska. Následne budú
postupne vytvárať jednotlivé postavy – charaktery umelcov s možnosťou vstupu do ďalšej informačnej vrstvy
– od umelca k príslušnému umeleckému smeru. Hráči budú postavy zbierať. Finálny produkt – projekt bude
prezentovaný v Bratislave a v Brne, v najlepšom prípade bude dostupný pre verejnosť na Google Play.

2016vu052
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Erik Šille
Výtvarné umenie
Erik Šille – Monograﬁa
3 000 EUR

Vydanie monograﬁckej publikácie venovanej tvorbe slovenského umelca Erika Šilleho je širšou odbornou
reﬂexiou jeho tvorby. Erik Šille patrí od ukončenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave k najvýraznejším
predstaviteľom mladej maliarskej generácie. Je naozaj tým autorom, ktorý svojou tvorbou priniesol na výtvarnú
scénu maľbu ako odpoveď na nový svet, ktorý sa postupne, ale naisto stal vnímaným a reprodukovaným
takmer výlučne mediálnou cestou. Ide o dvojjazyčnú publikáciu v slovenskom a v anglickom jazyku.
Zostavovateľkou je kunsthistorička a teoretička umenia Beata Jablonská. Autormi textov sú Beata Jablonská
a Norbert Lacko. Graﬁcký dizajn publikácie pripravuje Boris Meluš. Monograﬁu vydá galéria Krokus
v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.
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Grantový program Viac dizajnu

Aby dizajnérom nič nechýbalo

Grantovým programom Viac dizajnu Nadácia Tatra banky rozšírila 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, ako aj 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.
Do programu bolo k termínu uzávierky 31. októbra 2016 doručených 82 projektov, v ktorých žiadatelia spolu
žiadali o sumu 116 148,72 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 25 najlepších projektov celkovou sumou
34 440 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:
Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu,
Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Milada Halová, Tatra banka, a. s.

www.nadaciatatrabanky.sk

137

138

Výročná správa 2016 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2016 | Nadácia Tatra banky

Zoznam 25 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2016diz003
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Zmateková
Data tex-styles
1 500 EUR

Zámerom projektu Data tex-styles je jeho prezentácia i mimo fyzického sveta galérií. Projekt bude prezentovaný
prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, ktorá ho predstaví vo všetkých jeho fázach – od vzniku až po
jeho ﬁnálnu podobu. Stránka predstaví aj program generujúci potlače, vďaka ktorému si návštevníci budú môcť
vytvárať svoje vlastné návrhy priamo vo výstavnom priestore. Keďže projekt sám vychádza z digitálnej estetiky
a nových médií, jeho prezentácia práve cez tieto médiá je esenciálna a umožní tak projektu zarezonovať
i v oblastiach sveta, kam by sa inak fyzicky nedostal. Autorka spolu s tímom verí, že sa im projekt podarí
prezentovať na etablovaných umeleckých portáloch a stránkach.

2016diz004
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lenka Petráková
Vyhotovenie a prezentácia diplomovej práce –
Výskumná stanica oceánskeho dna
1 500 EUR

Hlavný cieľ projektu, ktorým bolo vypracovanie diplomovej práce a prezentačného
modelu diplomovej práce na University of Applied Arts vo Viedni v štúdiu
Haniho Rashida, bol splnený. Dizajnérka by rada projekt publikovala a vystavovala
na medzinárodných fórach. Téma projektu je aktuálna a projekt sa stretol
s veľmi pozitívnym ohlasom. Dizajnérka verí, že zaujme aj širšiu verejnosť. Projekt sa momentálne nachádza
v akademickej rovine, rada by venovala viac času vývoju technologických aspektov projektu, ktoré sú kľúčové.
Tematike ekológie, navrhovaniu architektúry a procesov v ekosystéme sa chce dizajnérka venovať naďalej
a tento projekt je svojou komplexnosťou ideálny na štúdium rôznych aspektov.

2016diz005
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Maja Božović
Luxury Problems
1 500 EUR

Projekt dizajnérky Maji Božović sa zaoberá realizáciou odevov a doplnkov z experimentálnych a ekologických
materiálov. Cieľom je aj poukázať na možnosť nahradenia kože ako odevného materiálu. Autorská kolekcia
dámskych odevov bude inšpirovaná a riadená pravidlami slow fashion. V tomto ponímaní ide o vytvorenie
odevov autentického štýlu so zaujímavými strihovými riešeniami, kde bude kladený dôraz na samotný pôvod
materiálu, jeho charakteristiku a vplyv na životné prostredie.

2016diz011
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Danica Pišteková
Diagramatické genealógie.
Diferenciácia (ne-architektonických) zápisov.
1 490 EUR

Nové digitálne technológie menia tvár spoločnosti. Nové materiály, simulácie správaní a procesov a spájanie
rôznych oblastí z umenia i mimo neho produkujú nové metódy, procesy a netriviálne výsledky. Projekt
Diagramatické genealógie sa pohybuje v podobných intenciách. Zavŕši sa textilným objektom spájajúcim
viaceré metódy práce počas doktorandského štúdia. Zámerom projektu je ukončiť doktorandský výskum
zaoberajúci sa vzťahmi architektúry a odevu, prezentovať výsledky a procesy odbornej i laickej verejnosti
pomocou výstavy a publikácie, ako aj nastoliť smerovanie dizajnérky po skončení štúdia.

2016diz013
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Nikoleta Šošová
Second Chance – alternatívne materiály v dizajne
700 EUR

Projekt Second Chance sa zameriava na vývoj a výrobu bytových doplnkov a nábytku z alternatívnych
materiálov v dizajne. Vďaka vlastným autorským postupom a využitiu netradičných materiálov projekt prinesie
inovatívny pohľad na poli experimentálneho dizajnu. Ide prevažne o prírodné materiály, akým je nasávaná
kartonáž, korok, drevo, betón a ich vzájomné kombinácie s ušľachtilými materiálmi. Unikátnosť projektu
spočíva v narúšaní negatívnych stereotypov, ktoré kolujú o recyklovaných materiáloch v spoločnosti.

2016diz016
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Rybánska
Goccia – silikónové svietidlo
1 360 EUR

GOCCIA je projekt silikónového svietidla stojaceho od zeme, ktoré je inšpirované kvapkou rosy. Podobne
ako rosa steká po steble trávy, sa aj svietiaca silikónová „kvapka“ pohybuje po nohe svietidla, transformujúc
pri tom svoj tvar. Využíva vlastnosti silikónu ako vysoká elasticita a prirodzená difúzia materiálu. Lampa vnáša
do kategórie silikónových svietidiel nový prístup. Prvýkrát silikón nepokrýva iba povrch lampy, ale stáva sa
jeho plnohodnotnou súčasťou s funkciou. Po vytvorení modelu svietidla v životnej veľkosti je ďalším zámerom
projektu vznik funkčného prototypu s originálnymi materiálmi.
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2016diz019
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Gábor
Počúvadlo
1 500 EUR

2016diz027
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Absolventská prehliadka Ateliéru 343
1 500 EUR

Vďaka spolupráci umelca Juraja Gábora a OZ kRaj bude vytvorený umelecký objekt medzi stromami, ktorý
bude zároveň slúžiť ako vonkajšia učebňa pre vzdelávacie aktivity občianskeho združenia kRaj a súčasne
ako prístrešok pre turistov. Samotný objekt bude využívať hru svetla a tieňa a výškovú gradáciu, ktorá bude
postupne stúpať do korún stromov. Návštevníci tak získajú nový zážitok z výšky a pobytu medzi korunami
stromov a lepšie pochopia prírodné procesy vo vývoji lesa aj hniezdenia vtákov a užitočného hmyzu.

Absolventská prehliadka ateliéru odevného dizajnu je každoročnou prezentáciou bakalárskych
a magisterských prác s 20-ročnou tradíciou. Prehliadka 343 fashion studio propaguje začínajúcich tvorcov
v oblasti odevného dizajnu na Slovensku. Ponúka nový svieži dizajn a kreatívny prístup tvorby odevných
kolekcií. Cieľom projektu je verejná prehliadka mladých módnych dizajnérov pre verejnosť, ktorá je súčasťou
edukačného procesu a podmienkou pri ukončení štúdia štátnou skúškou.

2015diz024
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016diz030
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Michaela Bednárová
Dedina
1 500 EUR

Nová kolekcia s názvom Dedina je inšpirovaná tradíciami a súčasným životom na vidieku. Pri tvorbe kolekcie
bude kladený vysoký dôraz na spracovanie textilného dizajnu odevu, ktoré bude prebiehať prostredníctvom
tradičných slovenských textilných technológií ako plisovanie, tkanie či výšivka. Hlavným prvkom v kolekcii budú
prírodné tkané látky s autorskými vzormi. V kolekcii sa tak prepojí tradícia so súčasným dizajnom. Produktový
zámer kolekcie je vytvoriť udržateľný model módy, ktorý nebude zaťažovať životné prostredie a zjednoduší
produkciu. Vznikne séria niekoľkých produktov, ktoré budú mať jednotný strih, potenciál lacnejšej produkcie
a priblížia sa bežnému spotrebiteľovi.

