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V roku 2017 sme:

Milí priatelia,

• podporili 20 najlepších vysokoškolských a 20 stredoškolských študentov a ich študijné pobyty
na zahraničných školách a univerzitách,

rok 2017 bol pre nás v nadácii opätovne plný nadšenia z kvalitných projektov
a zaujímavých spoluprác. Svoju podporu sme opätovne smerovali do oblasti
vysokoškolského vzdelávania, umenia a dizajnu, pričom sme pomohli
zrealizovať 408 hodnotných projektov vo výške takmer 820-tisíc eur.

• podporili 2 študentov a ich podnikateľské nápady,
• podporili 15 projektov na vysokých školách zameraných na podporu ich kvality,
• podporili 6 výskumných projektov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky,
• podporili 10 projektov slovenských mimovládnych neziskových organizácií, ktoré prepájajú
vzdelávanie na univerzite s potrebami praxe,
• podporili 33 tímov zložených zo študentov, pedagógov a umelcov, ktorí sa venovali tvorbe
umeleckého diela,
• podporili 52 jednotlivcov v ich ťažkej životnej situácii,

Okrem ôsmich stabilných grantových programov otvorených verejnosti
a troch zamestnaneckých grantov sme pod hlavičkou Osobnosti osobne
privítali v poradí už siedmu držiteľku Pulitzerovej ceny Marthu Mendozu
a ďalších svetových ekonómov.
Už 22. raz sme ocenili 12 špičkových slovenských umelcov a talentovaných mladých tvorcov v šiestich
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.

• podporili 28 mladých dizajnérov a ich kreatívne projekty,
• podporili 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska,
• podporili 163 verejnoprospešných projektov, ktoré podporili aj zamestnanci Tatra banky,
• podporili 10 divadiel v regiónoch,

V Nadácii Tatra banky veríme, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu kultivovať našu spoločnosť, ktorej chceme
byť dôstojnou súčasťou. Naším úprimným želaním je podporovať najlepších študentov v získavaní skúseností
na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. Preto budeme našu stratégiu aj naďalej upevňovať
a smerovať do veľkého množstva nadania a intelektu.

• ocenili 6 špičkových slovenských umelcov,
• podporili 6 talentovaných mladých tvorcov,
• podporili príchod 2 zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých osobností
zo zahraničia,
• pozvali na Slovensko Marthu Mendozu, ktorá získala Pulitzerovu cenu za prácu na sérii článkov,
zameraných na tému týkajúcu sa obchodovania s ľuďmi, a pomohla tak oslobodiť vyše 2 000 ľudí
uväznených na lodiach v Ázii,
• podporili 4 projekty prezentácie moderného slovenského dizajnu,
• podporili projekt, v rámci ktorého boli slovenským divákom predstavené aktuálne slovenské hrané,
dokumentárne a animované filmy,

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 a ﬁremného dobrovoľníctva.
Ďakujem za podporu a sympatie, ktoré nám prejavujete – aj naďalej vám budeme pomáhať napredovať.

• podporili projekt, ktorého cieľom je navrhnúť ucelenú reformu systému vzdelávania na Slovensku,
• podporili sériu majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov európskeho
formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných vzdelávacích inštitúciách.

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 zápisu zo zasadania Správnej rady dňa 9 .5. 2018, uznesenie Správnej rady, ktorým:
– Správna rada berie na vedomie správu Dozornej rady Nadácie Tatra banky za rok 2017, audítorskú správu
Nadácie Tatra banky za rok 2017.
– Správna rada schvaľuje Výročnú správu Nadácie Tatra banky za rok 2017 a Účtovnú závierku Nadácie Tatra
banky za rok 2017 tvorí 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 následujúcej 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 určuje Nadácia Tatra banky 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 2017 Nadácia Tatra banky opakovane tento cieľ 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
podporiť svojím vysokoškolským štúdiom.
Ďalším významným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je podpora umenia, a to špeciálne
podpora vynikajúcich umelcov a ich tvorby prostredníctvom udelenia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.
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 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka 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,
•mať ochotu spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému, kto ich
dokáže pozitívne využiť,
•mať ochotu informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté ﬁnančné prostriedky.

Aj v roku 2017 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, najmä však prostredníctvom nového otvoreného
grantového programu Viac dizajnu.

Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zmlúv v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
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3. Podporu výnimočnosti nadácia chápe ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou prácou,
vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana duchovných
hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky
ich chceme ﬁnančne obdarovať a podporiť.
Podobne ako v prípade otvorených grantových programov dodržiava nadácia nasledujúce
štandardné pravidlá na to, aby vybrala a odmenila tých najlepších:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnuje, v ktorej oblasti chce podporiť tých najlepších a aké kritériá sleduje
pri ich výbere,
• informácie o možnosti prezentovať svoje úspechy sú verejne prístupné s časovým predstihom tak,
aby potenciálni predkladatelia mali dostatok času na formulovanie prezentácií svojich výsledkov,
• výber tých najlepších je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu prostredníctvom kolektívneho,
nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťah s odmenenými jednotlivcami či organizáciami je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích
zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.

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.

9

10

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Prehľad činností vykonávaných v roku 2017
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

Počet
podporených
projektov

1

Grantový program Dobré srdceTB

163

75 050,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

2

Grantový program Prvá pomocTB

52

41 650,00 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

15

49 990,00 EUR

podpora vzdelávania

5

Grantový program Vedieť viac

10

31 100,00 EUR

podpora vzdelávania

6

Grantový program Študenti do sveta

20

55 000,00 EUR

podpora vzdelávania

7

Grantový program Stredoškoláci
do sveta

20

20 860,00 EUR

podpora vzdelávania

8

Grantový program E-Talent

6

24 922,00 EUR

podpora vzdelávania

9

Grantový program Business Idea

2

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

10

Grantový program Viac umenia

33

58 690,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

11

Grantový program Viac dizajnu

28

39 240,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Spolu

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 vzdelávanie druhých.

357

Verejnoprospešný
účel nadácie

446 502,00 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.

Projekty podporené
celkovou sumou

Názov partnerskej organizácie

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku 2017

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

Fashion LIVE 2017

6 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt dizajnu

Ekonomické vzdelávanie

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

Rudolf Krivoš – Pocta veľkému maliarovi
Obrazy 1956 – 1990

20 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Týždeň slovenského ﬁlmu 2017

15 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Medzinárodné interpretačné kurzy
Konvergencie 2017

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Názov podporeného projektu

1

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

2

O. Z. MÓLO

3

Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz

4

Ing. Ján Kukal

5

O. z. Slovenská ﬁlmová a televízna
akadémia

6

Konvergencie, o. z.

7

Čerstvé Ovocie, n. o.

DAAD 2017 Bratislava

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, OZ

Best Fashion Graduate 2017

3 500,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

11

Nadácia Petit Academy

Pulitzer Prize Winner Martha Mendosa's
Lecture

30 000,00 EUR

podpora vzdelávania

11

12
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Názov partnerskej organizácie

12

GuNaGu

13

Spoločne deťom, neinvestičný fond
pri Štátnom bábkovom divadle v
Bratislave

Názov podporeného projektu

GUnaGU 2017

DÚHOVÉ ROZPRÁVKY

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

14

Divadlo J. Záborského

Vytvorenie a zaradenie muzikálu
NIKOLA ŠUHAJ do repertoára divadla

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

15

Divadlo J. Palárika

Francis Scott Fitzgerald – Miro Dacho –
Veľký Gatsby

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

16

Divadlo Astorka Korzo ´90

XIII. Festival ASTORKA 2017

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

17

Divadlo A. Bagara v Nitre

Otec Goriot

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

18

Mestské divadlo Žilina

Podpora mladých tvorcov 2017/2018

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

19

Divadlo J. G. Tajovského

Divadelná sezóna DJGT vo Zvolene
2017/2018

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

20

Štátne divadlo Košice

Podpora činohernej premiéry, Adriana
Krúpová: EŠTE SA TO DÁ ZACHRÁNIŤ

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

21

Mestské divadlo - Divadlo z pasáže
Spolu

Divadelná sezóna 2017/2018

190 700,00 EUR

Názov grantového programu

Počet
podporených

Podporení
celkovou sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

1

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú
diplomovú prácu v oblasti IT

4

1 600,00 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

1 455,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Spolu

30

77 269,83 EUR

Rozdelenie výdavkov (817 480,97 EUR):

granty/dary (714 471,83 EUR)
admin (55 534,44 EUR)
medializácia programov (47 474,70 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.

Rozdelenie darov/grantov (714 471,83 EUR), podľa verejnoprospešného účelu nadácia:

2. Cena Nadácie Tatra banky za umenie: Cena Nadácie Tatra banky 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.
podpora vzdelávania (253 472 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 2017 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 umenia (232 104,83 EUR)
podpora dobrovoľníctva/ﬁlantropie (158 155 EUR)
podpora dizajnu (70 740 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 verejnoprospešných
mimovládnych organizácií, ktoré podporujú zamestnanci Tatra banky. Aj takto ich 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 roka 2016
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:
• 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 2017
na www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecke-programy
Kresba je inšpirovaná renesančným umelcom Leonardom da Vinci.

K termínu uzávierky programu 5. mája 2017 bolo prijatých 175 projektov, v ktorých zamestnanci žiadali
o sumu spolu 202 546 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská hodnota
predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 163 žiadateľov prerozdelili
75 050,00 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 Daniela Suttner.
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Zoznam projektov podporených Nadáciou Tatra banky
s anotáciou o ich realizácii
2017zam001
Predkladateľ projektu: Vesna Radinovič
Podporená organizácia: Nie sme sami
Názov projektu:
Suma podpory:

Hipoterapia
750 EUR

Občianske združenie Nie sme sami vďaka ﬁnančnému príspevku zrealizovalo
v Prešove Hipoterapiu pre jeho členov- pre deti a mladých ľudí s poruchou
autistického spektra, či s mentálnym postihnutím. Podarilo sa pozitívne ovplyvniť
ich fyzické a psychické zdravie, senzomotorickú integráciu, ale aj rozvoj reči
a komunikačných schopností. Prostredníctvom hipoterapie sa zlepšili následky ich mentálneho a fyzického
postihnutia, adaptabilita, jemná motorika, rovnováha a v neposlednom rade pozornosť. Pre ľudí s podobnými
problémami je dôležitá najmä integrácia do normálneho sociálneho prostredia, ktorú sa v rámci Hipoterapie
podarilo posilniť.

2017zam002
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Némethová
Toptenis, n. o.
Family cupík – 9. ročník
349,74 EUR

Toptenis, N.O. - nezisková organizácia dňa 17. 9. 2017 zorganizovala na dvorcoch
Lafranconi 9. ročník turnaja Family cupík, turnaj štvorhier pre rodiny s deťmi
od 9 - 15 rokov, s cieľom strávenia pekného športového dňa. Family cupík je
určený predovšetkým pre rekreačne športujúcu mládež a ich rodičov. Na podujatí
boli nadviazané priateľstvá medzi rodinami s podobnými záujmami. Vyvrcholením podujatia bolo odovzdávanie
medailí. Turnaja sa zúčastnilo 58 ľudí.

2017zam003
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Macák
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
Do nekonečna a ešte ďalej
400 EUR

Organizácia Slovenský skauting vytvorila sériu neformálno-vzdelávacích kurzov pre
účastníkov z radu Východoslovenskej oblasti Slovenského skautingu. Na dvoch
kurzoch zameraných na tvorbu programu a dvoch na komunikáciu účastníkov
naučili, ako tvoriť kvalitný a zaujímavý program, kde nájsť inšpiráciu, ako komunikovať
v kritických situáciách či ako komunikovať s deťmi, ktorým sa títo mladí lídri venujú. Druhou stránkou kurzov bola
motivácia účastníkov, zlepšenie konkrétnych životných zručností, uvedomenie si svojich pozitívnych vlastností.
Na štyroch kurzoch sa zúčastnilo 55 účastníkov a organizačný tím tvorilo 6-8 ľudí. Projektom Do nekonečna a ešte
ďalej sa potvrdila potreba a aktuálnosť neformálneho vzdelávania pre vybranú cieľovú skupinu.

2017zam004
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Skarlett Tomaščinová
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Školský multifunkčný areál
350 EUR

Gymnáziu v Košiciach sa vďaka poskytnutému ﬁnančnému príspevku podarilo
vytvoriť v rámci školského multifunkčného areálu ihrisko na plážový volejbal.
Na jeho realizácii sa podieľali učitelia, rodičia i žiaci školy či už ﬁnančne, alebo
prácou. Vzniklo tak jedinečné športovisko, aké bolo doposiaľ na stredných
školách v Košiciach iba jedno. Umožňuje žiakom školy zvyšovať svoju fyzickú kondíciu na hodinách telesnej
výchovy i v rámci volejbalového krúžku. V rámci voľnočasových aktivít je k dispozícii všetkým žiakom školy,
učiteľom rodičom, prípadne záujemcom z iných subjektov.

2017zam005
Predkladateľ projektu: Andrea Gálová
Podporená organizácia: POMOCNÍČEK, o. z.
Názov projektu:
Rozšírenie ponuky terapií Denného Centra
POMOCNÍČEK
Suma podpory:
600 EUR
Vďaka získaným ﬁnanciám Denné centrum POMOCNÍČEK, o.z. v Seredi zakúpilo
detský nábytok na zariadenie miestnosti a dotvorenie príjemného prostredia,
v ktorom sa bude poskytovať nová terapia. Ďalej bol za poskytnutý ﬁnančný
príspevok zadovážený prístroj TOBII DYNAVOX - očná navigácia, ktorým môžu nevidiace deti, ktoré nevedia
používať rúčky, pohľadom ovládať počítač. Slúži na zrakovú stimuláciu, no je zároveň možnosťou alternatívnej
komunikácie.

2017zam006
Predkladateľ projektu: Petra Podoláková
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ Odborárska –
Školský klub detí
Názov projektu:
Dopravná výchova vo výchove mimo vyučovania
Suma podpory:
400 EUR
Rodičovské združenie použilo ﬁnančný prostriedok na zakúpenie prenosného
dopravného ihriska. Ihrisko využívajú deti najmä na hodinách telesnej výchovy.
Projektom Dopravná výchova vo výchove mimo vyučovania sa dbá o bezpečnosť
a zdravie detí, čo predstavuje prínos vo vzdelávaní.. Zakúpené pomôcky sa využívajú vo vyučovacom procese
a prispievajú tak k jeho zefektívneniu.
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2017zam007
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Mária Bačová
Občianske združenie Trenčiansky útulok
Nákup špeciálnych granulí
350 EUR

Cieľom občianskeho združenia Trenčiansky Útulok a jeho projektu bol nákup
špecializovaných granulí. Za poskytnutý ﬁnančný príspevok boli zakúpené
hypoalergénne granule, ktoré sú špecialne výživovo navrhuté pre jednotlivé
veľkosti plemien. Projektu sa zúčastnili 2 členovia občianskeho združenia, ktorí
nechceným psíkom uľahčili čakanie na nový domov. Postarali sa o to, aby boli zdravší, menej vystresovaní
a šťastnejší. Psíkovia z útulku tak majú šancu rýchlejšie nájsť nový domov.