Projekt pozostáva z dvoch častí – prvá z nich spočíva v podpore pracovnej stáže v odevnom dome Chalayan, kde
dizajnér naberie neoceniteľné skúsenosti zo spolupráce v medzinárodnom dizajnérskom tíme v Londýne. Druhá
časť projektu je založená na autorskom projekte, ktorý bude nepriamo nadväzovať na pracovnú stáž a skúsenosti
nadobudnuté počas nej. Zaoberať sa bude mechanizmom pojmu imperiálnej fázy v živote umelca, ktorý sa
aplikuje na utopistickú a idealistickú odevnú kolekciu.

2016diz043
Podporený subjekt:
2016diz025
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Ľubica Poncik
PRIEREZY
1 500 EUR

Projekt je zameraný na tvorbu kolekcie PRIEREZY, v ktorej autorka, textilná a odevná dizajnérka Ľubica
Poncik, inšpirovaná ľudovými krojmi, starými výšivkami a čipkami vytvorí modely použitím jedinečnej potlače
(tzv. fotograﬁe na textil). Na odevoch kolekcie PRIEREZY bude skrytý odkaz na časť Slovenska, z ktorej
pochádza inšpirácia (kroj, výšivka). Výstupom projektu bude katalóg kolekcie PRIEREZY, ktorý nevtieravou
formou prinúti čitateľa stať sa kreatívnym tvorcom nových kombinácii potlačí a dezénov.

Maroš Baran
Pracovná stáž a The Imperial Phase 2017
800 EUR

Názov projektu:
Suma podpory:

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
L.OP.TO.Š.I
1 500 EUR

V rámci projektu bude prebiehať spolupráca medzi študentmi Ústavu dizajnu FA STU a občianskym
združením Žime krajšie. Študenti reagovali na podnety cieľovej skupiny užívateľov a navrhli originálne hracie
prvky na konkrétne detské ihrisko. Prvky pomáhajú rozvíjať a zlepšiť motoriku detí predškolského veku
prostredníctvom loptových aktivít. Dizajn sa stáva nástrojom na zveľadenie verejného priestoru a komunitného
rozvoja. Práca začínajúcich dizajnérov tak okrem ich plnej skúsenosti s dizajnérskym procesom dostáva
rozmer občianskej participácie v spoločnosti.
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2016diz044
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

OZ WOVEN
WORKSHOP [1:1], 5. ročník
1 500 EUR

2016diz049
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Egreš, o. z.
Adéle a Rufus na cestách
1 500 EUR

Zámerom WORKSHOPU 1:1 je už piatykrát vytrhnúť študentov zo stereotypnej práce na ateliérových
semestrálnych zadaniach a ponúknuť im iný formát výučby – učenie sa praxou, priamym podieľaním sa
na vzniku reálneho projektu v mierke 1:1 pod vplyvom a vedením skúsených lektorov. Workshop je plný
interakcie medzi architektmi s rôznorodými skúsenosťami, vzdelaním, názormi a očakávaniami. Takéto
prostredie stimuluje vytvorenie nevšedného, hodnotného diela, hybridujúceho rôzne svety viacerých osobností,
no zároveň pripraveného stať sa súčasťou lokálneho kontextu, inšpirovať k širokým možnostiam použitia.

Publikácia Adéle a Rufus na cestách je o francúzskej dvojici, ktorá sa rozhodne stráviť dovolenku na Slovensku.
Práca ilustrátorky Veroniky Klímovej, ktorá je určená deťom, poukazuje na zdravo pozitívne vnímanie
Slovenska. Detským čitateľom predostiera zaujímavosti a krásu Slovenska, ku ktorým sa často nemajú ako
dostať, pričom im chýbajú informácie o krajine, v ktorej žijú. Textový príbeh dopĺňa interaktívna forma v podobe
rôznych hádaniek, hier, dokresľovačiek, vďaka ktorým sa deti budú môcť zapojiť do deja. Charakter originálnej
publikácie podčiarkuje špičková graﬁcká úprava od mladého graﬁckého dizajnéra Davida Kalatu.

2016diz046
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016diz065
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

trivjednom
SELF–2017
1 500 EUR

Mgr. art. Martin Hrča
Kolekcia na sezónu 2017/2018
1 500 EUR

Šiesty ročník festivalu SELF je nezávislou iniciatívou graﬁckých dizajnérok Ľubice Segečovej, Evy Kašákovej
a teoretičky Márie Riškovej. Festival pravidelne mení svoju podobu a po prednáškach, diskusiách, exkurzii
a letnej škole dostane v roku 2017 podobu výstavy. Jej cieľom bude predstaviť knihy, ktoré vybraní domáci
a svetoví dizajnéri považujú za zásadné, zlomové alebo sú iným spôsobom kritické pre ich tvorbu, a otvoriť tak
slovenským dizajnérom nové možnosti, ako posunúť alebo prehĺbiť svoju prax.

Cieľom projektu Mgr. art. Martina Hrču je navrhnúť a zostaviť kolekciu dámskych a pánskych odevov aj
s doplnkami tak, aby sa bežný pozorovateľ dokázal stotožniť s ideou dizajnéra a aplikovať ju do svojho bežného
života. Zároveň by rád poukázal na negativitu svetovej masovej produkcie lacného textilu a neetický prístup
k obchodu s odevom. Dizajnér by chcel dosiahnuť, aby ľudia rozmýšľali nad tým, čo a prečo nosia na sebe,
a tiež o tom, akú informáciu tým o sebe do sveta vysielajú.

2016diz048
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2016diz067
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Centrum architektúry
Tvoríme Lido
1 500 EUR

Projekt Tvoríme Lido bude prebiehať na vážskom ostrove Lido v Piešťanoch. Cieľom je vytvorenie koncepcie,
konkrétnych návrhov a prototypov mobiliára z dreva, ktoré zlepšia využiteľnosť územia a skultúrnia prostredie
unikátnej revitalizovanej mestskej pláže. Návrhy vytvoria architektky z občianskeho združenia Woven, ktoré
majú skúsenosti s drevenou architektúrou a usporiadali niekoľko študentských workshopov na túto tému.
Počas troch workshopov v rámci projektu Tvoríme Lido vytvoria architektky návrhy a prototypy site-speciﬁc
architektonických objektov.

Zuzana Németh Serbáková
LOMOZ, kolekcia obuvi
1 390 EUR

Kolekcia obuvi LOMOZ, ktorú dizajnérka pripravuje, je nová celoročná kolekcia topánok doplnená
o experimentálne kúsky špeciálne vytvorené pre inštaláciu na podujatí International Fashion Showcase
v Londýne. Ide o kolekciu desiatich párov topánok, vystavanú z minimalistických nositeľných kúskov až po
štruktúrované zložitejšie experimentálne modely na hranici nositeľnosti. Cieľom projektu je predstaviť výraznú
a progresívnu kolekciu, ktorá jednak prináša nové riešenia, jednak reﬂektuje, rozvíja a posúva ďalej určité
nadčasové a zaujímavé prvky z dizajnérkiných skorších prác.
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2016diz069
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Maco
Dizajn na kolesách 2017
1 500 EUR

Projekt Dizajn na kolesách spája graﬁcký dizajn a vizuálnu komunikáciu, neformálne vzdelávanie, pomoc
znevýhodneným skupinám, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj regiónov a nárast ich konkurencieschopnosti,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc pre tretí sektor, nárast povedomia o profesionálnej prezentácii, jej význame,
využití, možnostiach a nevyhnutnosti. Cieľom projektu je pozdvihnutie vizuálnej kultúry v treťom sektore,
slovenských obciach a neziskových organizáciách. Počas prázdnin cestujú Dizajnéri na kolesách po
Slovensku a ponúkajú neziskovým organizáciám a obciam služby graﬁckého dizajnu zadarmo, resp.
za ubytovanie a stravu.

2016diz070
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Lenka Sršňová
Autorská kolekcia inšpirovaná tvorbou
Ľudovíta Fullu
1 500 EUR

Cieľom projektu je vytvorenie odevnej kolekcie a textilných doplnkov
inšpirovaných tvorbou významného slovenského maliara Ľudovíta Fullu.
V spolupráci s Galériou Ľudovíta Fullu v Ružomberku bude dizajnérka následne
kolekciu prezentovať na pôde galérie. Najvýraznejším prínosom projektu je
premietnutie diela významného maliara Ľ. Fullu do súčasného odevného dizajnu. Projekt tak atraktívnou
formou priblíži jednu z najvýraznejších maliarskych osobností Slovenska súčasnej generácii.

2016diz071
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Boris Čellár
Hudobný nábytok – WoodPack ako interiérový funkčný prvok
1 000 EUR

WoodPack je rytmicko-melodický hudobný nástroj vyrobený z kvalitného, vysokorezonančného dreva.
Ide o nástroj vyrábaný ručne osobitým procesom, s náročným spôsobom ladenia, radený medzi unikátne
perkusívne nástroje a produkovaný na Slovensku. Ideou je vytvoriť nábytok ako hudobný nástroj, na ktorý
vie hrať každý a ktorý by sa mohol stať súčasťou akéhokoľvek priestoru. Takýto nábytok by bol akousi stálou
výzvou k hudobnej aktivite popri bežnej činnosti. Nábytok svojím dizajnom a muzikálnou funkčnosťou
provokuje a vyzýva k hre a jednoduchej hudobnej tvorbe.

2016diz074
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Denamit, o. z.
Fashion marš! 2017
700 EUR

Fashion marš!, ktorý sa uskutoční v prvomájový večer, je módny pochod v uliciach Bratislavy v podaní tých
najlepších dizajnérov aktívne pôsobiacich v odbore odevného dizajnu na Slovensku. Cieľom projektu Fashion
marš! 2017 je prezentácia domácich odevných dizajnérov originálnou módnou prehliadkou – módnym
pochodom v uliciach Starého mesta. Najdlhšia módna prehliadka na Slovensku sa bude konať už štvrtýkrát
a bude hostiť profesionálnych odevných dizajnérov, veľa známych osobností, hudobníkov a fanúšikov módy.

2016diz075
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Branislav Laho
Line
1 500 EUR

Zámerom projektu je využiť techniku zváraného kovového drôtu a vytvoriť tak autorské objekty úžitkového
a voľného charakteru. Dizajnér nedávno absolvoval zváračský kurz a nadobudol tak oprávnenie a zručnosti
vykonávať zváračské práce. To znamená, že podstatnú časť práce je schopný realizovať bez pomoci iných.
Vzniknutú kolekciu chce následne prezentovať na medzinárodnej úrovni a rozšíriť povedomie o slovenskej
tvorbe aj v zahraničí.

2016diz077
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vlasta Kubušová
crafting plastics! studio
1 500 EUR

crafting plastics! studio je projekt spájajúci výskum, dizajn a participáciu. V cp! dizajnéri pracujú na vývoji
produktov z inovatívneho biodegradovateľného materiálu z obnoviteľných zdrojov a prírodných materiálov,
ktoré poskytujú nečakané riešenia a aplikácie do produktov nášho každodenného života. Svojou prácou sa
dizajnéri snažia zistiť, či môže dizajn reagovať na súčasnú krízu v interakcii medzi ekológiou a ekonomikou
skúmaním a otváraním nových manévrov. V roku 2017 by sa dizajnéri v rámci projektu chceli zamerať na vývoj
kolekcie II. – dioptrických a slnečných okuliarov, ktorá by mala byť ﬁnálnou nositeľnou ukážkou produktov ako
výsledok trojročného experimentovania s týmto inovatívnym materiálom.
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2016diz081
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Jarošová
Vytvorenie a prezentácia kolekcie WRNS 2018
1 500 EUR

Značka We Are Not Sisters (WRNS) vytvára prienik fashion dizajnu a produktového dizajnu, nositeľné
oblečenie s nápadom. Kolekcie deﬁnujú čisté línie, jednoduché tvary, jasná geometria a redukovaná
farebnosť. Cieľom projektu je vytvorenie prototypov a modelov, ktoré budú následne spracované do ﬁnálnych
odevov kolekcie na rok 2018, ako aj ich prezentácia na jednom z významných módnych podujatí v strednej
Európe. Opätovná účasť na Fashion Weeku pomáha WRNS budovať povedomie o značke, nadväzovať nové
a upevňovať už jestvujúce kontakty, rozširovať zákaznícku základňu a prezentovať slovenský dizajn v zahraničí.
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Patrick

J. Michaels

B. Podpora partnerských projektov

riaditeľ Center for the Study of Science, Cato Institute

Zoznam 11 podporených partnerských projektov s anotáciou o ich realizácii
2016op001
Podporená organizácia: O. z. MÓLO
Názov projektu:
FASHION LIVE! 2016
Suma podpory:
6 000 EUR
Projekt Fashion LIVE! už štvrtýkrát priniesol do Bratislavy to najlepšie
zo slovenskej a európskej módy. Tri dni v Starej tržnici boli venované módnym
šou – prezentáciám slovenských a zahraničných dizajnérov, ktoré boli
prístupné širokej verejnosti. Významnou súčasťou podujatia Fashion LIVE!
bolo sprístupnenie módnej a dizajnovej tvorby verejnosti prostredníctvom
showroomov. Séria šiestich Fashion LIVE!Talkov – seminárov, prednášok a diskusií s odborníkmi z módnej
oblasti si kládla za cieľ otvoriť na Slovensku menej diskutované témy o módnom dizajne. Témami boli: vizuálna
komunikácia, módna fotograﬁa, branding, udržateľná móda, tradičné remeslo v móde, fashion law,... Podujatie
navštívilo 6 000 návštevníkov, ďalších 300 návštevníkov sa zúčastnilo Fashion LIVE!Talkov.

2016op002
Podporená organizácia: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Názov projektu:
Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie
na Slovensku v roku 2015
Suma podpory:
10 000 EUR

Prednáška

VLAŽNÉ OTEPĽOVANIE.
NOVÁ KLIMATOLÓGIA, KTORÁ VŠETKO MENÍ
20. júna 2016 o 18.00 hod.
Austria Trend Hotel, Bratislava

Na prednášku sa treba registrovať.
Viac informácií na www.nadaciatatrabanky.sk a www.konzervativizmus.sk

Konzervatívnemu inštitútu M.R. Štefánika sa v rámci projektu podarilo naplniť
všetky naplánované aktivity v dvoch blokoch. Prvým z nich sú CEQLS
prednášky a iné aktivity zahraničných hostí na Slovensku. V rámci nich
prednášali v Bratislave pre verejnosť Patrick Michaels – riaditeľ Centra pre
vedecký výskum v Cato Institute na tému „Vlažné otepľovanie: nová klimatológia, ktorá všetko mení“ a Jörg
Guido Hülsmann – profesor ekonómie na Univerzite d´Angers na tému „Finančné trhy a bohatstvo národov“.
Návštevnosť každej z prednášok bola približne 150 účastníkov. Druhý blok predstavuje ekonomický vzdelávací
program Akadémia klasickej ekonómie (AKE). V rámci neho sa uskutočnilo 9 seminárov na rôzne témy.
Prostredníctvom desiateho ročníka sa Konzervatívnemu inštitútu podarilo prehĺbiť tradíciu pravidelného
priestoru na Slovensku, kde sa diskutuje o ekonomických otázkach v súvislostiach s podmienkami fungovania
slobodnej spoločnosti a so znalosťou veci – pravidelných seminárov o ekonómií nad rámec štandardného
vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok
ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku. Konzervatívnemu inštitútu
sa prostredníctvom CEQLS prednášok, sprostredkovania mediálnych aktivít hostí a seminárov AKE podarilo
dosiahnuť cieľ projektu, a to prispieť k zvýšeniu úrovne ekonomického poznania, ekonomického myslenia,
ekonomického vzdelávania a vzdelania a vnímania podstaty princípov ekonómie a slobodného trhu
na Slovensku.
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2016op003
Podporená organizácia: O. z. Slovenská ﬁlmová a televízna akadémia
Názov projektu:
Týždeň slovenského ﬁlmu 2016
Suma podpory:
20 000 EUR

2016op005
Podporená organizácia: O.z. Aparát
Názov projektu:
Bratislava Design Week
Suma podpory:
15 000 EUR

Týždeň slovenského ﬁlmu 2016 nadviazal na mimoriadne priaznivo prijatý prvý
ročník tohto podujatia. Bol zameraný na komplexné a kontinuálne zabezpečenie
prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a na bilancovanie celoročnej
produkcie. Týždeň slovenského ﬁlmu bol prvýkrát prepojený s udeľovaním
národných ﬁlmových cien Slnko v sieti, ktoré vytvorilo atraktívny spoločenský
vrchol celého podujatia a pomohlo tak jeho širšej mediálnej prezentácii. Dôležitou súčasťou prehliadky boli
aj sprievodné podujatia. Workshopy mladých ﬁlmárov, ktoré sa konali na FTF VŠMU, zaujali najmladšiu
ﬁlmársku generáciu a otvorili diskusiu o rozmanitých spôsoboch uplatnenia absolventov umeleckých škôl
v praxi. V rámci prehliadky sa uskutočnili aj tri odborné panelové diskusie, ktoré sa venovali odbornému
hodnoteniu hraných, dokumentárnych i animovaných ﬁlmov z roku 2015. Predstavenia v kine Slovenského
ﬁlmového ústavu Lumiére mali nadpriemernú návštevnosť, veľký záujem bol o diskusie s prítomnými tvorcami.
Novým prvkom tohoročného Týždňa slovenského ﬁlmu boli miniprehliadky mimo Bratislavy – Ozveny Týždňa
slovenského ﬁlmu. Rozšírením Týždňa slovenského ﬁlmu do ďalších regiónov Slovenska sa súčasná domáca
kinematograﬁa priblížila aj divákom mimo hlavného mesta. V regiónoch bol o slovenský ﬁlm výnimočný záujem.

Bratislava Design Week je najintenzívnejšie medzinárodné výberové podujatie
súčasného dizajnu na Slovensku. Vzniklo v roku 2009. Cieľom je akcelerovať
a reﬂektovať domácu scénu, vytvárať priestor pre profesionálne stretnutia,
pozývať inšpiratívnych a progresívnych zahraničných hostí a zároveň pripraviť
podujatie atraktívne pre verejnosť bez ohľadu na vek. Hlavná téma festivalu pre
rok 2016 bola Cesta v širokom slova zmysle – cesta od myšlienky k činu, cesta do neznáma, cesta za novými
technológiami a poznaním, cesta do minulosti. Na 5-dňovom festivale dizajnu sa uskutočnili kurátorské
výstavy (European Design Stories, Multiple Olafúra Eliassona, Trópy naše tunajšie, Roboti, Flowers for
Slovakia – Nová edícia). Hlavným hosťom festivalu bol dizajnér Jerszy Seymour z Kanady. Zorganizované boli
tri odborné diskusie, prednáška, dve komentované prehliadky, aukcia mladého slovenského dizajnu, karaoke
show spolu s Fest Anča; koncert Serious Guys from Paris a detské tvorivé dielne. Festival navštívilo viac ako
2 800 návštevníkov, vystavovalo na ňom vyše 90 dizajnérov, dizajnérskych štúdií a študentov dizajnu. Výstavy
zaznamenali veľmi pozitívne ohlasy.