2017zam008
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filip Bielčik
Občianske združenie Milúšik
Týždeň detskej radosti
350 EUR

Občianske združenie Milúšik pripravilo bohatý program počas Týždňa detskej
radosti, kedy sa v škôlke na dvore pásli poníky a deti sa mohli na nich voziť. Učili
sa pripraviť chlieb - pomlieť zrno na múku, zamiesiť a upiecť v peci. V športovej
olympiáde deti súťažili v netradičných disciplínach. Pri odhaľovaní indícií
dokazovali svoju individualitu, ale i kolektívneho ducha. Programu sa zúčastnilo 80 detí a 40 rodinných
príslušníkov. Týždeň detskej radosti bol plný aktivít pre deti a netradičných podujatí, z ktorých si deti odniesli
veľa skúseností, vedomostí a spoznali nový typ vzdelávacieho procesu.

2017zam009
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jaroslav Gebauer
Domov vďaky
Útulné zátišie pre pokojnú jeseň života
550 EUR

V rámci projektu s názvom „Útulné zátišie pre pokojnú jeseň života“ boli ﬁnančné
prostriedky z Nadácie Tatra banky použité na modernizáciu spoločenskej
miestnosti zariadenia pre seniorov Domov vďaky. Do spoločenskej miestnosti
zariadenia bola namontovaná nábytková zostava - knižnica a skrinky,
do ktorých sa umiestnilo vybavenie používané seniormi pri rôznych terapiách. Vďaka novému nábytku majú
seniori lepší prístup ku knihám a vybaveniu a spoločenská miestnosť získala estetickejší vzhľad. Zároveň
došlo aj k odbremeneniu zamestnancov zariadenia, ktorí už nemusia seniorom asistovať pri výbere knižiek či
vybavenia. V neposlednom rade došlo aj k podpore drobného podnikania v meste Rajec, nakoľko nábytkovú
zostavu vyhotovil remeselník z Rajca.

2017zam010
Predkladateľ projektu: Marianna Schwandtnerová
Podporená organizácia: PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc
onkologickým pacientom
Názov projektu:
Doplnenie vybavenia požičovne zdravotných
pomôcok
Suma podpory:
750 EUR
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom, začalo
od septembra2017 prevádzkovať Požičovňu zdravotných pomôcok, vzhľadom
na potreby chorých a absenciu podobnej služby v kraji. Financie získané od Nadácie Tatrabanky použili
na rozšírenie vybavenia novovznikajúcej požičovne, konkrétne o jednu elektricky ovládanú polohovateľnú
posteľ - Multicomfort G2.

2017zam011
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Mária Šoltésová
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
Oddychová zóna „Za dzijaka“
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo prispieť k dobudovaniu oddychovej zóny Za Dzijaka,
ktorá vznikla v roku 2017 ako environmentálny a dobrovoľnícky projekt pre
Obec Klenov. Vytvára ju vybudované jazierko s lavičkami, posed s ohniskom,
studnička Janka Borodáča a brezová alej. Výstavbu oddychovej zóny zrealizovalo
v spolupráci s obcou občianske združenie PSRP a jeho klienti z domova na polceste D-partner v Prešove.

2017zam012
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Viera Rečková
Art point
Divadelný záves
500 EUR

Art point v decembri 2017 zrealizoval inštaláciu divadelného závesu v galérií.
Na realizácií sa podieľali traja dobrovoľníci, ktorý nainštalovali vodiace lišty
a tiež zavesili samotný záves, ktorý esteticky dopĺňa priestor galérie a hlavne
odhlučňuje vedľajší priestor v ktorom sa nachádza kaviareň. Inštaláciou
divadelného závesu sa dosiahla vyššia úroveň pri organizovaní podujatí typu beseda, vernisáž, diskusia,
divadlo... Tieto podujatia sa stali pre návštevníkov Art pointu oveľa atraktívnejšie, keďže ich už pri
prebiehajúcom podujatí nevyrušuje hluk z kaviarne a tiež estetická úroveň priestoru je na vyššej úrovni.
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2017zam013
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ingrid Pitonakova
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Materiál pre oratko
350 EUR

2017zam016
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Žuborová
Cubano Project
Cubanisimo con Diaz Martinez
400 EUR

Cieľom projektu bol nákup materiálu potrebného na každodenný chod strediska
OZ Domka-Trnávka, Združenia saleziánskej mládeže. Vďaka jeho aktivitám deti
a mladí trávia svoj voľný čas zmysluplne a učia sa vzdať sa pohodlia, disciplíne,
obetavosti a radosti z rozdávania sa. Výsledkom je potom samostatnosť, tvorivosť,
schopnosť komunikácie či rôzne sociálne zručnosti mladých, ktorí pracujú v stredisku ako dobrovoľníci.
Na stretnutiach sa pravidelne každý týždeň zúčastní cca 250 detí a mladých a na táboroch, ktoré sa pravidelne
organizujú v lete sa zúčastnilo cca 350 detí a mladých. Motivácia tohto projektu vychádza z preventívneho
výchovného procesu.

Cubanisimo con Diaz Martinez je celodenný tanečný workshop pre dospelých
a mládež. Občianske združenie Cubano Project už dlhší čas buduje vo svojom
regióne komunitu, ktorá sa zaujíma o tanec a kultúru karibských národov. Tento
workshop bol prvý, ktorý sa realizoval so zahraničným hosťom pochádzajúcim
z Kuby. Projekt obsahoval štyri workshopy s lektorkou Diaz Martinez. Do projektu sa zapojilo 85 ľudí
a na organizácii projektu sa zúčastňovali štyria dobrovoľníci. Projekt podporený Nadáciou Tatra banky mal
edukatívny charakter a zúčastnení bižšie spoznali kultúru Kuby. Lektorka zároveň zvýšila úroveň tanečnej
kultúry v komunite.

2017zam014
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam017
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Čičmanec
Obec Kocurany
Moja obec Kocurany
400 EUR

Obec Kocurany organizuje pre svojich obyvateľov množstvo kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí.Poskytnuté ﬁnančné prostriedky od Nadácie Tatra Banky
poslúžili a pomohli tomutu účelu. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok
na šírenie pozitívneho povedomia a vzťahu k rodnej obci, k jej kultúrnemu
a spoločenskému životu a zároveň zapojenie do verejného života čo najviac občanov. Cieľovou skupinou bola
mládež do 26 rokov, u ktorej sa zlepšila informovanosť a hrdosť na svoje rodisko. Prostredníctvom zakúpeného
projektora a premietacieho plátna sa odovzdávajú informácie občanom a mladým ľuďom.

2017zam015
Predkladateľ projektu: Veronika Flimelová
Podporená organizácia: Súkromná základná umelecká škola,
Nová 525/2, Koš
Názov projektu:
Video-foto ateliér do školy
Suma podpory:
350 EUR
Vďaka podpore Nadácie Tatra banky sa vyučovací proces na škole v Novej Koši
obohatil o nový vyučovací predmet. Potrebné technické zabezpečenie v predmete
ﬁlm a fotograﬁa umožnilo škole komplexnejšie rozvíjať záujmovú umeleckú
činnosť. Cieľovou skupinou boli žiaci od prvého ročníka prvého stupňa, ktorí začali nadobúdať vedomosti
a zručnosti okrem klasických disciplín aj v moderných médiách. Zároveň sa na škole zatraktívnila ponuka
vzdelávacích predmetov. Škola tiež získala väčšie možnosti v oblasti prezentácie, propagácie a vytvárania
vlastného digitálneho archívu o činnosti školy.

Dominka Šmídová
Klub vodného póla Nováky
Medzinárodný vodnopólový turnaj
300 EUR

Vodné pólo v Novákoch patrí k najlepším športom v regióne. . Majú širokú
základňu, ktorá produkuje špičkových hráčov. Každoročne organizujú
medzinárodný turnaj pre žiakov.Poskytnutý ﬁnančný príspevok od Nadácie Tatra
Banky napomohol organizácii turnaja. Zúčastnené mužstvá, z EU krajín, zvýšili
športovú úroveň a prispeli k veľmi vydarenému podujatiu.

2017zam018
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Róbert Virkler
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici
Hasičský šport
450 EUR

V rámci projektu Hasičský šport bola zakúpená hasičská bariera. Tu si mohli
členovia DHZ nacvičovať disciplíny v rámci hasičského športu. Po kvalitnej
príprave sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe, kde náš člen
Daniel Hlavička obsadil 1. miesto.

21

22

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

2017zam019
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Branislav Laho
Plavecký klub AQUA Senica
Činnosť klubu
300 EUR

Výsledkom projektu bola zlepšená výkonnosť plavcov z plaveckého klubu Aqua
Senica, ktorí na súťažiach v rámci SR ale aj mimo SR získavali v roku 2017
medailové umiestnenia.

2017zam020
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam022
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Kvasnička
OZ CHABIK
Vyskúšajme niečo nové
350 EUR

Vďaka projektu „Vyskúšajme niečo nové“ bola z poskytnutých ﬁnancií zakúpená
sada profesionálnych bránok. Zakúpením sady palíc a loptičiek( OZ CHABIK)
na Intercross sa do hodín vniesla nová a zaujímavá hru, ktorú si deti rýchlo obľúbili
a rady ju hrávajú.
Bránky sú využité aj na iné druhy športov- malá hádzaná, ﬂorbal a malý futbal vrámci hodín telesnej výchovy
na II. Stupni, aj na krúžkoch- ﬂorbal a malý futbal pre chlapcov z I. stupňa.

Martin Janták
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Expedícia R
600 EUR

Expedícia R sa uskutočnila v júli 2017 na chate Asiisi v Štiavnických Baniach.
Organizovala ju redakcia časopisu Rebrík. Zúčastnilo sa jej 36 detí z celého
Slovenska a 10 vedúcich, z ktorých deviati boli na tábore ako dobrovoľníci.

2017zam023
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michaela Špániková
Občianske združenie – Devínček
Všetko pre vzdelanie detí
350 EUR

Tento rok sa Expedícia R konala v imaginárnej knižnici s názvom Biblioteka ŠTPETARO. Deti – novinári
sledovali postupné odovzdávanie vzácnej rozprávkovej knihy do knižnice a podávali o tom verejnosti správu
prostredníctvom článkov vo vlastnom časopise. Tak sa deti postupne ocitali v jednotlivých rozprávkach, kde
spolu s rozprávkovými postavami prežívali rozličné dobrodružstvá. Cieľom projektu bolo umožniť aspoň 10
deťom z viacpočetných rodín zúčastniť sa Expedície R, aby si aj ony prostredníctvom zážitkových cvičení
a vlastnej tvorby mohli prehĺbiť vedomosti v oblasti žurnalistiky. Na Expedícii R sa vďaka realizácií projektu
zúčastnilo 15 detí zo 7 viacpočetných rodín.

Notebook zakúpený vďaka podpore projektu umožnil zaviesť interaktívne metódy
výučby všetkých predmetov. Tým došlo k skvalitneniu získavania vedomostí
aj vizuálnou formou výučby. Interaktívne učenie zvýšilo záujem detí poznávať,
udržiavať dlhodobé vedomosti.

2017zam021
Predkladateľ projektu: Daniela Geletková
Podporená organizácia: KAC Jednota Košice – Školský športový klub –
basketbalový oddiel
Názov projektu:
Športové vybavenie pre basketbalový klub
Suma podpory:
300 EUR

2017zam024
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vďaka ﬁnančnej podpore sa podarilo zrealizovať projekt, ktorý bol zameraný
na športové vybavenia chlapcov basketbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota
Košice. Objednané a zakúpené boli dresy, ktoré boli zabezpečené potlačou
s číslom, mestom a symbolom NTB.

Zároveň má tento projekt pozitívny vplyv na ochranu a šetrenie životného prostredia, keďže už nie je nutné tlačiť
všetky zadania v papierovej forme.

Ing. Mária Bučková
Základná škola s Materskou školou Rakovice
Revitalizácia školského dvora materskej školy
350 EUR

ZŠ s MŠ Rakovice plánovala vybudovať pieskovisko v areáli materskej školy
prekryté ochrannou plachtou a inštalovať obojstrannú kresliacu tabuľu. Vďaka
podpore nadácie TB sa podarilo zrealizovať kúpu a vybudovanie pieskoviska
v areáli MŠ.
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2017zam025
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michaela Horňáková
DOMKA Košice
Príď cez leto s nami
600 EUR

2017zam028
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Rastislav Adamčák
Komunitná nadácia Liptov
Obnova náučného chodníka na Rakytovské plieska
450 EUR

V rámci projektom „Príď cez leto s nami“ sa podarilo uskutočniť 3 tábory v období
letných prázdnin pre deti a mládež, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 detí
a mladých, ktorí mali možnosť aktívne a zmysluplne využiť svoj voľný čas. Pod
vedením animátorov (dobrovoľníkov) rozvíjali svoje telesné a vôľové vlastnosti.
Naučili sa spolupracovať v tímoch, rešpektovať autority, spoznali prírodu s históriou, vytvorili si nové priateľstvá
a zažili veľa dobrodružstiev.

Cieľom projektu bola obnova existujúceho no veľmi zanedbaného náučného
chodníka na Rakytovské plieska tak, aby bol chodník priechodný a dostatočne
označený. Chodník je dlhý 4,5 km a jeho obtiažnosť je stredne náročná. Približne
2 km bol v dosť zanedbanom až neprechodnom stave. Je to zároveň nástupné
miesto – začína tam turistický chodník na Jamské pleso. Realizáciou obnovy časti chodníka sa zabezpečilo,
aby chodník ostal v sieti náučných chodníkov.

2017zam026
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam029
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Eleonóra Šedovičová
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DISTRICT DANCE
Letné tanečné sústredenie TK District Dance
400 EUR

Tanečný klub District Dance sa zúčastnil letného tanečného sústredenia , kde sa
účastníci pripravovali na novú tanečnú sezónu a majstrovstvá sveta v tanečných
disciplínach IDO, ktoré sa konali v Ústi nad Labem. Tanečníci prešli kompletnou
tanečnou prípravou a kondičnými tréningami, ktoré im napomohli k získaniu
niekoĺkých titulov majstrov, vicemajtrov sveta ako aj mnohých ﬁnálových umiestnení.

2017zam027
Predkladateľ projektu: Pavol Švarc
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Gelnická 34
Názov projektu:
Športovo-tvorivé využitie Polykarpovej stavebnice
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu „Športovo-tvorivé využitie Polykarpovej stavebnice“ sa
realizovalo niekoľko tvorivých aktivít pre deti materskej školy s využitím
konštrukčných schopností detí podľa zadania i s využitím ich vlastnej fantázie.
Zakúpená stavebnica sa využíva aj počas pohybových aktivít v telocvični na vytvorenie rôznych prekážkových
dráh. Týmito aktivitami sa cielene podporuje u detí vzťah k športu, pohybu a tvorivosti.