2016op004
Podporená organizácia: INESS
Názov projektu:
Ekonomické vzdelávanie
Suma podpory:
10 000 EUR
Inštitút v rámci projektu realizoval niekoľko aktivít, ktorými sa systematicky
snaží vzdelávať rôzne cieľové skupiny v ekonomických otázkach. Na základe
analyzovaných a konsolidovaných dát vyplývajúcich z rozpočtu verejnej správy
pripravili Vesmír verejných výdavkov pre rok 2016 v slovenskom aj anglickom
jazyku. Plagáty Vesmíru verejných výdavkov v slovenskom jazyku boli následne
distribuované na viac ako 300 stredných škôl po celom Slovensku. V rámci projektu Cena štátu členovia INESS
spravili v roku 2016 šesť prednášok o verejných ﬁnanciách na stredných a vysokých školách na Slovensku
a v Českej republike. Portál Cena štátu prešiel dlho plánovým komplexným redizajnom. Zmenami prešla aj
sekcia Pre učiteľov, kde sú na stiahnutie zadarmo všetky potrebné metodické manuály na výučbu Ceny štátu
na stredných a vysokých školách, powerpointové prezentácie, testy, kalkulačky a ďalšie interaktívne prvky,
ktoré učitelia nielen využívajú, ale dokonca sami dopytujú. INESS v spolupráci s rakúskym Austrian Economics
Center zorganizoval medzinárodnú konferenciu Free Market Roadshow. Na konferencii vystúpilo jedenásť
mimoriadne zaujímavých osobností z oblasti biznisu, akadémie, ale aj expertov zo zahraničných think tankov.
Takmer 200 divákov si mohlo vypočuť príhovory rečníkov a diskutovať s nimi v dvoch paneloch. V roku 2016
prijal pozvanie INESS a na Slovensko pricestoval Dr. Jörg Guido Hülsmann, nemecký profesor pôsobiaci
na francúzskej University of Angers. Profesor Hülsmann najskôr vystúpil v Bratislave na verejnej prednáške
v rámci CEQLS Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika, potom 3 dni prednášal na výberovom seminári pre
vysokoškolských študentov – siedmom ročníku Seminára rakúskej ekonómie organizovanom INESS.

2016op006
Podporená organizácia: Čerstvé ovocie, o.z.
Názov projektu:
DAAD 2016 Bratislava
Suma podpory:
7 000 EUR
V dňoch 24. – 29. mája 2016 sa uskutočnil už siedmy ročník festivalu
DAAD – Dni architektúry a dizajnu v Bratislave. Festival bol organizátormi
predstavený na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v úvode festivalového týždňa
v priestoroch Magistrátu mesta Bratislava. V úvode DAAD sa na slávnostnom
otvorení v Primaciálnom paláci v Bratislave predstavil hlavný hosť
Miroslav Cipár, univerzálny umelec – výtvarník, maliar, dizajnér, graﬁk, ilustrátor, krasopisec, typograf, tvorca
značiek a piktogramov, kresliar. Hlavným podujatím DAAD bola PRVÁ LIGA, v rámci ktorej predstavili svoju
tvorbu významní zahraniční architekti a dizajnéri.
V Primaciálnom paláci sa predstavili vynikajúci architekti a dizajnéri, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej
európskej scény, inšpiratívne architektonické zoskupenia zo Slovenska (Miroslav Cipár, Denisa Kollárová),
z Belgicka (Stéphane Bell), zo Španielska (H Arquitectes), Švédska (Elding Oscarson), laureáti mnohých
ocenení na tejto scéne. Súčasťou programu boli aj podujatia SUPERDESIGNSTUDIO, PARTERGALLERY
a TATRA BANKA – OPENSTUDIO, ktoré ponúklo ponúklo prehliadku tvorby mladých súčasných architektov
a dizajnérov spojenú s diskusiami a prednáškami v objekte Fakulty architektúry STU pri príležitosti 40. výročia
založenia školy. Súčasťou OPENSTUDIA bol aj URBAN MARKET a prezentácie formou prednášok, výstav,
projekcií a fashion podujatí. Počas podujatia sa prestavilo okolo 85 dizajnérov, umelcov, módnych návrhárov,
šperkárov, ako aj etablovaných dizajnových a módnych značiek. V zmysle motta DAAD, ktoré chce byť
predovšetkým platformou pre priateľské kontakty medzi inšpirujúcou architektonickou a dizajnérskou
prácou s čo najširším vnímavým publikom, je festival najmä plnohodnotným kultúrnym a spoločenským
podujatím. Predpokladaná účasť návštevníkov na tohtoročnom festivale DAAD 2016 v Bratislave a na hlavných
sprievodných podujatiach bola cca 25 000 – 30 000 ľudí.
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2016op007
Podporená organizácia: Konvergencie, o. z.
Názov projektu:
Medzinárodné interpretačné kurzy
Konvergencie 2016
Suma podpory:
10 000 EUR
Hlavným cieľom Medzinárodných majstrovských kurzov Konvergencie
2016/2017 bola séria majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov
a pedagógov európskeho formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných
vzdelávacích inštitúciách. Zámerom projektu bolo umožniť študentom VŠMU,
AU BB, ako aj štátnych a súkromných konzervatórií na Slovensku aktívne (alebo pasívne ako poslucháč
a divák) participovať na majstrovských kurzoch. Ďalším dôležitým zámerom tejto iniciatívy bola inšpirácia
a prehlbovanie hudobného umeleckého vzdelania, ako aj dlhodobá kredibilita a skvalitňovanie hudobnej
edukácie na Slovensku, a tým aj jej konkurencieschopnosť v stredoeurópskom aj európskom regióne. Kurzy
sa uskutočňovali priebežne počas mesiacov september až november 2016. Všetky jednodňové majstrovské
triedy, svetovo známych a etablovaných umelcov, na školách boli bezplatné pre aktívnych aj pasívnych
študentov. Účasť oboch skupín študentov bola početná. Jednoznačne najväčší záujem bol o majstrovskú triedu
violončelistu Roberta Cohena. Na kurzoch sa zúčastnilo 3 – 8 aktívnych participantov a 15 – 40 pasívnych
študentov, počúvajúcich a sledujúcich majstrovskú triedu. V rámci Medzinárodných kurzov majstrov sa
uskutočnili štyri koncerty.

2016op008
Podporená organizácia: INESS
Názov projektu:
Štipendiá pre 2 slovenských študentov CEVRO Inštitútu
Suma podpory:
9 000 EUR
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie,
ktoré začalo aktívne pôsobiť v januári 2006. Súkromná vysoká škola CEVRO Inštitút (Praha, ČR), s ktorou
INESS dlhodobo spolupracuje napr. pri organizácii vzdelávacích podujatí, prednášok či policy textov, otvorila
jeden z najkvalitnejších medzinárodných magisterských programov v strednej Európe. Rektor vysokej školy
CEVRO Inštitút prof. Josef Šíma umožnil organizácii INESS realizovať tzv. INESS štipendiá pre dvoch študentov,
ktorí prešli výberovým procesom pripraveným organizáciou INESS. Dňa 2. mája vyhlásil INESS v spolupráci
s Nadáciou Tatra banky súťaž o dve štipendiá na medzinárodný Masters´s program oxfordského typu
Philosophy, Politics and Economics (PPE) na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Do súťaže o štipendium sa
prihlásilo a kompletný formulár správne vyplnilo celkovo 14 študentov z celého Slovenska. Uchádzači študovali
na univerzitách v Žiline, Košiciach, Trnave či Bratislave. Spomedzi všetkých uchádzačov sa do užšieho ﬁnále
dostali 4 kandidáti, z ktorých boli napokon vybrané dve víťazky: Bc. Katarína Kyjaková z Ekonomickej univerzity
v Bratislave a Bc. Marianna Sádecká z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Mariana Sádecká ohodnotila
program PPE na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe nasledovne: ,,Síce vo svojom povolaní vysokú školu
nutne nepotrebujem, na tento odbor chodím denne s presvedčením, že sa naučím mnohé nové užitočné veci –
a to nie len memorovaním pár dní pred skúškou, ako tomu bývalo na iných školách, ale celoročnou prípravou,
zvyšovaním kritického myslenia, budovaním nových kontaktov z celého sveta a získavaním skúseností pre
vytváranie hodnôt pre spoločnosť.“

2016op009
Podporená organizácia: M.E.S.A. 10
Názov projektu:
Reforma vzdelávania na Slovensku
Suma podpory:
10 000 EUR
M.E.S.A. 10 – centrum pre ekonomické a spoločenské analýzy vzniklo v roku 1992 a proﬁluje sa ako thinktanková, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia. Hlavným cieľom M.E.S.A. 10 je podpora slobodnej
trhovej ekonomiky a rozvoj vzdelanostnej spoločnosti. Cieľom predloženého projektu je počas štyroch rokov
navrhnúť ucelenú reformu systému vzdelávania na Slovensku a zároveň pre ňu vytvoriť podporu verejnosti.
Tento cieľ bude dosiahnutý viacerými aktivitami. Najprv bude v projekte deﬁnovaná vízia vzdelávania, ktorá
poskytne prizmu, cez ktorú budú analyzované problémy systému vzdelávania na Slovensku od predškolskej
výchovy až po vysoké školy, vrátane celoživotného vzdelávania. Vízia tiež poskytne smerovanie pre tretiu
aktivitu v rámci projektu – navrhovanie riešení problémov vzdelávania. Navrhnuté riešenia budú následne
odskúšané v rámci pilotných projektov. Poslednou, avšak nemenej dôležitou aktivitou v rámci projektu bude
komunikácia, ktorá by mala pomôcť v presadení výstupov projektu do reálneho života. Toto by sa malo stať
vďaka vysvetleniu verejnosti, aké sú kľúčové problémy vzdelávania a aké sú ich riešenia. Podpora verejnosti
potom tiež pomôže projektovému tímu v presadzovaní výsledkov projektu v diskusiách s politikmi.