Milada Ledžinská
ZO CSEMADOK LMK Humenné
Podpora mladých leteckých modelárov
350 EUR

Cieľom projektu bola podpora účasti juniorských reprezentantov leteckomodelárskeho športu na Majstrovstvách Európy v auguste 2017 v Békešskej
Čabe v Maďarsku.. Pre Slovensko je to historicky významná chvíľa, pretože po
viac ako 20-tich rokoch máme v tejto kategórii znova juniorských reprezentantov.
Pre členov klubu to bola veľká a významná skúsenosť a porovnali si svoje športové sily na medzinárodnom
fóre.

2017zam030
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Eva Gáfriková
Občianske združenie Nožička
Feldenkrais – učenie pohybom
1 000 EUR

Tento projekt bol určený pre deti s diagnózou detská mozgová obrna. Finančné
prostriedky boli venované práve týmto deťom na zlepšenie ich zdravotného stavu.
Metóda ktorou sa pomohlo týmto deťom bola pomocou cvičenia Feldenkrais.
Cieľom projektu bolo zlepšiť fyzické a mentálne schopnosti detí pomocou
Feldenkraisovej metódy. Projekt pomohol piatim deťom z okolia Banskej Bystrice, ktoré absolvovali raz
mesačne dve lekcie funkčnej integrácie.
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2017zam031
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jaroslav Zigo
ANKELA
Vytvorenie priestorov na fungovanie tanečnej školy
350 EUR

Tanečný klub ANKELA roky fungoval v priestoroch kasární. Od januára 2017 im
armáda priestory odobrala a klub ostal bez možnosti trénovania. Cieľom projektu
bolo zrekonštruovať priestory pre tanečnú aktivitu. V rámci projektu boli pre deti
zabezpečené šatňové skrinky, do ktorých si odkladajú pred tréningom svoje veci.

2017zam032
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
suma podpory:

Peter Borčin
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Jamming room na BilGyme
650 EUR

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť na škole Jamming room - t.j. priestor pre
voľnú hudobnú tvorbu, pre objavenie a rozvoj hudobného talentu študentov,
ktorí nemali kontakt s hudobnými nástrojmi, šanca pre vytvorenie premenlivých
hudobných zoskupení. Priestor je pravidelne navštevovaný študentmi.

2017zam033
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Antonia Kováčová Píšová
Tanečná skupina FANTASTIC Prievidza
Tanečné divadlo/Výchovný koncert
350 EUR

Tanečná skupina Fantastic Elko Prievidza vytvorila tanečný projekt, ktorý mal
prebudiť v deťoch potrebu prirodzene sa hýbať, tancovať.
Tanečné choreograﬁe boli predvádzane rôznymi vekovými kategóriami.
Oslovili tým pádom široké spektrum publika. Vzhľadom na to , že v programe účinkovalo 50 detí projekt mal
výchovný charakter aj pre samotných tanečníkov.

2017zam034
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Veronika Jarkovská
KreDO
Spájame generácie
500 EUR

V rámci projektu sa realizovali pravidelné týždenné aktivity ako hit-ﬁt klub,
domáci kutil, keramická dielňa, klub tkania, záhradníček a hravo doma. Na hitﬁt klube sa zúčastňovali prevažne ženy v dospelom a seniorskom veku, ale
tiež tínedžeri a matky s deťmi. Kreatívne dielne a záhradníček navštevovali deti
z materskej školy, žiaci základnej školy a zapájali sa tu aj seniori. Domáci kutil a hravo doma si obľúbili mladé
rodiny s deťmi, kde sa deti učili praktickým zručnostiam. Projekt bol realizovaný pre všetky vekové kategórie
a zameraný predovšetkým na rozvoj medzigeneračnej solidarity.

2017zam036
Predkladateľ projektu: Dana Ďurinová
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Základnej škole
v Prievidzi
Názov projektu:
Pohybovo-relaxačná zóna
Suma podpory:
350 EUR
Výsledkom projektu bolo vytvorenie bezpečného dopadu pod športovopohybovou zostavou v exteriéri školy, vrátane zabezpečenia zvýšenej čistoty
a efektívnejšej údržby. Využívanie tohto športového prvku má pre školu
nezanedbateľný význam, nakoľko škola má v tomto čase 572 žiakov, pre ktorých nie je ľahké priestorovo
zabezpečiť vyučovanie telesnej výchovy.

2017zam037
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Hlavsová
Klimo Dance Studio
Letné tanečné sústredenie
400 EUR

Projekt „Letné tanečné sústredeniebol zrealizovaný podľa plánu v obci Kľačno,
na konci júla 2017. Deti sa naučili nové tanečné ﬁgúry, choreograﬁe a získali
väčší prehľad o histórií jednotlivých spoločenských tancoch. Okrem tanečných
tréningov absolvovali výlet do hory, opekačku, jazdu na koňoch, a nechýbali ani
každovečerné zábavné programy.
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2017zam038
Predkladateľ projektu: Andrea Mináriková
Podporená organizácia: MŠK FOMAT Martin, o. z.
Názov projektu:
Zorganizovanie turnajov prefutbalistov
v MŠK FOMAT
Suma podpory:
300 EUR
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 2 futbalové turnaje pre najmladších
futbalistov. Projekt bol prínosom pre všetky zúčastnené deti, ktorých bolo spolu
cez 200, pretože cieľom turnajov nebolo byť najlepší, ale zúčastniť sa, zahrať si
s rovesníkmi, vytvoriť priateľskú atmosféru, ktorá sa stala pevným základom pre ďalšiu budúcu spoluprácu
medzi jednotlivými zúčastnenými klubmi.

2017zam039
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Martina Abaffy
Turčianske šachové centrum
Šach spája generácie
500 EUR

2017zam041
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Barbara Ivaničová
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta
Revitalizácia koncertnej sály Miloša Ruppeldta 2017
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať časť plánovanej revitalizácie koncertnej
sály tým, že Rada rodičov peniaze použila na vymaľovanie koncertnej sály Miloša
Ruppeldta.

2017zam042
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Denisa Handlovičová
Občianske združenie Petržalské ihriská
Susedia deťom
350 EUR

V rámci realizácie projektu absolvovalo 8 vedúcich šachových krúžkov školenia,
ktoré viedli tréneri slov. mládežníckej reprezentácie, zabezpečil sa šachový
materiál (šachy, šachové hodiny, mag. tabule.

V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť na detské ihrisko nový herný prvok.
Počas viacerých brigád sa ihrisko skrášlilo a vybudovala sa okrasná skalka.
Deti mali možnosť sa každý mesiac zúčastniť letných čitární, organizovaných
priamo v priestoroch ihriska a tiež loptového turnaja pre deti. Našou cieľovou
skupinou boli deti v predškolskom veku a vďaka spomenutým aktivitám sa zo zanedbaného ihriska stalo
obľúbené miesto pre trávenie času.

2017zam040
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam043
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Bobková
Športový klub obce Miloslavov
Futbal deťom
300 EUR

Vďaka projektu bolo zabezpečené materiálno-technické zabezpečenie
športových pomôcok pre 4 žiacke oddiely rôznych vekových kategórii.
Realizáciou projektu boli zlepšené a skvalitnené tréningové procesy žiackych
futbalových oddielov, za pomoci nových a kvalitných lôpt.

Peter Štilla
Škola športu LABRADOR
Denné športové integrované tábory
450 EUR

Vďaka projektu sa počas letných prázdnin zrealizovali 3 turnusy táborov, kde boli
zapojené deti so zdravotným znevýhodnením - slabozraké deti a deti s autizmom
a jeden turnus pre deti z krízového centra sv. Alžbety v Banskej Bystrici.
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2017zam044
Predkladateľ projektu: Mgr. Lívia Péková
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Linzbothova 18
Názov projektu:
Radosť z pohybu
Suma podpory:
350 EUR
Cieľom projektu bolo podporiť premostenie tradičnej telesnej výchovy
a zdravotného cvičenia, ktoré sa deje vo vnútri materskej školy so zážitkovou,
ktorá sa odohráva vonku na školskom dvore. Nová hracia zostava v sebe spája
radosť z pohybu, rozvoj hrubej motoriky, pohybových schopností, zručností, rozvíjanie obratnosti, rýchlosti,
pohotovosti a správnej koordinácii pohybov.

2017zam045
Predkladateľ projektu: Denisa Farkas
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole,
K. Šmidkeho 12, Trenčín
Názov projektu:
Pohybom ku zdraviu
Suma podpory:
350 EUR
Cieľom projektu bolo podporiť rozvíjanie pohybových schopností a zručností
detí. Využívaním zakúpených herných prvkov na školskom dvore každodenne
spestrujú a obmieňajú pedagogickí zamestnanci aktivity pre deti. Pohybom
na čerstvom vzduchu sa deti otužujú a realizovaním športových aktivít si deti osvojujú a zdokonaľujú lezenie,
preliezanie a beh.

2017zam046
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Erika Szabová
Rainman, neinvestičný fond autistov
Detsky tábor pre deti a mládež s autizmom
1 000 EUR

V rámci projektu boli zrealizované detské tábory v troch týždňových turnusoch.
Zúčastnilo sa ich 11 detí a 5 pedagógov a boli na ne pozitívne ohlasy tak
zo strany detí ako aj rodičov.. Deti navštívili miesta ako Rusovský park, zámok
SchlossHof, Sandberg, Železnú studničku a iné.

2017zam047
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Klempa
DAR ŽIVOTA
Upevnime si zdravie športom
1 000 EUR

Vďaka projektu sa zakúpili špeciálne palice nordic walking - 25ks. So skupinou
pacientov po transplantácii srdca sa realizuje výcvik a chôdzu nordic walking,
pretože ide o nenáročnú, ale na zdravotné beneﬁty mimoriadne prospešnú
aktivitu. Do projektu sa zapojili aj rodinný príslušníci pacientov. Na spoločných
stretnutiach sa zapojilo do nordic walking chôdze cca 130 ľudí, na súkromné účely boli zapožičané palice pre
28 pacientov a 34 rodinných príslušníkov.

2017zam048
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Peterka
OZ Nádej na život
Deti a blankytný Jadran 2017
500 EUR

V rámci projektu absolvovalo pobyt pri mori ( 9 - 18. júna 2017 ) 14 detí a mladých
dospelých, ktoré pochádzali zo sociálne slabých rodín, prešli traumou onko
ochorení a sú dispenzárne sledované v detskom onko centre v Bratislave. Deti si
užili 10 dní pri mori za nádherného slnečného počasia.

2017zam049
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Elena Horníková
Dobrovoľníci Senica
Vieš poskytnúť prvú pomoc?
450 EUR

V rámci projektu boli zakúpené pomôcky na prednášanie prvej pomoci, následne
bola vykonaná prednáška „Vieš poskytnúť prvú pomoc?“, kde si zúčastnené
osoby mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na KPR ﬁguríne.
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2017zam050
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Katarína Karková
Ranč Mohykán
Kovbojský deň
350 EUR

Vďaka projektu sa v sobotu 8. júla 2017 na Ranči Mohykán v Palárikove
– v časti Ľudovítov po prvýkrát konala akcia pod názvom Kovbojský deň
s country atmosférou. Počas celého tohto divácky atraktívneho popoludnia, ktoré
sprevádzala country hudba sa mohli deti aj dospelí povoziť na koni, alebo sa
odviesť na koči, či si pozrieť prácu kováčov pri kutí skutočných podkov pre kone. Okrem obľúbených atrakcií
si deti vyskúšali hod podkovou, skákanie vo vreci, hľadanie pokladu, beh okolo sudu, alebo zhadzovanie
plechoviek. Veľký úspech hlavne u detí malo vystúpenie dievčat z Kynologického klubu Dvory nad Žitavou.
V závere podujatia predviedli ešte skúsení jazdci adrenalínový súboj v rýchlosti okolo sudu medzi koňom
s jazdcom na chrbte a koňom v záprahu, ale aj preteky v rýchlostných disciplínach.

2017zam051
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Silvia Tibenská
Štyri živly
Detské 4 živly 2017 – animačný workshop
450 EUR

Občianske združenie štyri živly zrealizovalo v dňoch 11. - 13. 8. v Banskej Štiavnici
v rámci podujatia Detské 4 živly animačný workshop pre skupinu 19 detí. Deti
pod vedením skúsených lektorov - animátorov počas dvoch dní vytvorili krátky
poviedkový animovaný ﬁlm na tému „Verím, že...“ a slávnostne a s úspechom ho
prezentovali širokej verejnosti. Vďaka animačnému workshopu si vyskúšali, aké to je byť tvorcom animovaného
ﬁlmu od prvotného nápadu až po jeho realizáciu. Výsledný ﬁlm a aj samotný workshop vzbudil veľmi pozitívne
ohlasy ako u samotných detí, tak u dospelých.

2017zam052
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Ivan
Rodičovské združenie pri MŠ Park mládeže 4, Košice
Obnova sociálnych zariadení v MŠ Park mládeže KE
350 EUR

V rámci projektu boli zrekonštruované dve miestnosti so sociálnymi zariadeniami
pre deti a učiteľky z MŠ a úplné nové, moderné a hygienické prostredie. Celkovo
bolo zatiaľ vymenených 8 záchodov a umývadiel, osadili sa dve vaničky pre
sprchovanie detí, vymenila sa dlažba a obklady v miestnostiach a miestnosti boli
vymaľované novým náterom. Výsledok projektu aktuálne slúži pre 86 detí, ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ
a o ktoré sa stará 8 učiteliek v štyroch triedach a taktiež budú slúžiť ďalším generáciám detí, ktoré do MŠ nastúpia
vzhľadom na predpokladanú životnosť nových prvkov.

2017zam054
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Godovič
Bratislavská šachová akadémia
Šachové turnaje pre deti
500 EUR

V rámci projektu sa zrealizovalo sedem šachových turnajov v období október december 2017. Vďaka grantu sa uskutočnil nákup 10ks digitálnych šachových
hodín, čím sa rozšírili kapacity turnajov pre širšie množstvo hráčov. Zrealizované
šachové podujatia nabrali synergický efekt. Výsledkom je napríklad záujem
nových dobrovoľníkov - šachových rozhodcov, pomocných organizátorov a trénerov, ktorý vyústil do prípravy
trénerského celodenného workshopu.

2017zam055
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Libor Dolínek
MOZAIKA – Svätý Jur
Zahrajme sa spolu
350 EUR

Občianske združenie MOZAIKA - Svätý Jur pripravilo v rámci projektu „Zahrajme
sa spolu“ na jeseň 2017 štyri popoludnia pre deti a ich rodičov so spoločenskými
hrami. Viac ako 40 účastníkov na všetkých podujatiach potvrdilo svoju hravosť
a užili si spoločný čas pri nových i známych spoločenských hrách. Zároveň to
bola možnosť dobrovoľníckej aktivizácie, kedy ochotní ľudia pomáhali nezištne pri organizovaní týchto hravých
popoludní.

2017zam056
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Vodrážková
ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
Najvyššie miesta Slovenska v objektíve detí
400 EUR

V rámci projektu bol zorganizovaný víkendový workshop - Fotocamp do Vysokých
Tatier - Tatranskej Lesnej s cieľom sprostredkovať deťom priamy kontakt
s prírodou Vysokých Tatier, naučiť deti vnímať a zachytiť ich atmosféru objektívom
fotoaparátu. Počas troch dní účastníci absolvovali výlet údolím Studeného
potoka na Hrebienok a späť cez Starý Smokovec do Tatranskej Lesnej. Projekt „Najvyššie miesta Slovenska
v objektíve detí“ splnil očakávanie všetkých zúčastnených a výstupy - vytvorené fotograﬁe boli prezentované
na výstave „Fotosalón 2017“.
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2017zam057
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Danka Morávková
Ulita
Učenie má zmysel...
800 EUR

V rámci projektu „Učenie má zmysel...“ sa podarilo zrealizovať a pravidelne otvoriť
62 vzdelávacích aktivít – letnú predškolskú prípravku (9), školskú prípravu – doučko
(24), angličtinu (17) a predškolskú prípravku (12). Taktiež sa v novembri zrealizovalo
vzdelávanie pre pracovníkov a dobrovoľníkov na zvýšenie kompetencií v oblasti
motivácie detí k učeniu. Realizáciou projektu sa podarilo vytvárať pre deti, prevažne z rodín ktoré sa často
nachádzajú v zložitej socioekonomickej situácii, akceptujúci a bezpečný priestor na budovanie ich schopností,
zručností a najmä sebadôvery a pozitívneho postoja ku škole, vzdelávaniu, či pravidlám a povinnostiam.

2017zam058
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Jánošov
SOS Kremnica
Omietnutie objektu banskej prachárne v Kremnici
350 EUR

Po udelení súhlasu sa miesto projektu Omietnutie objektu banskej prachárne v Kremnici za ﬁnančný dar
zrealizovalo vydanie dvoch čísel časopisu Kremnický letopis, ktorý sa zaoberá dejinami a pamiatkami mesta
Kremnice a okolia. Prvé číslo je venované SNP a Kremnici, druhé bibliograﬁi a foto-prezentácii pamiatok mesta
Kremnice - banské objekty a mincovňa.

2017zam059
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Hedviga Ďurkovičová
Občianske združenie Hlas nádeje
Letný tábor Ostrý Grúň
400 EUR

Letný tábor Ostrý Grúň bol realizovaný pre deti vo veku 9 až 16 rokov. Hlavným
cieľom projektu bolo rozšíriť vedomosti detí o našej histórii a o kultúrnom
dedičstve, ktoré majú zvýšiť všeobecný rozhľad a možnosť vlastného názoru
a voľby v akejkoľvek orientácii v hnutiach a svetonázoroch. Deti navštívili múzeá,
mesto Banská Štiavnica, priľahlý kláštor a aktívne spoznávali prostredie, prostredníctvom turistiky čo bolo
druhým cieľom. Nakoľko organizátori zaregistrovali dobré ohlasy zo strany rodičov aj zúčastnených detí, letný
tábor bol organizovaný už 7 rok po sebe. Tábora sa zúčastnilo 8 dobrovoľníkov ako animátorov a 42 detí.

2017zam060
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Meravá
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA TAEKWONDO WTF
Samurai camp – taekwondo sústredenie
400 EUR

Vďaka projektu sa podarilo ﬁnančne podporiť účasť cvičencov a členov klubu
Ilyo tkd tn na celonárodnom Samurai campe. Campu sa zúčastnili 67 cvičencov
a spolu 8 trénerov, z toho z Trenčína sa zúčastnilo 8 cvičencov a 1 tréner.

2017zam061
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Adriana Klasová
Bystrický prameň, n. o.
Úcta k starším
400 EUR

Projekt „ Úcta k starším“ je zameraný na poskytnutie pomoci a kultúrného vyžitia aj
v dôchodkovom veku. Seniori mali možnosť sa stretnúť zabaviť, porozprávať, osláviť
životné a manželské jubileá. Bolo zrealizované posedenie pod lesom spojenú
s opekaním a seniori si uvarili guľáš.
V spolúpráci s klubom dôchodcom sauskutočnilo kultúrne posedenie, na ktorom boli obdarovaní oslávenci.
Na Vianoce bolo zorganizované posedenie pri jedličke s kultúrným programom a darčekmi.

2017zam062
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martina Kesterová
Basketbalový klub mládeže Iskra Aréna Svit
Majstrovstvá SR (Juniori)
300 EUR

Vďaka projektu sa družstvo Juniorov BKM Svit mohlo zúčastniť majstrovstiev
Slovenska v basketbale v danej kategórii, kde družstvo obsadilo 3. miesto. Účasť
na majstrovstvách Slovenska dala možnosť chlapcom vidieť ten najvyšší level
basketbalu v ich kategórii a nazbierať nenahraditeľné skúsenosti. Chlapci dostali
novú motiváciu do trénovania a zlepšovania svojich schopností a basketbalových zručností.
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2017zam063
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Dana Čičová
Centrum Memory, n. o.
Zakúpenie prenosného klavíra a príslušenstva
500 EUR

V rámci projektu sa podarilo zakúpiť klavír so stojanom, vďaka čomu sa
muzikoterapia stala aktivitou, ktorej sa môžu zúčastniť už všetci klienti
denného pobytu Centra MEMORY n.o. Hudobné posedenie sa pre seniorov
v dennom pobyte stalo už každodennou súčasťou ich denného programu.
Realizáciou projektu sme prispeli k zefektívneniu muzikotrapie ako nefarmakologického prístupu v liečbe
Alzheimerovej choroby.

2017zam066
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ľubica Kostolanská
Občianske združenie Kvapka
Spolu dokážeme viac!
600 EUR

V rámci projektu „Spolu dokážeme viac!“ sa OZ Kvapka zameralo na priamu
prácu s detskou skupinou predškolákov a na teoreticko-praktické prednášky
pre rodičov. Pripravili a zrealizovali skupinovú prácu s deťmi, ktorá trvala 8
týždňov a zúčastnilo sa jej 7 predškolákov a cyklus 5 prednáškových stretnutí
pre rodičovskú verejnosť.
Pri práci s detskou skupinou sa zamerali na intenzívnejšiu prípravu detí súvisiacu s nástupom do školy
(zvýšenie kapacity pozornosti, zlepšenie grafomotoriky, sluchovej analýzy a syntézy,...).

2017zam064
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

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

Projekt Young Talents Football Tournaments Tour zrealizovalo občianske
združenie Young talents v piatom roku po sebe. Zmyslom turnajovej tour je
organizácia futbalových turnajov pre deti, počas ktorej sa popri súťažnej časti
podujatí realizujú aj názorné prezentácie a prednášky k téme zdravá výživa
a zdravé stravovanie, ktoré je úzko späté so športom, ale aj každým človekom.

2017zam065
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vladimír Harnoš
Občianske združenie „Darujme deťom nádej“
„Krôčik k samostatnosti“
600 EUR

Realizáciou projektu sme prispeli k rozšíreniu spektra rehabilitačných metodík
poskytovaných v Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej.
Vybavením telocvične na individuálnu liečebnú telesnú výchovu kabínkou
na cvičenie UGUL s príslušenstvom a polohovacím rehabilitačným stolom, je
umožnená deťom s detskou mozgovou obrnou atraktívna forma rehabilitácie spojená s včasnou vertikalizáciou.
Pri cvičení v závese s odľahčením získavajú deti nové senzomotorické skúsenosti, vďaka čomu sa postupne
zlepšujú ich motorické schopností.

2017zam067
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Andrea Kožíková
Slovenské duly, o. z.
Pôrod – diskusie s odborníkmi
500 EUR

V rámci projektu sa zorganizovali 2 diskusie, na tému prirodzený pôrod a pôrod
cisárskym rezom. V prvej diskusii sa venovali jednotlivým fázam pôrodu,
najčastejším zásahom, ktoré sa pri pôrodoch dejú a primár pôrodnice Trenčín
MUDr. Peter Kaščák a psychologička Mgr. Hana Celušáková diskutovali na
základe najnovších poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM). V druhej diskusii sa venovali pôrodu
cisárskym rezom, resp. okrem iného aj dôvodom prečo je v súčasnosti miera takýchto pôrodov v BA nesmierne
vysoká, cca 40 % oproti odporúčaným 15 %, ktoré odporúča svetová zdravotnícka organizácia. Na diskusiách
sa spolu zúčastnilo cca 200 ľudí, prevažne tehotných žien, pre ktoré to bolo aj určené.

2017zam068
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martina Hrčková
Základná škola
Stretnutie generácií
450 EUR

Úvodnou aktivitou projektu prebiehajúcou v mesiaci september 2017 bolo
mapovanie života seniorov a vyhľadávanie životných príbehov seniorov regiónu.
Do tejto aktivity sa zapojilo 60 žiakov 3. - 5. ročníka školy. V mimoškolskom prostredí
spolu so seniormi vypĺňali dotazníky, písali rozhovory, tvorili ankety. O zisteniach
žiaci pod vedením učiteľov diskutovali na vyučovaní. Na základe získaných informácií boli osloveníniektorí seniori
vhodní aktívne viesť odborné semináre o kultúrnom dedičstve. Semináre prebehli v triedach 3. a 4. ročníka
(70 žiakov) v školskom prostredí. Žiaci získali veľa nových informácií o živote našich predkov z blízkeho regiónu
a oboznámili sa s niektorými technikami ľudovej výroby ako drôtovanie, vyšívanie, modrotlač, bylinkárstvo.
Prostredníctvom aktivít a podujatí projektu si žiaci uvedomili pozitíva a negatíva života v súčasnosti.
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2017zam069
Predkladateľ projektu: Roman Ďuriška
Podporená organizácia: Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole
v Kútoch
Názov projektu:
Pohyb nás baví
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu „Pohyb nás baví“ boli zadovážené výrobky priamo určené
do materských škôl, na rozvoj pohybu, motoriky, stability a dynamiky.

2017zam070
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Katarína Hrubčová
Karate klub Junior Prešov, o. z.
JUNIORKO
400 EUR

V rámci projektu JUNIORKO sú využívané rôzne reklamné a marketingové
služby. Od výroby, spracovania a distribúcie reklamného materiálu, cez realizáciu
reklamných kampaní, šírenia reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, periodikách,
v rozhlase, televízii, na internete a iných médiách), umiestňovania vonkajších
reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany, prenájom reklamných plôch a mnohé ďalšie. Reklamné tričká ,,
JUNIORKO ,, je rozdávané rôznym osobám v rámci spoločenského života v meste Prešov.

2017zam071
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Peter Kolesár
DFS Vienok
Nahrávanie a vydanie CD – Záhorácke pjesničky
450 EUR

V rámci projektu bolo zrealizované nahrávanie CD, deti DFS Vienok s radosťou
zažili novú skutočnosť a to bolo nahrávanie CD v profesionálnom štúdiu. CD
bude slúžiť pre ďalšie generácia ako kultúrne dedičstvo, ktoré nám tu zanechali
naši predkovia a ktoré sa vďaka detskému ľudovému súboru ako je Vienok darí
zachovávať už takmer 50 rokov.

2017zam072
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Ošvát
Communium basilica
Integrácia
550 EUR

V priebehu mesiacov máj až august bol zrealizovaný projekt Integrácia.
Vyvrcholením projektu bolo zorganizovanie a uskutočnenie Letného tábora
v Jedlinách. Po realizácií projektu bolo možné zhodnotiť, že deti si postupne
nachádzajú cestu k sebe navzájom a postupne si odbúravajú bariéry medzi nimi.
Pochopili, že aj druhí ľudia môžu mať dobré vlastnosti, že sú to normálni ľudia. Prejavilo sa to vo vzájomnej
spolupráci detí a v spoločnom trávení času. Počas letného tábora bol deťom ponúknutý obraz zdravého
životného štýlu prostredníctvom zážitkov v prírode, rôznych hier a užitočného trávenia voľného času.
Nápomocných bolo pri aktivitách 8 dobrovoľníkov.

2017zam073
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Henrieta Ághová
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Týždeň vedy a techniky
350 EUR

V rámci projektu sa v októbri na našej škole uskutočnil Týždeň vedy a techniky.
Podujatia sa zúčastnili tak naši žiaci ako aj žiaci z rôznych škôl z celého
Slovenska. Vrámci podujatia si mohli žiaci v stánkoch zameraných na fyziku,
chémiu, biológiu, matematiku vyskúšať rôzne pokusy, preveriť svoje vedomosti,
oklamať svoje zmysly, ale aj sa zahrať logické hry či vyrobiť si kalendár v tvare pravidelného dvanásťstenu.
Denne sa konali vedecké prednášky na rôzne zaujímavé témy.

2017zam074
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

Anna Godočíková
Občianske združenie AGATANGEL
FESTIVAL NÁDEJE
500 EUR

V rámci projektu sa konalo podujatie FESTIVAL NÁDEJE 2017 na vonkajšom
obecnom amﬁteátri v obci Hatalov, okr. Michalovce. Ide o kultúrno-spoločenské
podujatie určené pre širokú verejnosť - mládež, rodiny s deťmi i starších.
Zúčastnilo sa ho podľa prezenčných listín 1211 návštevníkov. Na organizácii
a zabezpečení celého podujatia sa podieľalo takmer 60 organizátorov
a dobrovoľníkov. Podujatie FN splnilo svoj cieľ nad očakávanie. Na jednom mieste sa zišli silné osobnosti
duchovného života i kvalitné slovenské gospelové kapely.
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2017zam075
Predkladateľ projektu: Ing. Gabriela Šmajdová
Podporená organizácia: Arcidiecézna charita Košice,
Charitný dom sv. Alžbety
Názov projektu:
Potrebuje bezdomovec mydlo?
Suma podpory:
600 EUR
V rámci projektu sa v Charitnom dome sv. Alžbety organizovali tvorivé dielne pre
ženy v núdzi, kde sa naučili ručne vyrábať dekoratívne mydielka. Na pravidelných
týždenných stretnutiach, pod vedením skúseného lektora, sa tak približne
25 žien v hmotnej a sociálnej núdzi naučilo novým zručnostiam, zároveň sa podporila ich sebarealizácia a rast
pracovných návykov, ktoré sú dôležité pre úspešnú adaptáciu v trvalom zamestnaní. Predajom výrobkov
za dobrovoľný príspevok sa zmiernil materiálny nedostatok klientiek a podporili sa ďalšie aktivity v zariadení.

2017zam076
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miroslava Lengyelová
Združenie za práva zvierat
Československý kastračný program
400 EUR

Kastračná akcia psov a mačiek v rómskych osadách Stráne pod Tatrami
a Rakúsy sa realizovala Združením za práva zvierat vďaka dobrovoľníkom
a veterinárom v tíme a vďaka príspevkom verejnosti a grantu nadácie TB.
V spolupráci a súčinnosti obcí a RVPS Poprad. Dosiahli sme elimináciu zvierat
v osade - odber asi 1/4 zvierat v oboch osadách spolu plus kastráciu takmer všetkých samíc, ktoré sa
v osade nekontrolovane množili. Výsledkom by malo byť dlhodobé zníženie prísunu ďalších nechcených
zvierat v oboch osadách a eliminácia úhynu takto narodených šteniat a mačiat na choroby, ktoré sa
v osadách nachádzajú.