2016op010
podporená organizácia: Nadácia Petit Academy
názov projektu:
Pulitzer Prize Winner D. Nelson
suma podpory:
30 000 EUR
Nadácia Petit Academy v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator,
s podporou Nadácie Tatra banky a Univerzity Komenského v Bratislave
pokračovala aj v roku 2016 v tradícii verejných prednášok a vzdelávacích aktivít
na akademickej pôde, ktoré tentokrát realizovala nositeľka Pulitzerovej ceny
Deborah Nelson. Deborah Nelson je docentkou investigatívnej žurnalistiky
na Marylandskej univerzite. Na fakulte Phillipa Merrilla začala učiť v roku 2006. Päť rokov predtým pôsobila
v The Los Angeles Times ako investigatívna redaktorka vo Washingtone. V minulosti písala aj pre Washington
Post, Seattle Times a Chicago Sun-Times. Nedávno spolupracovala aj na príprave národne oceňovanej série
článkov o stúpajúcej hladine oceánov pre Reuters. Za svoju prácu v oblasti vedy a životného prostredia, ktorej
sa venuje už viac ako tri desaťročia, získala národné uznanie od Národnej akadémie vied USA, Americkej
asociácie pre rozvoj vedy a Spoločnosti profesionálnych novinárov. V roku 1997 Deborah Nelson získala
Pulitzerovu cenu za spoluautorstvo série článkov, ktoré odhalili rozsiahle zneužívanie vládneho programu
zameraného na zabezpečenie bývania pre rodiny amerických Indiánov. Podieľala sa aj na projektoch, ktorým
udelili Pulitzerovu cenu v rokoch 2002 a 2003.
Jej prednášky a workshopy prebehli 25. 10. 2016 na univerzite v Bratislave a 27. 10. 2016 na univerzite
v Košiciach. Venovala sa téme Ako písať o svete, ktorý sa celý mení? Prednáška z Bratislavy z auly Univerzity
Komenského bola vysielaná aj prostredníctvom internetu a uskutočnili sa aj verejné premietania na katedrách
žurnalistiky vo viacerých slovenských univerzitách.
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2016op011
Podporená organizácia: Slovak Fashion Council, o. z.
Názov projektu:
Best Fashion Graduate 2016
Suma podpory:
3 500 EUR

Zoznam 11 podporených divadiel v regiónoch s anotáciou o ich realizácii

Cieľom združenia je podpora slovenských módnych a textilných dizajnérov, ako aj ﬁriem so súvisiacou
činnosťou pri prenikaní na lokálny, ale najmä na zahraničný trh. Slovak Fashion Council, o. z., v spolupráci
s partnermi vyhlásili 4. ročník súťaže Best Fashion Graduate. Ročník 2016 je špeciﬁcký svojím zameraním
na ﬁlmovú tvorbu. Ukazuje sa totiž, že absolútnou budúcnosťou na poli fashion dizajnu a biznisu je fashion ﬁlm.
Jeden z fashion ﬁlmov nakrútených na Slovensku bol zaradený medzi 59 najlepších fashion ﬁlmov spomedzi
1 200 snímok z celého sveta na Chicago Fashion Film Festival. Odborná komisia zložená z profesionálov
v oblasti módy, dizajnu, biznisu i médií vyberá víťaza spomedzi kandidátov – absolventov magisterského alebo
bakalárskeho štúdia slovenských škôl aj zahraničných vysokých škôl a dizajnérov maximálne dva roky po
ukončení štúdia. Cena pre víťaza je zameraná tak, aby mu pomohla naštartovať profesionálnu kariéru módneho
tvorcu, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Projekt podporuje reálne uplatnenie dizajnéra v praxi, a teda
aj kreatívny a textilný priemysel na Slovensku.

Názov projektu:

2016div001
Podporené divadlo:

Suma podpory:

Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom
bábkovom divadle v Bratislave
Inscenácia Bratislavského bábkového divadla
„Sestrička“
2 000 EUR

V roku 2015 oslávil svoje sedemdesiate narodeniny významný slovenský bábkar,
dramatik, dramaturg a pedagóg Jozef Mokoš. Na jeho počesť sa BBD rozhodlo
na začiatku novej sezóny uviesť bábkovú hru Zhavranelí, ktorej je autorom.
Inscenácia rozpráva o sile súrodeneckej lásky a viere v zmysel dobra. Retrospektívne sa dozvedáme príbeh
sestričky, ktorá je schopná za odkliatie svojich bratov obetovať to najcennejšie, čo má – lásku i vlastný život.
Keďže dramaturgia BBD v poslednom čase siahala po moderných autorských textoch a predlohách, klasická
rozprávka oživená zaujímavým slovanským folklórom môže byť pre divákov príjemnou zmenou. Inscenácia
je určená deťom v predškolskom veku a prvému stupňu základných škôl. Podľa doterajšej odozvy malých aj
veľkých divákov je predstavenie úspešné.

2016div002
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Združenie Maxa Reinhardta
Priame prenosy z Metropolitnej opery 2016
20 000 EUR

V roku 2016 projekt priamych prenosov z Metropolitnej opery New York opäť prilákal do Divadla Aréna
milovníkov špičkovej opery a bol pokračovaním úspešnej tradície, ktorá má na bratislavskej kultúrnej mape
nezastupiteľné miesto. Uskutočnilo sa 11 priamych prenosov z Metropolitnej opery. V januári Lovci perál
a Turandot, vo februári Kanye West a Čarovná ﬂauta, v marci Manon Lescaut, v apríli Madama Butterﬂy,
Roberto Deveraux a Elektra, v októbri Tristan a Izolda a Don Giovanni a v decembri Láska z ďaleka. Projekcie
z Metropolitnej opery kombinujú operné umenie s najmodernejšími technológiami, vysoké obrazové rozlíšenie
a oko kamery umožňuje divákom vychutnávať si detailné zábery, ktoré by v samotnej Metropolitnej opere
nevideli ani sediac na tom najlepšom mieste. Priame prenosy z Metropolitnej opery mali vynikajúce ohlasy
u slovenských aj zahraničných návštevníkov. Na prenosy dochádzali aj diváci z Rakúska, aj z blízkej Moravy.
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2016div003
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadelné združenie GUnaGU
GUnaGU 2016
10 000 EUR

2016div006
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo ASTORKA Korzo´90
XII. Festival ASTORKA 2016
3 350 EUR

V rámci projektu boli podporené tri nové inscenácie divadla: Milujem svoj mobil,
Socík, sladký socík a Herečky. O všetky predstavenia je mimoriadny záujem
medzi divákmi a sú plne vypredané. V GUnaGU plánujú predstavenia udržať
najmenej ďalšie dve sezóny. Za najväčší prínos projektu, okrem kontinuity
existencie divadla, ktoré existuje už 32. sezónu, sa považuje kontinuita tvorby
pôvodných slovenských hier a otváranie problémového tematického diania na Slovensku. Na domovskej scéne
GUnaGU bolo v roku 2016 odohraných viac ako 150 predstavení. Divadlo GUnaGU získalo v internetovom
hlasovaní divákov v rámci udeľovania divadelných cien DOS-ky už druhýkrát cenu Bratislavské divadlo sezóny
2015 – 2016.

Na konci mesiaca október 2016 zorganizovalo Divadlo ASTORKA Korzo´90
XII. ročník Festivalu ASTORKA 2016, na ktorom vystúpili renomované divadlá
z Českej republiky, Maďarskej republiky a medzinárodný srbsko-poľsko-česko-slovenský projekt. Súčasťou hlavného programu boli aj scénické rozhovory
s hosťom Petrom Šimunom. Sprievodný program festivalu tvorili 3 výstavy, ako
aj koncert slovenských jazzových a bluesových umelcov. Program bol zameraný predovšetkým na javiskovú
interpretáciu súčasných tém, ako sú imigrantská otázka či problémy xenofóbie v medzinárodnom kontexte,
prostredníctvom súčasných aj klasických divadelných hier. Rok Shakespeara bol reﬂektovaný prostredníctvom
divadelných inscenácií Shylock, Búrka. Všetky podujatia boli výborne navštevované a mali obrovský úspech.

2016div004
Podporené divadlo:
Názov projektu:

2016div007
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Suma podpory:

Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Vytvorenie a zaradenie inscenácie
Psie srdce do repertoára divadla
1 700 EUR

Divadlo Jonáša Záborského uviedlo ako prvú premiéru v tejto už 74. divadelnej
sezóne inscenáciu od známeho ruského autora Michaila Afanasjeviča Bulgakova
Psie srdce, a to 28. októbra 2016 na Malej scéne DJZ. Dramatizácia jednej
z najtemnejších kníh 20. storočia mohla pre svoju odvážnu optiku vyjsť až
47 rokov po smrti autora. Inscenácia sa odohráva v jednom byte, ktorý je zároveň aj ordináciou. Táto hra má
nielen politický motív, načrtáva aj motív večnej mladosti a omladzovania.

2016div005
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Jána Palárika v Trnave
W. Shakespeare – Timon Aténsky
6 700 EUR

Zámerom projektu a zároveň jednou z najdôležitejších dramatických línií Divadla Jána Palárika v Trnave je
prinášanie tém a textov, ktoré sa na Slovensku v profesionálnom divadle ešte nikdy neuvádzali, prípadne
sa uvádzali veľmi málo. Shakespearova hra Timon Aténsky spĺňa tieto atribúty. Inscenáciu Timon Aténsky
uvádzajú pri príležitosti 400. výročia úmrtia Williama Shakespeara. Hra má ambíciu priniesť divákom plnokrvné,
moderné, sugestívne a zábavné predstavenie.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Daniel Hevier – Gabo Dušík: POVOLANIE PÁPEŽ
6 700 EUR

Zámerom projektu bolo prostredníctvom pôvodného slovenského muzikálu
Povolanie pápež nadviazať na veľkoryso budované a inscenačne spracované
hudobno-dramatické diela na nitrianskom javisku. Postava Jána Pavla II. je
dodnes aktuálna, predpokladá sa, že spracovanie jeho života vyvolá živý záujem
čo najširšieho publika. Emocionálne spracovanie látky už v samotnom librete
z pera Daniela Heviera, umocnené hudbou Gabriela Dušíka, choreograﬁou, kostýmami a, samozrejme,
živými dialógmi a replikami, vytvára mohutný epický prúd situácií, zauzlení, konﬂiktov, dramatických záverov
– teda naozaj monumentálny divadelný opus. Na jeho čelo sa postavil skúsený a uznávaný poľský režisér
J. J. Polonski so svojím realizačným tímom v zložení Jaroslav Staniek (choreograf), Damian Styrna (scénický
výtvarník) a D. Cigáneková (kostýmová výtvarníčka).

2016div008
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mestské divadlo Žilina
Podpora tvorcov v sezóne 2016/2017
6 700 EUR

Mestské divadlo Žilina chce podporiť mladých tvorcov a umelcov v Mestskom divadle Žilina pri realizácii
inscenácie hry Daniela Doubta Vzkriesenie v divadelnej sezóne 2016/2017. Divadlo sa dlhodobo snaží
poskytovať priestor mladým slovenským autorom a uvádza ich texty na svojom javisku. V tejto dramaturgickej
koncepcii bude pokračovať aj v nasledujúcej divadelnej sezóne 2016/2017, v ktorej prvým titulom bude
inscenácia pôvodnej slovenskej hry Vzkriesenie od Daniela Doubta. Pôjde o prvé uvedenie daného textu
na Slovensku.
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2016div009
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Divadelná sezóna DJGT vo Zvolene 2016/2017
6 700 EUR

Zámerom projektu je v divadelnej sezóne 2016/2017 poskytovať divákom hodnotné umelecké inscenácie,
v ktorých stvárňujú postavy profesionálni herci. Výberom diel sa divadlo snaží osloviť rôzne kategórie divákov,
ako aj vychovávať detského diváka. Na divadelnú sezónu sú plánované premiéry: Denník Anny Frankovej,
dielo Mila Urbana Beta, kde si?, rozprávku s pesničkami Smelý Zajko a premiéru venovanú životnému jubileu
dlhoročného člena DJGT Vladka Rohoňa. Vo februári je plánovaná interná prehliadka, v rámci ktorej divadlo
predstaví koncentrovaný výber svojich inscenácií s cieľom spätnej väzby od odborníkov. V júni sa uskutoční
44. ročník medzinárodného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské (Škola základ života). Divadlo bude
pripravovať aj obľúbené divácke akcie: divácku anketu Motýľ, Noc divadiel, Deň divadla.

2016div010
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Štátne divadlo Košice
Zoltán Egressy: Nehoda
6 700 EUR

Štátne divadlo Košice podporí uvedenie premiéry predstavenia Nehoda autora Zoltána Egressyho v réžii
Józsefa Czajlika. Hra pre sedem postáv je sledom sugestívnych obrazov s ﬁlmovou atmosférou v centre
s mladou ženou. Inscenácia Nehoda je hrou jedného z najlepších súčasných maďarských dramatikov
Zoltána Egressyho. Charakter dialógov, štruktúra príbehu poskytuje presný obraz o ľudskej duši
a psychike, o vyprázdnenosti nadviazania medziľudských vzťahov a o generačných sporoch. Egressyho
hra Nehoda je hrôzostrašný a predsa humorom presiaknutý snový triler so zvláštnou atmosférou.
Hovorí o samote i o nemožnosti komunikácie, o spáse a nespasiteľnosti. O živote. A o smrti.

Jörg Guido Hülsmann
2016div011
Podporená organizácia: Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n. o.
Názov projektu:
Divadelná sezóna 16/17
Suma podpory:
3 350 EUR
Zámerom projektu je vytvoriť novú inscenáciu Divadla z Pasáže, ako aj podporiť projekty a aktivity, ktoré
divadlo realizuje priebežne počas celej divadelnej sezóny. Do projektu sú zahrnuté projekty a aktivity, ktoré
obsiahnu celý záber činností divadla – od umeleckého projektu (nová inscenácia) cez reprízovosť po napĺňanie
hlavnej idey divadla, ktorou je búranie bariér v spoločnosti prostredníctvom hrania divadelných predstavení, ale
aj jedinečný vzdelávací projekt vytvorený pre hercov divadla.

Finančné trhy
a bohatstvo
národov
13. októbra 2016 o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava
www.nadaciatatrabanky.sk
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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 2015/16. Odborná komisia Fakulty v tomto roku
vyhodnotila ako najlepšiu prácu Ing. Martina Tamajku s názvom „Segmentácia anatomických orgánov
v medicínskych dátach“. Prácu vypracoval študent opäť pod vedením Dipl. Ing. Vandy Benešovej. Cena
bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na Medzinárodnom dni
študentov.
Prijímatelia daru:
Martin Tamajka – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 1 700 EUR.
Vanda Benešová – vedúca diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 350 EUR.

www.nadaciatatrabanky.sk

162

Výročná správa 2016 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2016 | Nadácia Tatra banky

Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2016
Cena Nadácie Tatra banky za umenie je udeľovaná s cieľom oceniť talent, nadšenie i prácu slovenských umelcov
a podporiť rozvoj umenia v jeho najrôznejších podobách nielen morálne, ale aj ﬁnančne.
Ocenením chce Nadácia Tatra banky motivovať umelcov i mladých tvorcov do ďalšej tvorby a dať impulz na vznik
nových projektov vo všetkých umeleckých žánroch.
Zámerom Nadácie Tatra banky je prispievať k neustálemu zlepšovaniu slovenskej umeleckej tvorby, a to nielen
prostredníctvom oceňovania etablovaných umelcov, ale aj objavovaním a podporovaním mladých talentov.
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
6 600 EUR za hlavnú cenu a 3 300 EUR za ocenenie Mladý tvorca.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 86 členov – laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.

a maﬁán poťahujúci nitkami spoločnosti, je modernou paródiou a odrazom myslenia porevolučnej spoločnosti
90. rokov. Svojský a dravý Rácz, v predlohe nízky a šľachovitý uzlík nekontrolovateľných nervov, sa v silnom
a zrelom herectve Milana Ondríka mení na inteligentného, cieľavedomého a učenlivého gangstra, ktorý bez
strachu drví zaužívané pravidlá hry.
• Dizajn
Miroslav Cipár za autorstvo monograﬁckej výstavy Univerzálny tvorca, Slovenské múzeum dizajnu
Renomovaný a všestranný umelec Miroslav Cipár sa považuje za erbovú postavu slovenskej ilustrácie
a graﬁckého dizajnu vďaka svojmu nezameniteľnému maliarskemu rukopisu v podobe kreslenia jedným
ťahom a barokovou slučkovitou ozdobnosťou písania. Monograﬁcká výstava ho predstavuje ako
univerzálneho výtvarníka, upriamuje pozornosť predovšetkým na šírku Cipárovej činnosti v oblasti dizajnu
a zdôrazňuje súvislosti v rámci jeho rozsiahlej a rôznorodej tvorby, pod ktorú spadalo krasopisectvo,
typograﬁa, tvorba značiek a piktogramov, ilustrácia, kresliarstvo a maliarstvo. Výstava vznikla z daru autora
veľkej časti jeho tvorby Múzeu dizajnu (vyše 5 500 artefaktov) a konala sa pri príležitosti jeho životného
jubilea – osemdesiatich rokov. Kurátor výstavy: Ľubomír Longauer.
• Hudba
Edita Gruberová za sólový recitál na festivale Prague Proms 2016, Obecní dům Praha

Členmi poroty v roku 2016 sú Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Martin Huba, Peter Michalica,
Matej Drlička, Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská, Jana Geržová, Katarína Hubová
a Štefan Klein. Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky.
V kategórii Hlavná cena boli v roku 2016 nominovaní:
• audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV ﬁlm: Peter Bebjak, Robert Kirchhoff a Filip Remunda, Marko Škop,
• divadlo: Milan Ondrík, Sláva Daubnerová, Divadlo SkRAT,
• dizajn: Miroslav Cipár, Boris Čellár, Boris Meluš,
• hudba: Edita Gruberová, Jozef Lupták, Cluster Ensemble,
• literatúra: Ľubor Králik, Jana Beňová, Márius Kopcsay,
• výtvarné umenie: Milota Havránková, Andrej Bán, Milan Bočkay.