2017zam077
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marcela Revajová
Občianske združenie Športový klub Ferčekovce
Výlet do Zádielskej doliny
350 EUR

V rámci projektu bol zorganizovaný výlet do Zádielskej doliny ako súčasť našich športovýchkultúrnych
a náučných aktivít, ktorým sa počas celého roka venujem OZ Športový klub Ferčekovce. Uskutočnil sa v dňoch
10.-.11.6.2017. Prvý deň bola naplánovaná turistika v Zádielskej doline a druhý deň návšteva Krásnohorskej
jaskyne. Deti sa venovali rôznym športovým aktivitám a čo je najdôležitejšie- so svojimi rodičmi. Strávili spolu
veľmi pekný, nezabudnuteľný víkend, odniesli si kopec zážitkov.

2017zam078
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Michaela Klempová
AneMa
Relaxačný pobyt pre onkologicky choré deti
700 EUR

Relaxačný pobyt pre onkologicky choré deti sa uskutočnil v termíne 15.-17.9.2017
vo Vysokých Tatrách. Pobytu v Tatrách sa zúčastnilo 13 onkologicky chorých detí,
ich súrodenci a rodičia. Každej rodine bolo umožnené, aby si vybrala program
podľa ich vôle. Deti sa mohli bez obmedzenia vyšantiť vo vodnom svete, zahrať si
detský bowling alebo si oddýchnuť pri rozprávke v hotelovom kine. Pobyt priniesol psychický a fyzický oddych
pre pacienta a celú rodinu a načerpanie nových síl do ďalšieho boja nielen s náročnou diagnózou, ale aj
negatívnymi dôsledkami liečby.

2017zam079
Predkladateľ projektu: Miroslav Žemlička
Podporená organizácia: Asociácia náhradných rodín
Názov projektu:
Letný rekreačno-poradenský pobyt
pre náhradné rodiny
Suma podpory:
650 EUR
V rámci projektu Asociácia náhradných rodín zrealizovala v dňoch
31. 7. - 5. 8. 2017 letný, rekreačno poradenský pobyt pre náhradné rodiny a deti,
ktoré v náhradných rodinách žijú.Počas pobytu mali náhradní rodičia možnosť
zúčastniť sa odborného vzdelávania, ktoré sme zabezpečili, taktiež mohli využiť individuálne psychologické
poradenstvo. 35 náhradných rodín z celého Slovenska sa stretlo a prežili spolu týždeň s možnosťou
vzdelávania a rekreácie.

2017zam080
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marianna Joščáková
Návrat, o. z.
NaHLAS o prijatí
650 EUR

Centrum Návrat v Prešove realizovalo v období júl až november 2017 projekt
„NaHLAS o prijatí“, ktorého cieľom bolo verejne komunikovať o tom, že je pre nás
životne dôležité prijímať a byť prijatý. Prostredníctvom verejného happeningu,
spoločnej hromadnej bubnovačky, fotovýstavy životných príbehov mladých ľudí,
diskusie a ďalších osvetových /PR/ aktivít sa pracovníci Návratu snažili priblížiť životné príbehy tých, ktorí majú
osobnú skúsenosť s prijatím v rôznych podobách. Aj touto formou sa usilujú o scitlivenie verejnosti na vnímanie
potrieb a poskytovanie podpory deťom, ktoré potrebujú prijatie ako aj jednotlivcom i rodinám, ktoré aktívne
prijímajú dieťa a poskytujú mu bezpečné vzťahy.
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2017zam081
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michaela Barboríková
CLAUDIANUM, n. o.
Pozvanie na šálku tanca II.
550 EUR

Vďaka projektu sa podarilo vytvoriť 6 mesačný tanečno-pohybový terapeutický
program pre klientov RS Claudianum, ktorými sú dospelí občania s mentálnym
a kombinovaným postihnutím. Podarilo sa nám tak zabezpečiť pravidelnosť
a kontinuitu v stretnutiach, čo je v terapeutickom procese veľmi dôležité.

2017zam082
Predkladateľ projektu: Peter Magyar
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Topoľníky
Názov projektu:
Škôlkari na ceste, dopravné ihrisko
pre najmenších
Suma podpory:
350 EUR
Organizátorom projektu je vedenie MŠ spolu s rodičovským združením pri MŠ a dobrovoľníkom. Cieľom
je vybudovať na dvore MŠ bezpečnostný priestor, na ktorom sa môžu deti oboznámiť s pravidlami cestnej
premávky. V prvej fáze ide o vybudovanie spevnených plôch s vyznačenými cestami, prechodmi pre chodcov
atď. Podľa dostupných ﬁnančných prostriedkov budú následne doplnené potrebné dopravné značky,
semafóry.

2017zam083
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Stanislav Lagovský
Občianské združenie Akadémia Juventus Žilina
Vybudovanie tréningovej a hracej plochy AJŽ
300 EUR

V rámci projektu sa realizovala starostlivosť o futbalové ihrisko - skvalitnenie
trávnatej plochy. Valcovaním ihriska sa dosiahlo skvalitnenie futbalovej plochy
a tým sa skvalitnili futbalové tréningy všetkých hráčov v akadémii.

2017zam085
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jozef Bendík
Slovenský skauting, o. z.
AQUA 2017 – medzinárodné skautské podujatie
400 EUR

Projektu AQUA 2017, realizovaného v priebehu augusta 2017 na Vodnej nádrži
Sĺňava v Piešťanoch, sa zúčastnilo dokopy 253 detí a dospelých, účastníkov
i organizátorov zo Slovenska, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska
a Maďarska. Potvrdilo sa, že deti a mládež dokáže osloviť ponuka aktivít, ktoré pre
nich organizátori pripravili. Od vodných, cez kultúrne a turistické, až po rôzne remeselné a verejnoprospešné.
To čo deti spája a motivuje sú práve kamaráti, zážitky a dobrodružstvo. Ukázalo sa to v plnej miere v účasti
na všetkých ponúkaných aktivitách ako aj v silnej spätnej väzbe účastníkov k organizátorom.

2017zam086
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Daniela Zgodavová
Daruj nádej, občianske združenie
Dovybavenie priestorov na rehabilitáciu
500 EUR

V rámci projektu bola zakúpená automatická práčka a sušička vďaka čomu sa
výrazne zlepšili podmienky súvisiace s poskytovaním rehabilitácie pre ťažko
zdravotne postihnuté deti, ktoré majú častokrát oslabenú imunitu. Je nesmierne
dôležité meniť prádlo a dezinﬁkovať po každej terapii. V súčasnosti je možné
použité prádlo vyprať a vysušiť priamo v priestoroch centra.

2017zam087
Predkladateľ projektu: Michaela Detková
Podporená organizácia: Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan
Banská Bystrica
Názov projektu:
Kormidelnícky kurz Barbakan
Suma podpory:
400 EUR
V rámci projektu absolvovali skauti a skautky vo veku 12 - 16 rokov v počte 14
kormidelnícky kurz. Všetci sú pripravení prevziať zodpovednosť v domácich
posádkach a viesť spolu s vedúcimi oddielov ostatných členov podľa skautských
princípov a metódy. Viacerí z členov sa priamo chopili tzv. funkcií kormidelníkov a pomáhajú viesť svoje vlastné
posádky. Ďalší sa zapojili do rôznych projektov a plánujú rôzne aktivity pre rovesníkov i mladších skautov
a skautky.
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2017zam088
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Adriana Koyš
KASPIAN
Srdcom pre KASPIAN
800 EUR

2017zam092
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ingrid Nikodémová
Veríme v nádej, občianske združenie
Biolampa pre komunitu
500 EUR

Realizáciou projektu sa prispelo k zabezpečeniu ochrany pred slnečnými lúčmi
počas horúcich letných mesiacov. Zároveň sa zabezpečila príjemná klíma
a zvýšila sa estetickosť vnútorných priestorov klubu kASPIAN. Úžitok z tohto
projektu budú mať nielen deti a mladí ľudia, ktorí využívajú naše služby, ale aj
dobrovoľníci a študenti v praxi, pracovníci i komunita v okolí Furdekovej 6/A, ktorá využíva tieto priestory.

Vďaka projektu bola zakúpená biolampa Bioptron pre klientov občianskeho
združenia. Biolampa bola zapožičiavaná na aplikáciu do domáceho prostredia.
Klienti si aplikovali svetelnú terapiu niekoľko krát denne, podľa potreby. Vďaka
aplikácii biolampy sa zmiernili bolesti klientov a urýchlil proces hojenia rán
a kožných problémov. Klienti veľmi uvítali možnosť aplikácie biolampy v domácom prostredí.

2017zam089
predkladateľ projektu:
podporená organizácia:
názov projektu:
suma podpory:

2017zam93
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Dominika Supeková
Spojená škola internátna
SNOEZELEN
500 EUR

V rámci projektu bola realizovaná kúpa kompenzačnej pomôcky - rezonančnej leňošky, ktorá sa využíva
v dopoludňajších hodinách pre žiakov B a C variantov školy (stredné a ťažké mentálne postihnutie), pre žiakov
našej špeciálnej materskej školy. V popoludňajších hodinách sa kompenzačná pomôcka využíva pre klientov
CŠPP v rámci ranej starostlivosti. Používanie kompenačnej pomôcky spolu s ostatnými komponentami
vytvorenej multisenzorickej miestnosti závisí od individuálnych potrieb detí.

2017zam090
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Silvia Krajňáková
Dobrý pastier Pribeník, n. o.
Oprava vonkajšej fasády v sociálnom zariadení
400 EUR

Nezisková organizácia Dobrý Pastier, ktorá prevádzkuje sociálne zariadenie pre
osamelé matky s deťmi v rámci projektu zrealizovala menšie vonkajšie úpravy
fasády budovy soc. zariadenia. Najväčším prínosom projektu je zabezpečenie
kvalitného bývania prijímateľov takýchto sociálnych služieb, aby sa cítili bezpečne
a dobre.

Pavol Katreba
Združenie mariánskej mládeže
Buď INý, maj súcit s chudobnými!
450 EUR

Projekt „Buď Iný, maj súcit s chudobnými!“ sa realizoval formou štvordňového
podujatia v termíne 28.-31.7.2017 v obci Lokca na Orave. Bol určený
predovšetkým pre členov Združenia, ale aktívne sa zapojilo do projektu aj
domáce obyvateľstvo. Program pozostával z prednášok, workshopov (podomová
návšteva, šport, kreatívne workshopy), skupinových zdieľaní a prednášok zameraných na sociálnu pomoc. Tým
sa u účastníkov podarilo vzbudiť sociálne cítenie a chuť aktívne pomáhať druhým vo svojom okolí. Do projektu
sa zapojilo celkovo 304 osôb.

2017zam094
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Daniela Mrázová
Svetielko nádeje
Pomáhame ešte viac
700 EUR

V rámci projektu „Pomáhame ešte viac“ boli rodičmi detí v liečbe na Klinike
pediatrickej onkológie a hematológie predložené do OZ Svetielko nádeje
žiadosti o úhradu lieku, prílohou ktorých je doklad/doklady z registračnej
pokladne dokumentujúce nákup odporúčaných liekov a vitamínov. Následne dal
sociálny pracovník OZ Svetielka nádeje odsúhlasiť oprávnenosť liekov s odporúčanou doplnkovou liečbou
ošetrujúcemu lekárovi. Nakoniec bola suma nákladov za odsúhlasené lieky, vitamíny vyplatená rodine. Ciele
projektu boli naplnené v priebehu mesiaca júl, prostredníctvom pomoci 18 rodinám, ktorých deti sú aktuálne
v liečbe.
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2017zam095
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Roman Sečiansky
Základná škola s materskou školou Lazany
Pohybom k zdraviu
350 EUR

2017zam098
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Alexandra Maňkošová
Tanečné divadlo Bodies
Chceme aj naďalej tvoriť a tancovať...
400 EUR

Cieľom projektu bola podpora vybavenia našej novej telocvične o moderné
prostriedky pri športových hrách, a to zakúpením svetelnej tabuľe s časomierou
pre zobrazovanie výsledkov počas zápasov. Projektom tiež chceme vytvoriť
dobré pracovné prostredie žiakom počas hodín telesnej výchovy a aj takýmto
spôsobom podporiť záujem detí o pohybové aktivity.

V rámci projektu sa zabezpečil prenájom tanečnej sály. Prenajaté priestory
divadlo využíva denne v čase od 14.30 do 20.00 hod. Počas celého týždňa
sa na tanečnej sále vystrieda 2x cca 70 tanečníkov pracujúcich v 6 vekových
skupinách.Tréningy sú zamerané na rôzne tanečné techniky moderného tanca
a choreograﬁe primerané veku.

2017zam096
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam099
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lívia Mistríková
Provita
Pomôžme krehkým deťom
550 EUR

Výsledkom zrealizovaného projektu je zabezpečenie rýchlej a bezpečnej prípravy
mlieka pre pacientov, čo zvyšuje spokojnosť nielen detí (v čase kŕmenia nemusia
dlho čakať na ohriatie stravy), ale aj ich matiek a ošetrujúceho zdravotného
personálu. Keďže matky hospitalizované spolu s deťmi podávajú svojím deťom
čerstvo odstriekané mlieko bez pasterizácie, sterilizáciou odsávačiek sa znižuje riziko vzniku nozokomiálnej
nákazy a bakteriálnej kontaminácie mlieka.

2017zam097
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

JUDr. Adžana Modlitbová
OZ Detské centrum KVETINKOVO
Knižný kútik
350 EUR

V rámci projektu sa vybudoval knižný kútik v rohu dennej miestnosti, ktorý tvorí
rohová skrinka s viacerými poličkami, na ktorých sú knihy prehľadne uložené
a rozdelené. Rohová skrinka s poličkami ďalej pokračuje lavičkou na sedenie
s molitanovým sedákom a dvomi úložnými kontajnermi na knihy pre najmenšie
deti. Ak si chcú zároveň čítať knihy viaceré deti, k dispozícii majú kobercový podsedák (kruh s motívom
zvieratka) na sedenie. Vytvorenie uceleného knižného kútika umožňuje deťom nový druh trávenia voľného času
v rámci vnútorných aktivít.

Gabriela Bartková
SVETIELKO POMOCI, n. o.
Psychosociálna pomoc pre onkologicky choré deti
1 000 EUR

V rámci projektu sme pomohli viac ako 80 osobám - deťom s onkologickými
ochoreniami, ich rodičom a súrodencom.