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2016 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Peter Bebjak za réžiu ﬁlmu Čistič
Tretí celovečerný ﬁlm výrazného slovenského režiséra zachytáva osamelosť človeka, ktorý v sebe skrýva
a postupne kumuluje hnev i zúrivosť, v kulisách chladne a bezcitne pôsobiaceho hlavného mesta. Samotár
Tomáš sleduje domácnosti tých, u ktorých ako pracovník pohrebnej služby vykonával čistiace práce, aby
do svojho vlastného života dostal trochu vzrušenia. Keď sa počas jednej zo svojich tajných návštev zamiluje,
pochopí, že nie všetku špinu dokáže zotrieť čistiacimi prostriedkami. Temná, miestami naturalistická urban
drama, nepriamo upozorňujúca na hádky a násilie v medziľudských vzťahoch, má surovú atmosféru, ktorú
šikovne dotvára hudba, strih a presvedčivé herecké výkony.
• Divadlo
Milan Ondrík za postavu Rácza v inscenácii Rivers of Babylon, Činohra SND, Bratislava
Divadelná adaptácia kultového románu Petra Pišťanka, ktorú zdramatizoval a zrežíroval slovinský režisér Diego
de Brea, poukazuje na obdobie divokého kapitalizmu a deštruktívny vplyv moci na morálku prostého človeka.
Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi, z ktorého sa stane majiteľ hotela, úžerník

Edita Gruberová, jedna z najväčších operných ikon súčasnosti, je objektívne považovaná za svetovú
jednotku koloratúrneho sopránu a za „kráľovnú bel canta“. V rámci festivalu Prague Proms spolu s Českým
národným symfonickým orchestrom pod vedením Petra Valentoviča predstavila árie z opier Wolfganga
Amadea Mozarta Figarova svadba, Don Giovanni a Idomeneo, piesne Alexandra Aljabjeva a Evy dell’Acquy,
ako aj áriu Leonarda Bernsteina. Koncertný repertoár predniesla so sebe vlastnou ľahkosťou, mäkkým
nasadením, úžasným pianissimom a precíznym legatom. Hlas umelkyne, ktorá onedlho oslávi sedemdesiat
rokov, znie neuveriteľne sviežo, technicky isto a s patričným leskom a výrazom pri každej árii.
• Literatúra
Ľubor Králik za autorstvo Stručného etymologického slovníka slovenčiny (vydavateľstvo VEDA)
Jazykovedec Ľubor Králik spracoval slovník na základe komparatívneho výskumu, analýzy doteraz vydaných
etymologických slovníkov slovanských, germánskych, ale aj klasických jazykov indoeurópskeho pôvodu,
ďalej rôznych štúdií, ako aj najnovších poznatkov slovenskej jazykovedy. Vo svojom diele, ktoré je určené
nielen odborníkom, ale aj širšej laickej verejnosti, prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov
zo súčasného spisovného slovenského jazyka. Slovník spracováva najmä pôvodné slovenské slová
so slovanským a indoeurópskym pôvodom, mladšie domáce slová, prevzaté slová z iných jazykov
(napr. nemčina, maďarčina, čeština), prípadne knižné prevzaté slová (napr. gréčtina, latinčina) a jeho
vydanie je dôležitým krokom ku skutočnému etymologickému výskumu slovenčiny. .
• Výtvarné umenie
Milota Havránková za autorstvo výstavy Milota, Galerie hlavního města Prahy – Dům u Kamenného zvonu
Výstava Milota bola retrospektívnou výstavou usporiadanou pri príležitosti životného jubilea autorky
– fotografky a multimediálnej výtvarníčky, ktorá je na slovenskej i českej výtvarnej scéne považovaná
za jedinečný zjav. Jej tvorba sa svojím záujmom o experiment, voľbou námetu a následným spôsobom
vizuálnej realizácie vymedzuje z hlavných prúdov slovenskej fotograﬁe. Je špeciﬁcká a odlišná od klasicky
chápanej fotograﬁe, čiernobieleho dokumentu alebo fotograﬁckého konceptu a mnohokrát presahuje
do architektúry, maľby aj módneho dizajnu. Autorka počas svojej bohatej pedagogickej činnosti ovplyvnila
celú generáciu slovenských fotografov, ktorí neskôr vstúpili do histórie pod označením „slovenská nová vlna“.
Kurátorky výstavy: Nadia Rovderová a Anna Vartecká.
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Cenu Mladý tvorca v šiestich kategóriách získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas:
Michal Baláž za réžiu hranej časti dokudrámy True Štúr
Mladý režisér vo vizuálne príťažlivom hranom dokumente s animovanými prvkami prináša originálny
pohľad na „nenahraditeľného, osamelého a nekompromisného“ Ľudovíta Štúra očami súčasnej generácie.
Trikový ﬁlm o Štúrovi bez Štúra je pátraním po okolnostiach jeho smrti a všetky hrané scény – štylizované
ako rozhovory – vychádzajú výlučne z historických prameňov. Výsledkom je inteligentná skrytá paródia
s netradičnou poetikou, ktorá moderným spôsobom a bez pátosu vzdáva úctu tejto významnej osobnosti
našich dejín v podmanivom vizuáli s prvkami komiksovej estetiky založenej na čiernobielych kontrastoch.

• Výtvarné umenie:
Lucia Tallová za výstavu Before The Beginning After The End, Galéria Alfa, Košice
Maliarkina tvorba predstavuje intímne rozprávanie príbehov prostredníctvom média maľby, ktorú už od
jej štúdia charakterizuje nezameniteľný štýl s námetom sentimentálnej krajiny, s monochromatickou
farebnosťou a s precíznou technikou. Na košickej výstave predstavila aktuálnu tvorbu, ktorú pripravila
na mieru výstavnému priestoru. Rozsiahla otvorená séria pozostávala z priestorovej inštalácie objektov,
koláží a akvarelov, z tušových malieb horských horizontov na papieroch, videoanimácií a z krajinomalieb.
K novým dielam ju inšpiroval tvorivý pobyt v Kalifornii a vystavená séria sa tak prirodzene tematicky venovala
odvekej ľudskej i umeleckej fascinácii morom a jeho horizontom, ktorý je archetypálne prítomnou, avšak
v skutočnosti nejestvujúcou líniou krajiny. Kurátorka výstavy: Zuzana Pacáková.

• Divadlo:
Lukáš Brutovský za réžiu inscenácie September 2015, Divadlo DPM, premiéra V-klub, Bratislava

Mladý módny tvorca

Inscenácia novovzniknutého divadelného súboru DPM, založeného súčasnými absolventmi činoherného
herectva pod režijným vedením Lukáša Brutovského, vznikla formou kolektívnej tvorby a improvizácií.
Tvorí ju séria obrazov – mikropríbehov, ktoré s groteskným zveličením odhaľujú mentálny stav jednotlivcov
a spoločnosti dnešných dní. Jednotlivé situácie sa vyznačujú prekvapivými pointami, autentickým jazykom
mladých tvorcov a výraznými hereckými výkonmi, ktorým nechýba silná emocionalita ani vlastný názor.

Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov. Po Márii Štranekovej (2010),
Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014)
a Andrei Pojezdálovej (2015) pripravila unikátne šaty pre Múzu večera – Adelu Banášovú – Lenka Sršňová.

Lenka Sršňová za odevný dizajn fashion kolekcie BonBon 2016, Fashion LIVE 2015

Lenka Sršňová, šaty pre Múzu 2016:
Lenka Sršňová patrí k súčasnej generácii mladých slovenských dizajnérov. Je absolventkou Ateliéru odevného
dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a má za sebou študijné stáže vo Fínsku a Francúzsku
(Paríž). Pôsobí v Bratislave, kde si po ukončení štúdia v roku 2009 založila vlastný ateliér.

Predstaviteľka súčasnej generácie mladých odevných dizajnérov s charakteristickým rukopisom, ktorý sa
vyznačuje odvahou, experimentom, hravosťou a intenzívnou farebnosťou. Jej kolekcie balansujú na hrane
reality a fantázie a každý model má svoj príbeh, je jedinečný a zároveň originálny. Presne v tomto duchu
sa nesie aj nominovaná kolekcia BonBon, ktorá prináša veselé nadýchané sukne, šaty, legíny, blúzky
a pláštenky v škále od jemne pastelových farieb po výrazné žltú, červenú a modrú, ktoré dopĺňajú bodky,
čiarky a farebné „lentilky“ roztrúsené ako vzory na látkach. BonBon je opäť – ako všetky autorkine
kolekcie – plný života, humoru a optimizmu.