2017zam0100
Predkladateľ projektu: Marcela Masičová
Podporená organizácia: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Banská Bystrica
Názov projektu:
Bez nároku na odmenu
Suma podpory:
400 EUR
V rámci projektu boli zrealizované teambuildingové a oddychové aktivity s cieľom
upevniť vzťahy medzi dobrovoľníkmi saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici.
Dobrovoľníci sa tiež dozvedeli nové informácie o saleziánskej rodine na Slovensku
a o dôležitostí povolaní počas svojej náštevy noviciátu v Poprade. Ocenenie ich celoročnej práce malo rôznu
formu - pekné ubytovanie na chate v slovenskom raji, spoločná opekačka, výlety, návšteva aquaparku či
návšteva atrakcií pri spoznávaní východného Slovenska. Akcie sa zúčastnilo 30 mladých ľudí - dobrovoľníkov
a animátorov.
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2017zam101
Predkladateľ projektu: Ivan Sedlačik
Podporená organizácia: ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE HÁLKOVA 56
Názov projektu:
Oprava klavíra – koncertného krídla
August Förster
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu sa podarilo zrealizovať opravu klavíra - koncertného krídla
August Förster, ktorá umožnila výrazným spôsobom pozdvihnúť a rozšíriť
hudobnú produkciu na Základnej umeleckej škole Hálkova v Bratislave. Oprava bola nevyhnutnosťou, nástroj
bol v nevyhovujúcom technickom stave. Prínos z rekonštrukcie nástroja majú žiaci pri vyučovaní, účinkujúci
na verejných podujatiach, ale tiež i poslucháči koncertov, súťaží a prehliadok.

2017zam102
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Alžbeta Mináriková
Občianske združenie MonteSvet
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo zaobstarať didaktický materiál pre OZ MonteSvet,
zvýšiť návštevnosť priestorov OZ a v neposlednom rade bol splnený cieľ
pripraviť pre deti vhodné prostredie na rozvoj ich zmyslového vnímania
a upraviť herne tak, aby boli atraktívne, funkčné a zabezpečovali bezpečnosť
a komfort pri aktivitách v nich.

2017zam104
Predkladateľ projektu: Viera Bartošová
Podporená organizácia: Slovenský skauting,
1. zbor Baden-Powella Bratislava
Názov projektu:
Letný skautský tábor pre rómskych lídrov
Suma podpory:
500 EUR
V rámci projektu sa podarilo zorganizovať 6-dňový tábor pre 27 Rómskych
skautov zo sociálne znevýhodneného prostredia za účasti 6-tich inštruktorov
z 1. zboru skautov Bratislava. Rómski skauti sa naučili lepšie pracovať so svojimi
malými skupinkami, dostali veľkú dávku inšpirácie, motivácie, naučili sa dlhodobo plánovať program a vytvorili
si podrobný programový plán na september až december 2017. Inštruktori z nastupujúcej generácie vedúcich
1. zboru skautov Bratislava sa naučili lepšie spolupracovať a získali pozitívny vzťah k Rómskej komunite, ktorý
budú odovzdávať ďalej.

2017zam105
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Peter Augustín
OZ Pivonka
Cestou necestou
350 EUR

V materskej škole Pivonkova v Bratislave sa v rámci projekt Cestou necestou
podarilo zorganizovať spoločný výlet detí, rodičov a pedagógov na Zochovu
chatu. Deti poznávali prírodu, športovali a utužoval sa kolektív nielen medzi deťmi
ale aj medzi rodičmi a pani učiteľkami.

2017zam106
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Branislav Potreský
OZ Nepočujúce dieťa
Informáciami k počutiu
750 EUR

V pilotnom projekte „Informáciami k Počutiu“ sa vytvoril podklad pre viac ako
5 informačných materiálov pre rodiny detí s poruchou sluchu, ktoré pre nich
budú k dispozícii v online verzii na www.nepocujucedieta.sk a v ofﬂine verzii
na vybraných miestach prvého kontaktu rodiny s diagnózou porucha sluchu.
Projekt tak prispeje k zlepšeniu orientácie a vedomostí týchto rodín, aby vedeli ako, kedy a kde sa obrátiť
na potrebného odborníka a maximalizovať tak mieru pomoci pre ich deti. Včasná intervencia u detí s poruchou
sluchu tak prispeje k ich budúcemu začleneniu do majoritnej, počujúcej spoločnosti a umožní im počuť,
rozumieť a komunikovať so svojím okolím.

2017zam107
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Eduard Kret
RASTÚCA
Pamätná izba s hospodárskym náčiním
350 EUR

OZ Rastúca má v pláne zrekonštruovať pamätnú miestnosť s hospodárskym náčiním za pomoci dobrovoľníkov
a ﬁnančnej podpory. Cieľom projektu je zvýšenie cestovného ruchu, vzdelávanie mladých ľudí a kultúrny
zážitok.
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2017zam108
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Stanislav Šimo
Deťom s rakovinou, n. o.
Kreatívna tvorba detí na detskej onkológii
800 EUR

Liečba detí s rakovinou je náročná a zdĺhavá. V prekonávaní týchto dní veľmi
pomohla nová arteterapia, čiže práca s novým kreatívnym materiálom. Vďaka
tomu mohli prísť deti do psychickej pohody, ktorá je veľmi podstatná pre priebeh
liečby. Tento projekt veľmi pomohol nielen deťom, ale aj rodičia mohli mať chvíľku
pre seba, kým deti tvorili nové výrobky spolu s personálom.

2017zam109
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Robert Solčan
CENTRUM NADANIA, n. o.
Nech inakosť nie je prekážkou vo vzdelávaní
400 EUR

Realizáciou projektu sa podarilo zriadiť miestnosť a zariadiť ju relaxačným vybavením, snoezelen. Deti
s pervazívnou vývinovou poruchou majú možnosť počas školy ale aj po vyučovaní sa upokojiť , znížiť pocity
predráždenia, znížiť sociálne a senzorické predráždenie. Mnohé z detí predĺžili svoj pobyt v škole na vyučovaní,
lebo vďaka účinnej stabilizácií sú schopné vystaviť sa senzorickým podnetom v triede a lepšie regulujú svoje
správanie.

2017zam110
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Hrčková
Súkromná základná škola – Škola u Filipa
Chutná záhrada, ktorá učí
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo vybudovať mini relaxačnú zónu, vyvýšené záhony,
bylinkovú špirálu, hmyzí hotel, kompostovisko, artušov kruh, vysadili ovocné
stromy, vybudovali pieskovisko. Na projekte participovali rodičia aj deti. Finančné
prostruiedky boli použité na dopravu kameňa pre bylinkovú špirálu, nákup
guľatiny a tesárske práce.

2017zam111
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Henrieta Košiarová
TABITA – diakonia
Letný biblický tábor Červenica 2017
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať letný tábor, ktorého úlohou bola zvesť Božieho slova - formovanie detí
a dorastu vo viere, upevňovanie starých priateľstiev a nachádzanie nových.

2017zam112
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Renáta Núdziková
Podložený palček
Nové poznania
400 EUR

Občianske združenie Podložený palček v rámci projektu zabezpečilo tablet
so špeciálnymi programami, ktorý pomáha rodinám s ťažko zdravotne
postihnutými deťmi. Tieto deti potrebujú nepretržitú starostlivosť, učenie,
stimulácie. Táto pomôcka deti zaujala, vyjadrovali radosť z nového objavovania.
Stimulácie dávajú možnosť dosiahnutia čo najvyššej možnej miery samostatnosti v rámci svojich možností
a schopností.

2017zam113
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Adriána Bíliková
PK Záhorák Senica
Plavecké pomôcky a sústredenie
300 EUR

V rámci projektu boli Plaveckým klubom Záhorák Senica zakúpené nové
plavecké pomôcky, inovatívne novinky, ktoré prispeli k zvýšeniu záujmu detí
o tréningový proces, čo v konečnom dôsledku viedlo k vyšším výkonom detí
na pretekoch a súťažiach. Za posledný rok deti získali mnoho medailí a ocenení,
výrazne si polepšili osobné rekordy, čím si získali miestenky medzi najlepšími vo svojich vekových kategóriách
na Slovensku a v Čechách. Klub má aktuálne Majstrov Slovenska a taktiež držitelov Útvaru talentovanej
mládeže.
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2017zam114
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Erika Hurinská
BETLEHEM
Neobyčajné umenie obyčajných ľudí
550 EUR

Výsledkom projektu bolo 15 arteterapeutických stretnutí, v rámci ktorých dostali
ľudia s duševným ochorením priestor na sebarealizáciu v oblasti liečby umením.
Cez vlastnoručne namaľované obrazy mohli vyjadriť svoje prežívanie a aktuálne
nastavenie, cez tvorbu sa mohli prinavrátiť do stavu harmónie so sebou samým
a svojim okolím. Terapiou ich sprevádzal výtvarný umelec, ktorý im otvoril do sveta umenia týmto krásnym
spôsobom. Súčasťou projektu bola výstava diel v bratislavskej Umelke, kde boli prezentované najkrajšie diela
vytvorené počas projektu.

2017zam115
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Bágeľ
Združenie STROM
Spoznaj STROM
450 EUR

Združenie STROM organizuje ročne 6 sústredení, Tábor Mladých Matematikov
(TMM) a veľa iných akcií so zameraním na matematiku pre talentovanú mládež.
Aby sa združenie mohlo prezentovať na úrovni, v rámci projektu sa podarilo
zakúpiť kvalitný fotoaparát, pomocou ktorého sa bude združenie prezentovať
kvalitnými zábermi - či už fotograﬁami alebo videami - z aktivít a akcií, ktoré organizuje. Aby aj ľudia vďaka
fotkám a videám dozvedeli viac o združení STROM.

2017zam116
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zdravé srnančatá
Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie
Zdravé srnančatá
350 EUR

V rámci projektu bolo cieľom zmodernizovať umyvárky pre deti v MŠ Dolné Srnie.
Z prostriedkov nadácie a občianskeho združenia boli zakúpené nové zariadenia
(držiaky na uteráky a radiátory), ktoré pomohli vymeniť rodičia detí. Montážou
nových radiátorov a odstránením starých krytov vznikol nielen nový priestor, ale
zvýšila sa i bezpečnosť.

2017zam117
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slavka Richnáková
Zelený Jablonec
Odkrývame tajomstvá vedy a techniky
350 EUR

V rámci projektu OZ Zelený Jablonec zakúpil plánované konštrukčné pomôcky,
ktoré následne odovzdal ZŠ Jablonec. Konštrukčné pomôcky boli začlenené
do vzdelávacieho procesu, žiaci si vyskúšali konštrukciu vybraných modelov
a práca s pomôckami bola pre nich nová, zaujimavá a motivujúca. V súčasnom
vzdelávacom procese tak deti majú možnosť učiť sa vlastnou skúsenosťou v oblasti vedy a techniky
prostredníctvom inovatívnych pomôcok.

2017zam118
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Maslen
Spolu proti CMV
PRE naše deti & O našich deťoch
550 EUR

Občianske združenie Spolu proti CMV zrealizovalo stretnutie rodin a ich
deti s diagnózou vrodená CMV infekcia. Cielom stretnutia bolo zoznámiť sa,
zdieľať skúsenosti, porozprávať sa o podobných problémoch. Pre deti boli
pripravené dielničky, individuálna a skupinová muzikoterapia pod vedením
skúsených terapeutov, ktorej sa mohli zúčastniť aj rodičia a získať tým ďalšie možnosti ako pomocou hudby
a vibrácií pracovať s handikepovaným dieťaťom. Každý účastník mal možnosť si urobiť portrétovú fotograﬁu
profesionálnym fotografom, občerstviť sa a na záver boli všetci obdarovaný malým darčekom.

2017zam119
Predkladateľ projektu: Radoslav Šicko
Podporená organizácia: OZ GALANT pri Špeciálnej Materskej škole
pre deti so sluchovým postihnutím
Názov projektu:
Rehabilitačná miestnosť pre hendikepované deti
Suma podpory:
550 EUR
Cieľom projektu bolo zriadenie rehabilitačnej miestnosti pre sluchovo, mentálne
a telesne postihnuté deti vo veku od 3-6 rokov sa realizovalo na Hrdličkovej ulici
v Bratislave. Zakúpený bol koberec, 2x tuli vaky, rehabilitačno- manipulačné
bábiky, kocky a balančné pologule na cvičenie. Rehabilitačná miestnosť sa využíva denne, chodí sem
cca 60 detí materskej školy.
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2017zam120
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Serečunová
Slovenský skauting, 49. zbor Prešov
Cesta vody...
400 EUR

2017zam123
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kazimír Hlavačka
Novomestský športový klub 1922
Sústredenie
300 EUR

V rámci projektu sa podarilo zorganizovať 16 individuálnych splavov pre stredné
školy z Prešova, Sabinova i Košíc a pripraviť pre účastníkov silný zážitkový deň,
počas ktorého sa naučili mnohé nové veci. Taktiež sa realizoval Inštruktorský
vodácky kurz pre 14 nových inštruktorov. Účastníci okrem iného, mali aj možnosť
vyskúšať si aktivity „raritného“ charakteru, rozvíjať svoje zručnosti v netradičnom športe, i prehlbovať svoje
životné zručnosti prácou v skupine, pri riešení „krízových“ situácií a to všetko zábavnou a atraktívnou formou.

V rámci projektu Sústredenie bolo zorganizované sústredenie formou letného
tréningového kempu v Nemšovej. Cieľom bolo upevnenie vzťahov, budovanie
tímu rôznymi spoločnými aktivitami aj mimo tréningov a týmto upevniť tímového
ducha, ako aj zlepšenie fyzických a technických zručností detí. Vďaka projektu sa
zlepšili vzťahy v tíme, chlapci majú lepšiu disciplínu na tréningoch a celkovo majú iný prístup k tréningovému
procesu. Zameraním projekt bol tiež zlepšenie rýchlosti, kondície a herných činností.

2017zam121
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam124
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

LADISLAV VAŠKO
KOŠAKT, o. z.
Odpadkové koše – BANKOV
400 EUR

OZ KOŠAKT sa už niekoľko rokov intenzívne venuje ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia, organizuje
a sprostredkúva dobrovoľnícke akcie, zúčastňuje sa akcií iných aktivistov v okolí a aktívne sa zapája
do ochrany životného prostredia kdekoľvek na Slovensku. Zamestnáva obyvateľov Košického LUNIKA IX.
Znečisťovanie lesov a lesoparkov je žiaľ bežnou realitou, a týmto projektom by chceli usmerniť návštevníkov
lokality Bankov k tomu, aby mali možnosť zanechať lesy a parky čisté a bez zbytočných odpadkov.

2017zam122
Predkladateľ projektu: Katarína Štroffeková
Podporená organizácia: Základná škola pre 1. – 4. ročník
s materskou školou Pernek
Názov projektu:
Keď sa učíme a hráme, radosť v srdci máme
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť kvalitnú a zaujímavú hru - Človeče nehnevaj sa, ktorú môžu žiaci ZŠ
a zároveň aj MŠ využívať v exteriéri - v priestoroch školského dvora a školskej záhrady. Hra je prenosná, takže
si ju môžu zobrať či už na školský dvor, tak i do školskej záhrady.

Robert Dvoran
OZ MŠ Turnianska
Hrať nás baví
400 EUR

V projekte Hrať nás baví sa podarilo vďaka obnove fondu kostýmov, postáv
a bábiek prebudiť v daťoch záujem o divadlo, a to nielen ako divákov ale aj ako
hercov v príbehoch, ktoré hrali sami medzi sebou. Deti v MŠ s nadšením ocenili
nové kostýmy a zvýšila sa ich radosť a záujem o túto formu kreatívnej tvorby.
Veľkým beneﬁtom je aj to, že kostýmy budú môcť byť použité aj v ďalšej práci s deťmi, najmä pri príprave
predstavení pre rodičov a starých rodičov.

2017zam125
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lívia Šarinová
Lampášik nádeje, občianske združenie
Snažíme sa dokázať viac
600 EUR

Projekt bol zameraný na pomoc pre ťažko zdravotne postihnuté deti a ich rodiny.
Zakúpením germicídneho žiariča vytvorilo OZ pre deti, ktoré majú zníženú
imunitu, bezpečné prostredie. Využívaním zakúpených pomôcok a materiálu
u ťažko zdravotne postihnutých detí sa zlepšila rovnováha, koordinácia, celkové
uvoľnenie a zníženie bolesti pri cvičení. Tieto pomôcky zároveň využívajú aj rodičia detí, ktorí vynakladajú veľkú
fyzickú námahu pri manipulácii a starostlivosti o svoje deti.
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2017zam126
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miriam Balková
Matias, n. o.
Rodinné centrum pre deti s autizmom
600 EUR

Nezisková organizácia MATIAS v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu osôb s autizmom Turiec založila
Rodinné centrum pre deti s autizmom a Materskú školu pre deti s autizmom, ktoré budú slúžiť dlhodobo
deťom s autizmom na vzdelávanie a trávenie voľného času spolu s ich rodinami. Cieľom je skvalitniť život
deťom s autizmom a tým aj ich rodinám. Pri vzdelávaní detí chcú používať najmodernejšie didaktické postupy
a metódy, ktoré sú odskúšané v iných krajinách sveta.

2017zam127
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Peteja
Different – občianske združenie
Bašta ožíva
400 EUR

Projekt Bašta ožíva pomohol pripraviť pre návštevníkov kultúrno-komunitného
centra viacero podujatí. Výstup z neho bol najmarkantnejší pri pravidelných
štvrtkových ﬁlmových projekciách domáckeho klubového kina Kameň, počas
uvedenia medzinárodného festivalu dokumentárneho ﬁlmu Jeden svet a pri
občasných nedeľných detských premietaniach, diskusiách, herných turnajoch, koncertoch a pod. Žánrová
pestrosť sa prejavila aj na počte divákov, ktorých v súvislosti s projektom bolo takmer 400. Zámerom
projektu bolo zvýšiť komunitné povedomie o Bašte kultúrno-komunitnom centre v Bardejove a jeho aktivitách
a zároveň zvýšiť kvalitu i pestrosť ponuky. Cieľová skupina bola pestrá od najmenších detí, cez návštevníkov
kinopremietaní a koncertov až po diskusie či festival.

2017zam128
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marián Zima
Anima, n. o.
Ukáž mi, ako sa to robiť má
550 EUR

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 10 stretnutí pre rodičov a deti, v rámci
ktorých získavali sociálne zručnosti a cez živé učenie (reﬂexia a pokus o zmenu)
sa snažili porozumieť svojmu správaniu, chybám ktoré v ňom robia a ktoré im
spôsobujú problémy vo vzťahoch a rodinnom či inom spoločenskom fungovaní.
Úvodná motivácia bola náročná, no následne sa rodičia zaktivizovali a porozumeli spôsobu takéhoto učenia,
ktorý sa im zapáčil. Po 10 stretnutiach získali opakovane pozitívnu ozvu zo sociálneho prostredia a toho času si
už sami pýtajú toto skupinové stretnutie.

2017zam129
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miloš Kulík
Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
HROU K ÚSPECHU – DEBORA, útulok pre matky s deťmi
700 EUR

Tento projekt má pre sociálne zariadenie veľký význam a prínos - zlepšila sa kvalita poskytovanej sociálnej
služby, skrášlilo sa okolie a deti budú zmysluplne využívať voľný čas. Deti sa budú mať kde bezpečne hrať
a mamičky si pri strážení svojich ratolestí môžu pohodlne posedieť.

2017zam130
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Soňa Antálková
Pjekné mjestečko
Múzeum a komunitné centrum v Kútoch
450 EUR

Projekt múzea a komunitného centra bude slúžiť ako zázemie pre miestne
folklórne skupiny a miestne združenia. Priestor takto vytvorený bude otvorený pre
verejnosť ako cyklopoint, miesto stretnutí a spoločenských podujatí miestneho i
regionálneho významu. Týmto výnimočným projektom bolo vytvorené miesto pre
priateľov, miestnych aktivistov a obnoviteľov zabudnutých tradícií, ktoré bude spájať ľudí v obci a regióne.

2017zam131
Predkladateľ projektu: Ing. Iveta Fešovičová
Podporená organizácia: Rodičovské spoločenstvo Cirkevnej
základnej školy sv. Michala v Michalovciach
Názov projektu:
Poď si sadnúť a oddýchni si
Suma podpory:
350 EUR
Rodičovské spoločenstvo Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach v rámci projektu Poď si sadnúť
a oddýchni si pomohlo škole a jej žiakom k umožneniu oddychu von na čerstvom vzduchu a to cez veľké
prestávky a aj po skončení vyučovania. Táto úprava prostredia uľahčuje pobyt vonku žiakom s poruchami
pohybového aparátu, a tým im môže umožniť lepšiu socializáciu. Prispelo sa k spríjemneniu prostredia, ktoré
slúži jednak všetkým žiakom školy ako aj zamestnancom i rodičom.
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2017zam132
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Zdena Korbeličová
Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
Aparatúra na vystúpenia Igricov a Trubadúrov
450 EUR

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci sa rozhodlo podporiť členov 2 mládežníckych súborov prostredníctvom
Nadácie Tatra banky zabezpečením ﬁnančných prostriedkov na nákup technického zabezpečenia pre členov
2 mládežníckych súborov. Z prostriedkov nadácie Tatra banky bol zakúpený bezdrôtový mikrofón pre sólový
a zborový spev a stojan na noty pre koncertné vystúpenia Mládežníckeho ľudového orchestra IGRICI
a Detského dychového súboru TRUBADÚRI.

2017zam135
Predkladateľ projektu: Lucia Marušincová
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Stropkove
Názov projektu:
Mám krídla
Suma podpory:
500 EUR

Zakúpené technické zabezpečenie umožní solídne riešenie kvalitnej produkcie a reprezentácie mládežníckych
súborov doma i v zahraničí.

V rámci realizácie projektu sa uskutočnili tvorivé dielne pre deti a mládež
s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím, v rámci ktorých boli
zhotovené výrobky rôzneho druhu ponúkané na predaj širokej verejnosti
na viacerých akciách v meste. V rámci workshopových kreatívnych stretnutí sa vytvoril priestor na zmysluplné
trávenie voľného času detí a mládeže. V neposlednom rade ponúkli kreatívne stretnutia možnosť pozitívne
ovplyvniť liečbu ľudí s postihnutím po fyzickej aj psychickej stránke, podporiť rozvoj fantázie, tvorivosti, motoriky
a zvýšiť sebavedomie, či dokonca nadobudnúť pocit dôležitosti.

2017zam133
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017zam136
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miloslav Strážnický
Naša šanca
Voľnočasové aktivity pre hendikepované deti
500 EUR

Vďaka tomuto projektu sa podarilo organizácii Naša šanca zakúpiť tablet
Apple iPad pre deti s fyzickým alebo mentálnym postihnutím. Vďaka výukovým
programom (niektoré sú špeciálne určené pre deti s pohybovým a mentálnym
postihnutím) bol podporený rozvoj jemnej motoriky, rôzne vnemy, rozvoj
rozumových schopností, ale aj podpora komunikácie. Práca s tabletom je pre hendikepované deti veľkým
prínosom. Rozšírila sa tak ponuku aktivít a aktívne využitie voľného času pre tieto deti.

2017zam134
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Viktória Kirňáková
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Slnečné lúče
400 EUR

Vďaka projektu Slnečné lúče sa aj ďalším klientom Domu detí Božieho
milosrdenstva obstarali ľudové kroje, v ktorých môžu prezentovať nielen toto
zariadenie. V rámci realizovaných tanečných dielní si osoby s mentálnym,
telesným a kombinovaným postihnutím precvičovali im prispôsobené
choreograﬁe. Integračné tanečné nácviky prebiehali aj v spolupráci so žiakmi s Cirkevnej školy. Toto snaženie
prvýkrát v nových krojoch vyvrcholilo vystúpením na Stropkovskom jarmoku. Realizáciou projektu sa prehĺbila
integrácia telesne a mentálne postihnutých osôb prostredníctvom kultúrnych aktivít. Vytvoril sa priestor pre
spoločné aktivity so zdravými rovesníkmi, ktorí trávili svoj voľný čas zmysluplným spôsobom. Klienti si rozvíjali
pohybovú aktivitu, pozornosť, sústredenosť, ale aj fantáziu a tvorivosť.

Magdaléna Šomodíková
OZ Spolu to dokážeme
Keď práca lieči
600 EUR

Cieľom projektu bolo zmysluplne vyplniť voľný čas pre osoby s ŤZP a ich
rodinným príslušníkom a zabrániť tak ich izolácii, zabezpečiť sociálny kontakt,
pomôcť napredovať, alebo aspoň podporiť ich psychomotorickú oblasť.
Cieľom tak nebol len výsledný produkt - výrobok, ale pocit užitočnosti, spolupatričnosti a prijatia bez prekážok.

2017zam137
Predkladateľ projektu: Monika Kováčová
Podporená organizácia: Občianske združenie pri MŠ
sv. Košických mučeníkov
Názov projektu:
Hráme sa v pohybe – detské ihrisko
Suma podpory:
350 EUR
OZ na projekt Hráme sa v pohybe- detské ihrisko postupne zbieralo ﬁnancie
od rodičov detí, ktoré navštevujú škôlku, plus rôzne dary a to hlavne na zakúpenie
hracích prvkov na ihrisko. Hlavné prvky - hojdačka, šmýkľavka, pružinové
hojdačky a pieskovisko sa kúpilo spolu s príslušenstvom - gumové rohože a montáž. OZ tak z prostriedkov
od rodičov detí v MS a z daru od nadácie Tatra Banky mohlo vytvoriť ihrisko pre deti Deti z MS sa môžu
bezpečne hrať vonku a tak rozvíjať svoje pohybové schopnosti.
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2017zam138
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Boženík
K VECI
Detské ihrisko na Brusnicovej ulici v Bernolákove
350 EUR

Po schválení zmeny rozpočtu sa v rámci projektu ﬁnančné prostriedky použili
najmä na úpravu terénu pre budúcu oddychovú zónu. Do projektu sa zapojili
všetci členovia občianskeho združenia K VECI. Občania vnímajú tento projekt
vysoko pozitívne, je to lokalita plná mladých ľudí, ktorým sa zriadenie detského
ihriska určite zíde.

2017zam140
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Eliška Richnavská
Hipoterapeutické centrum Hipony
Pracujem s koníkmi
400 EUR

Do projektu „Pracujem s koníkmi“ sa zapojilo 30 detí a 15 dobrovoľníkov.
Stretnutia prebiehali v menších skupinách podľa vopred vypracovaného
programu, s prihliadnutím na individuálne schopnosti a možnosti detí. Cieľom
bolo motivovat deti k hlbšiemu záujmu o zvieratá, naučiť ich aké majú potreby
a ako sa o ne postarať. Deti sa naučili kone čistiť, upraviť maštaľ, dať koňom postroje, kone viesť a rovnako
sa učili základy cvičenia na koni a samostatného jazdenia. Celkovo sa uskutočnilo 48 stretnutí a nakoniec
deti absolvovali jazdecké hry, kde preukázali nové poznatky a získané zručností v 5 disciplínach (teoretické
poznatky, praktická zručnosť pri strojení, prekážková dráha, cvičenie na koni a upratovacie činnosti).

2017zam141
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Nemlaha
Lyžiarsky klub SKI TEAM Martinské hole
Majstrovstvá SR v inline slalome
300 EUR

Projekt Majstrovstvá SR v In-line slalome pritiahol pretekárov z celého SR aj zo zahraničia (Česko, Poľsko,
Ukrajina). Preteky boli zorganizované na profesionálnej úrovni a všetci pretekári aj diváci vyjadrili spokojnosť
s pretekmi. Zorganizovali sa preteky In-line korčuľovaní, kde bol zabezpečený celý priebeh pretekov
(organizátori, postavenie trate, bránkoví rozhodcovia, časomerači). Pretekov sa zúčastnilo 84 pretekárov
v rôznych kategóriách. Každá kategória bola osobitne vyhodnotená a najlepším boli odovzdané vecné ceny
a zároveň poháre. Vďaka sponzorom a Nadácii Tatra Banka bolo zabezpečené aj občerstvenie pre všetkých
zúčastnených.

2017zam142
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Beláňová
Rodičovské združenie pri MŠ Mišúta
Mostíky odvahy
350 EUR

V rámci projektu bol zrealizovaný nákup preliezky, ktorá bola nainštalovaná
do športovo-relaxačnej zóny v rámci areálu materskej škôlky. Každodenne ho
využíva cca 130 škôlkarov. V budovaní a obnove areálu sa pokračuje ďalej.

2017zam143
Predkladateľ projektu: Bibiana Proňuková
Podporená organizácia: Združenie rodičov a priateľov Materskej školy
Západná 2, Bratislava
Názov projektu:
V zdravom tele zdravý duch
Suma podpory:
350 EUR
Projekt V zdravom tele zdravý duch sa ukázal ako veľmi užitočný a prospešný pre
všetky deti navštevujúce škôlku v Bratislave. Zakúpenú zostavu veľmi intenzívne
využívajú najmä v zimnom období a deti tak majú pravidelne pohybovú aktivitu.
Materská škola Západná využíva zakúpené pohybovo-gymnastické pomôcky na vytvorenie zostáv, na ktorých
deti cvičia. Riadenými aktivitami sa zároveň deti učia vzájomnej spolupráci, pomôcť si pri jednotlivých úkonoch,
správne sa nasmerovať, či pridržať danú pomôcku.

2017zam144
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Sedláková
K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky
Pes dobráčisko & pes nebezpečný
500 EUR

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné aktivity: Natáčanie ﬁlmu ,
spracovanie, ozvučenie, efekty, strih a kompilácia do mp4 s upresnením
na interaktívne tabule, oslovenie škôl a pilotné zaškolenie canis tímov. Projekt
je otestovaný, video priamo k dispozícii v školách a sú priamo zazmluvnené
termíny v materských školách (predškoláci) a základných školách najmä v žilinskom kraji a následne sa bude
postupovať do susedných krajov.
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2017zam148
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Olveczky
Gemerské grúne
Ovocný Gemer a Malohont
400 EUR

Gemerské grúne vo svojom projekte mapovali staré a krajové odrody ovocných
stromov v regióne, aby ich uchovali ako dedičstvo po predkoch a zároveň aj ako
ovocinársku a gastronomickú unikátnosť. Pre širokú verejnosť zorganizovali dva
workshopy, na Babinci a v Muránskej Dlhej Lúke, počas ktorých sa účastníci
mohli dozvedieť o význame tradičného ovocinárstva, jeho priaznivom vplyve na prírodu, ale aj o tom, ako
vysádzať a ošetrovať majestátne dlhoveké stromy.