POP-LINE pre Adelu
Šaty pre múzu večera sú inšpirované aktuálnou autorkinou kolekciou POP-LINE. Nosným prvkom sa stáva
ťah štetca, ktorý je rozmaľovaný do plochy šiat. Ladná ženská silueta zdôrazňujúca úzky pás dáva vyniknúť
objemnej sukni, v ktorej je rozohraná farba. Maľba je komponovaná v dolnej časti bohatej sukne a ťahy štetca
vybiehajú do celej plochy šiat. Základnou podkladovou farbou je biela, symbolizujúca čisté plátno, na ktorom
vynikajú ťahy štetcom v jahodových a ružových odtieňoch.

• Dizajn:

• Hudba:
Mucha Quartet za album Slovenské spevy Bélu Bartóka (spolupráca s Ivou Bittovou), vyd. Pavian records
Mladé komorné teleso vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a jeho súčasnú zostavu
tvoria Juraj Tomka (1. husle), Andrej Baran (2. husle), Veronika Prokešová (viola) a Pavol Mucha (violončelo).
Repertoár albumu tvoria Slovenské piesne Bélu Bartóka v inštrumentálnej úprave slovenského skladateľa
Vladimíra Godára, ktorý hudbu zaranžoval pre spev a sláčikové kvarteto. Svoje muzikantské majstrovstvo
v tomto výnimočnom projekte spojili Mucha Quartet a uznávaná česká huslistka a speváčka Iva Bittová.
Jej bravúrna a emotívna spevácka interpretácia spolu s dokonalou hudobnou súhrou umelcov kvarteta
robia z nahrávky nezabudnuteľný hudobný zážitok.
• Literatúra
Soňa Uriková za debutovú zbierku poviedok Živé ploty, vydavateľstvo K. K. Bagala
Mladá prozaička sa vo svojej debutovej zbierke poviedok sústreďuje na medziľudské konﬂikty a hraničné
situácie, do ktorých sa dostávajú mladí ľudia. Prevažne ženské postavy sú nútené prekonávať nešťastné
osudy bez ľútosti a sympatií, pričom v sebe hľadajú silu vzoprieť sa životnej bezmocnosti, priam až pomstiť sa
nepriaznivým okolnostiam, a ich úsilie podčiarkuje takmer surová prirodzenosť rozprávania.

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 umenia
Pavlovi Suďovi,
Marcelovi Lukačkovi,
Monike Kompánikovej,
Petrovi Michalicovi,
Adriánovi Rajterovi,
Zuzane Liovej,
Tomášovi Hulíkovi,
Slávke Civáňovej,
Rastislavovi Ballekovi,
Stanislavovi Masárovi,
Nine Vrbanovej,
Stanislavovi Stankócimu
a Kataríne Hubovej.
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Finančná správa za rok 2016

Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej uzávierke
Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke sú obsiahnuté v prílohách
k tejto výročnej správy.

Vybrané položky súvahy
Aktíva
Dlhodobý ﬁnančný majetok

723 600,67

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Finančný majetok
– bankové účty
– pokladnica
Pohľadávky

523 059,09
418,93
304,12

Časové rozlíšenie
– náklady budúcich období
– príjmy budúcich období
Majetok spolu

0
304,12

Prehľad príjmov Nadácie Tatra banky

1.
2.
3.
4.
5.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté úroky
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky z verejných zbierok

v celých EUR
855 980,06
217,44
3 097,74
159 022,86
264,57

1 247 686,93
Príjmy Nadácie Tatra banky spolu

1 018 582,67

Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku
– základné imanie
– fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Nerozdelený zisk/strata min. rokov
Výsledok hospodárenia v roku 2016

6 638,78
5,29
590 248,02

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 331,94 EUR
V roku 2016 prijala Nadácia Tatra banky ﬁnančný dar od štyroch darcov vo výške 158 546,48 EUR.

21 901,08

Cudzie zdroje

Darca

– zákonné rezervy krátkodobé

Tatra banka, a. s.

– krátkodobé záväzky z obchodného styku

89 781,32

Časové rozlíšenie
– výnosy budúcich období
– výdavky budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

539 107,15
5,29
1 247 686,93

Vybrané položky výkazu ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu
Služby
Ostatné náklady (bankové poplatky, ostatné dane a poplatky)
Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Náklady spolu

28 512,46
114 244,08
94,50
733 743,89
41,17
876 636,10

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet

217,44

Príspevky od iných organizácií

159 022,86

Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia 2016

5 762,16
3 097,74
730 172,41
264,57
898 537,18
21 901,08

suma v EUR
145 000,00

TAM, správ. spol., a. s.

6 508,43

Tatra-Leasing, s. r. o.

5 568,43

DDS TB, a. s.

1 469,62
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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

Prehľad programových výdavkov Nadácie Tatra banky

Schválené výdavky
z programu 2016
v EUR

Uhradené výdavky
z programu 2016
v EUR

Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
01 Grantový program „Zamestnanecký program“

74 500,00

74 500,00

02 Grantový program „Podpora vzdelávania na VŠ“

52 829,00

24 255,00

03 Grantový program „Vysokoškoláci do sveta“

52 300,00

52 300,00

06 Grantový program „Výnimočnosť ceny“

77 655,83

71 055,83

130 500,00

130 500,00

08 Grantový program „Vedieť viac“

27 338,00

27 338,00

11 Grantový program „E-talent“

25 000,00

15 000,00

07 Grantový program „Iné projekty“

12 Grantový program „Divadlá 2016”

73 900,00

73 900,00

15 Grantový program „Business idea“

20 000,00

20 000,00

16 Grantový program „Viac umenia“

70 344,00

70 344,00

17 Grantový program „Prvá pomoc“

43 789,00

41 309,00

18 Grantový program „Stredoškoláci do sveta“

19 477,00

19 477,00

19 Grantový program „Viac pre regióny“

40 000,00

0,00

20 Grantový program „Viac dizajnu“

34 440,00

8 990,00

Schválené náklady
v r. 2016
v EUR

Uhradené výdavky
v r. 2016
v EUR

náklady na propagáciu a medializáciu

45 304,95

40 626,63

náklady na materiál pre kampane

23 273,86

23 273,86

Ostatné výdavky (náklady)
Náklady (výdavky) na medializáciu

Článok III.
Verejnoprospešný účel nadácie
Zakladateľ založil nadáciu na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia bude podporovať tento verejnoprospešný účel:
• ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
• podpora a rozvoj športu,
• poskytovanie sociálnej pomoci, individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
• zachovanie kultúrnych hodnôt aj prostredníctvom podpory umenia a dizajnu,
• rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
• podpora a rozvoj vzdelávania,
• ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, vrátane ochrany práv detí a mládeže,
• ochrana a tvorba životného prostredia,
• zachovanie prírodných hodnôt,
• veda a výskum,
• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a ﬁlantropickej činnosti.
V roku 2016 bolo predĺžené funkčné obdobie členov orgánov Nadácie Tatra banky takto:
Členom Správnej rady Nadácie Tatra banky:
Ing. Igorovi Vidovi,
Ing. Miroslavovi Uličnému
a Bc. Ing. Milade Halovej
na obdobie od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019.
Zároveň bol Ing. Igor Vida zvolený za predsedu Správnej rady na obdobie svojho členstva v Správnej rade.
Členkám Dozornej rady Nadácie Tatra banky:
Ing. Marte Rejholcovej,
Ing. Jane Chlebanovej
a Mgr. Henriete Ághovej
na obdobie od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019.
Zároveň bola Mgr. Henrieta Ághová zvolená za predsedníčku Dozornej rady na obdobie svojho členstva v Správnej rade.
Do funkcie správcu Nadácie Tatra banky na obdobie od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019 bol opätovne zvolený Mgr. Marcel Zajac.

Náklady (výdavky) na správu nadácie:
vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky

6 493,00

4 493,00

94,50

94,50

53 696,74

53 696,74

8 987,99

8 987,99

41,17

41,17

137 892,21

126 720,89

Programové výdavky celkom

742 072,83

628 968,83

Výdavky (náklady) nadácie celkom

879 965,04

755 689,72

bankové poplatky a notárske poplatky
služby za administráciu Nadácie Tatra banky
ostatné služby
daň – zrážková daň z úrokov
Ostatné výdavky celkom

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2016
V roku 2016 boli v nadačnej listine vykonané tieto zmeny:
Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 27. 6. 2016 bol prijatý dodatok č. 2 nadačnej listiny
Nadácie Tatra banky, ktorým bol nahradený článok III. nadačnej listiny nasledujúcim znením:

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie Tatra banky a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2016 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 2016 nezaložila žiaden nadačný fond.
Iné Informácie
Nadácia Tatra banky vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne
organizačné zložky v zahraničí.
Nadácia Tatra banky nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť Nadácie Tatra banky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na
zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali v Nadácii Tatra banky žiadne
udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Ďalšie údaje, ktoré určila Správna rada
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe za rok 2016.
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.
www.nadaciatatrabanky.sk
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Správnej rade a štatutárnemu orgánu Nadácie Tatra Banky
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Tatra Banky (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz ﬁnančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení,
že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný
obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť
než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identiﬁkujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské
dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať
tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Spoločnosti.
• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak
sú tieto informácie nedostatočné, modiﬁkovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich
vernému zobrazeniu.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie
vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť
významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
– informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
– výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.

Bratislava, 18.4.2017

JURA audit, spol. s r.o.
Panónska cesta 34, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232
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