2017zam149
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Pavel Ciesar
SLUHA
Detský vianočný muzikál
350 EUR

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť vianočný muzikál s názvom Nebo prelomené,
s ktorým boli odohraté 4 predstavenia. Účinkovali v ňom deti a mladí ľudia z dvoch
zoskupení: z detského spevokolu Lastovičky, ktorý funguje pod o. z. SLUHA
v Starej Turej a Tanečnej školy Bibs Myjava. Muzikál získal dobrý ohlas a divákom
príjemne spestril obdobie adventu.

2017zam150
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lukáš Zsolnay
Linka detskej istoty, n. o.
Denný letný tábor Linkáčik 4
550 EUR

V rámci projektu v zastúpení tímu odborníkov sa po štvrý krát zrealizoval Denný letný tábor Linkáčik 4, ktorého
hlavnými účastníkmi boli deti matiek zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2017zam152
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Jana Tibenska
Materská škola
Svet remesiel
350 EUR

Projekt „Svet remesiel“ bol zameraný na zabezpečenie materiálneho vybavenia
výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti v materskej škole v Nemšovej. Cieľom
projektu bolo podnecovať u detí predškolského veku spoznávať svet dospelých
prostredníctvom hry na profesie, priblížiť im remeslá rôznych pracovných odvetví
a ponúkať deťom viac námetových hier. V neposlednom rade projekt pomohol pedagógom, ktorí majú väčšiu
škálu pomôcok k edukácii a zapojil aj rodičov. Zakúpené vybavenie remeselných kostýmov a pomôcok
k daným profesiám sa využíva vrámci vzdelávacích aktivít. Výstupom bolo Mesto remesiel- popoludnie
s rodičmi, ktorí mali možnosť využiť služby malých remeselníkov.

2017zam153
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jakub Kopecký
Hospic Milosrdných sestier
Zmiernenie bolesti a utrpenia pacientov v hospici
1 000 EUR

Projekt Zmiernenie bolesti a utrpenia pacientov v hospici ako taký mal napomôcť
zachovať kvalitu života onkologických pacientov v poslednom štádiu ochorenia
na čo najvyššej možnej úrovni, ktorí sú hospitalizovaní v Hospici Milosrdných
sestier v Trenčíne. Samotná pomoc prostredníctvom tohto projektu spočívala
v zmiernení utrpenia a tíšení bolesti zomierajúcich pacientov, v konečnom štádiu ochorenia (zväčša
onkologického).

2017zam154
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Gálusová
Žijem, teda som!
Masáže detí s DMO
1 000 EUR

Projektom Masáže detí s DMO sa podarilo zabezpečiť pravidelné masáže dvom
postihnutým deťom - trinásťročným dvojičkám Kristiánovi a Sebastiánovi, ktorí
kvôli predčasnému narodeniu trpia detskou mozgovou obrnou. Chlapci z dôvodu
postihnutia , ale aj z dôvodu rýchleho rastu v období puberty trpia spasticitou
svalstva, ktorá je často bolestivá. Masáže prispeli k uvoľneniu svalstva a tým
i k celkovej pohode organizmu, zmierneniu nervozity a zlepšeniu držania tela pri chôdzi. Masáže prebiehali
v domácom prostredí a príležitostne ich doplnili rehabilitačné cvičenia a plávanie.
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2017zam155
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Jozef Kaňuch
Geodetklub
Staraj sa o svoje okolie
350 EUR

Vďaka projektu Staraj sa o svoje okolie si študenti začali viac všímať prostredie,
v ktorom sa pohybujú. Na realizácii projektu sa podieľali vyučujúci odbornej praxe
a triedny učiteľ. V rámci predmetu odborná prax sa pravidelne upratuje školský
areál a prístupové komunikácie ku škole. V triedach sa zaviedol separovaný zber
na plasty, papier a komunálny odpad a oddychová zóna sa doplnila o zelené rastliny. Ďašími aktivitami projektu
boli aj premietania ﬁlmov ku Dňu Zeme a vyhodnotenie súťaže. Vytvorením podmienok na separovanie odpadu
sa podarilo skultúrniť prostredie, v ktorom sa žiaci zdržiavajú priemerne 7 hodín denne. Podpornými aktivitami ako
sú exkurzie, čistenie areálu, súťaž a premietanie ﬁlmov sa ukázalo, že je potrebné chrániť životné prostredie.

2017zam156
Predkladateľ projektu: Róbert Hosmaj
Podporená organizácia: Centrum voľného času pri
Základnej škole ul. Gorazdova
Názov projektu:
Medaile pre súťaže detí a mládeže na rok 2017
Suma podpory:
300 EUR
Medaile zakúpené vďaka tomuto projektu boli použité na troch akciách: Pohár
SFKBU, Pohár Tatrabanky (vnútroklubová akcia CVČ ZŠ Gorazdova určená pre
deti klubu, ktoré nedosahujú výkonnosť potrebnú na účasť na celoslovenských
turnajoch) a Mikulášsky turnaj (vnútroklubová akcia CVČ ZŠ Gorazdova). Počet účastníkov vnútroklubových
akcií bol približne 100 zúčastnili sa hlavne mladšie deti. O tom, ako plnia účel svedčí, že 6 ročný Matej (po prvý
raz štartoval na týchto turnajoch aby získal skúsenosti) bol na konci roka 3. na Slovensku vo svojej kategórii
kata a Nina dokonca svoju kategóriu vyhrala. Turnaj bol organizovaný hlavne s cieľom dať možnosť súťažiť aj
mladým, začínajúcim karatistom a deťom.

2017zam157
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Henrieta Mičíková
Joann Carlyle Winchester
Rozvoj vzdelávania v anglickom jazyku
350 EUR

Vďaka projektu Rozvoj vzdelávania v anglickom jazyku sa podarilo zakúpiť notebook, kde študenti interaktívnym
spôsobom rozvíjajú svoje jazykové zručnosti. Vďaka zakúpeniu lepšie vybaveného notebooku je možné zlepšiť
študentom výučbovú techniku, čo študenti privítali. Vizualizáciou študijného procesu sa podstatne zrýchlil a teda
zefektívnil spôsob nadobudnutia jazykových znalostí. Študenti sa hravou formou dokážu lepšie zorientovať
a porozumieť anglickému jazyku. Súčasťou notebooku sú aj reproduktory, ktoré študentom sprostredkujú hlasový
výstup programových pomôcok, alebo kontrolu správnosti výslovnosti anglických textov. Výška grantu pomohla
zlepšiť výučbové prostriedky, čo by mohlo viesť k zvýšeniu počtu študentov.

2017zam158
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Erika Cipovová
Zdravie a pohyb
Stageman v detskom tábore
400 EUR

Vďaka podpore nadácie Tatra banky sa zvýšila úroveň zorganizovaného detského
tábora prostredníctvom projektu Stageman v detskom tábore. Prítomnosť
spoločnosti Stageman bola výrazne pozitívnym prvkom a aktivity, ktoré umožnila,
resp. zrealizovala prispeli k spokojnosti detí a aj rodičov. Najmä deti so slabšieho
sociálneho prostredia zažili nové veci a aktivity a znížili sa priepastné rozdiely v trávení voľného času počas
prázdnin.

2017zam159
Predkladateľ projektu: Ing. Mária Šebová
Podporená organizácia: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava – Mamateyova
Názov projektu:
Fit & Fun
Suma podpory:
400 EUR
Projektom Fit & Fun sa podarilo vybudovať zelenú plochu v betónovom srdci
Petržalky. Celkové prebudovanie zahŕňalo vyčistenie a revitalizáciu plochy
nasledovanú výsadbou zelene, prípravou infraštruktúry a zábavných prvkov ako
detské ihrisko a prírodný amﬁteáter. Projekt pozitívne zasiahol širokú verejnosť, ktorá odteraz disponuje novou
plochou na vykonávanie voľnočasových aktivít. Hlavnou ambíciou projektu bolo budovanie
a utužovanie komunity spojenej so strediskom Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko
Bratislava – Mamateyova.

2017zam160
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Thüringerová
Laura, združenie mladých
Mediálna škola
400 EUR

Projekt s názvom Mediálna škola ponúkol neformálne vzdelávanie v mediálnej
oblasti. Podarilo sa zorganizovať 2 víkendy pre mladých v Žiline, ktorých cieľom
bolo pomôcť zorientovať sa v mediálnej oblasti. Účastníci tak dostali možnosť
lepšie sa zorientovať v spoločenských otázkach aj vďaka tomu, že sa naučili
kriticky prehodnotiť vplyv médií a získali zručnosti v tom, ako vyjadriť svoj názor a postoje. Aj vďaka týmto
víkendom môžu mladí správne využívať mediálne obsahy a zároveň sa stať aj tvorcami či poradcami druhým
mladým v tejto oblasti.
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2017zam161
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Štefaňák
ˆ
ˆ
molody.Rusyny
VIII. Rusínska vatra
450 EUR

V rámci trojdňového podujatia VIII. Rusínska vatra sa uskutočnila škola tanca
a prednáška na odbornú tému. Súčasťou programu bol aj sprievod a bohatým
folklórnym program „Rik na seli“, kde sa predstavili viaceré folklórne skupiny.
Súčasťou bol sprievodný program v stánku molodych.Rusynov s knižnicou,
premietaním rusínskych dokumentov a prezentáciou organizácie. Počas podujatia bola aj výstava fotograﬁí
drevených cerkví. Neskôr sa zapálila vatra v sprievode spevu a hudby symbolicky účastníkmi z Čiech, Ukrajiny,
Slovenska a Poľska. Zrealizovaný bol aj ohňostroj a potom nasledovala rusínska zábava. V nedeľu sa program
preniesol na futbalové ihrisko, čím sa vytvoril rusínsky víkend. Odohral sa rusínsky turnaj a predviedli sa
Sokoliari sv. Bavona..

2017zam162
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Pavol Koba
Ruthenia ensemble
Zem zasľúbená
450 EUR

Cieľom projektu Zem zasľúbená bolo pripraviť materiálovotechnické
zabezpečenie prevažne v podobe autentických krojových súčastí a doplnkov
s cieľom budúcej prezentácie na celovečernom umeleckom programe
folklórneho súboru Ruthenia. Program spracúvaval historické tragické obdobie
optácie – deportácie Rusínov po druhej svetovej vojne do bývalého Sovietskeho zväzu, na dnešné územie
Ukrajiny. V historickom reálnom kontexte išlo o vysídlenie rusínskeho obyvateľstva severovýchodného
Slovenska v roku 1947 na územie Sovietskeho zväzu s prísľubom lepšieho života. Zámerom projektu bola
krojová príprava a naštudovanie materiálov podľa dobových nahrávok. Podľa originálnych krojov sa dali ušiť
určité súčasti krojov.

2017zam163
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ľudovít Cibulka
Slovenská mountainbiková asociácia, o. z.
Úprava trailu
300 EUR

Minulý rok bola s pomocou dobrovoľníkov postavená trasa pre horské bicykle v Prešovských mestských
lesoch. Stretla sa veľkým úspechom u mládeže. Pomocou dobrovoľníkov a minibagra chce OZ vďaka ﬁnančnej
podpore upraviť a opraviť niektoré časti novej trasy s cieľom dosiahnuť, aby trasa bola bezpečnejšia
a odvodnená. Zámerom je sprístupniť horskú cyklistiku ešte širšej verenosti.

2017zam164
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Gregová
Manageria
Letný Leadership Camp
500 EUR

Overený koncept „experiential learning“, priniesol na Letnom Leadership Campe
(LLC) študentom Nexteria Leadership Academy (NLA) výrazné priblíženie
témy leadershipu a kvalitný vstup pre ich ďalší rozvoj v Nexteria Leadership
Academy. Program LLC, ktorého súčasťou boli ako fyzické aktivity, tak aj práca
a sebareﬂexia v malej skupine a rozoberanie zažitých situácií, ponúkol študentom možnosť zoznámiť sa
so základnými vlastnosťami dobrého lídra, ktorý vníma potreby ľudí okolo seba, koná morálne a je pevným
pilierom svojho tímu aj v náročných a stresovývh situáciách. LLC bol zavŕšením prvého roka štúdia v NLA,
ktorého leitmotívom je sebarozvoj a sebadôvera a bázou pre pokračovanie v druhom ročníku programu, ktorý
je zameraný na tému leadershipu v praxi.
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2017zam165
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Július Žatko
Spevácky zbor Apollo
Zborové mosty 2017
450 EUR

Spevácky zbor Apollo vďaka podporenému projektu Zborové mosty 2017
naštudoval, mohol vycestovať a uviedol v jesennej sezóne 2017 skladby
talianskeho skladateľa Domenica Bartolucciho, ktorého storočnicu od narodenia
si hudobný svet pripomenul v roku 2017. Zbor skladby koncertne uviedol v Ríme
a v rámci jesenného podtatranského turné ich predstavil aj slovenskému publiku. Zbor v rámci vystúpenia
v Taliansku poslucháčom priniesol aj sakrálne skladby od súčasných slovenských autorov, čo predstavuje
vzájomné kultúrne obohatenie sa, čím došlo k postaveniu symbolického zborového mosta.

2017zam167
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Buchtová
Chuť ŽIŤ
Aj o tomto je svet peňazí – neformálne vzdelávanie
500 EUR

Projekt Aj o tomto je svet peňazí – neformálne vzdelávanie bol zameraný na sféru
peňazí, na hodnotu k peniazom, ich význam a hlavne na manipuláciu s nimi. Tiež
sa témy venovali dlhu, exekúciám a problémom, ktoré súvisia s týmto závažným
problémom. V rámci projektu sa teda realizovalo neformálne vzdelávanie, ktoré
bolo zameraná na ﬁnančnú gramotnosť. Išlo o trojmesačné stretnutie v frekvencii, každý týždeň tri dni po
120 minút. Vzdelávanie malo nielen prednáškovú časť, ale aj počas prednášok boli prezentované rôzne
svedectvá ľudí, ktorí s takýmto problémom žijú. Neformálneho vzdelávania sa zúčastnilo 50 mladých ľudí
vo veku 6 - 15 rokov.

2017zam168
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Minarovjech
Autistické centrum Andreas, n. o.
Záhrada zelená – pre autistov ako stvorená
700 EUR

Projekt Záhrada zelená – pre autistov ako stvorená sa podarilo znovu obnoviť
záhradu, ktorá je často jediným vhodným miestom, kde sa môžu deti s autizmom
pohybovať voľne a cítiť sa pri tom bezpečne. Odstránením jedného zo starších
stromov a zasadením nového sa udržuje v záhrade, ktorá slúži na odpočinok a iné
voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom, prepotrebná zeleň v meste. Taktiež bola zrepasovaná
lavica a drevené herné prvky, ktoré využívajú deti s autizmom alebo ich súrodenci čakajúci v záhrade s rodičmi
na terapiu a iné sociálne služby. Doplnená bola tiež jedlá záhrada o nové ovocné kríčky, levanduľu a pivóniu,
ktorých plody a kvety zbierajú starší klienti v rámci ergoterapie a ďalej využívajú v artedielni pri výrobe rôznych
voňavých vrecúšok.

2017zam170
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Frčo
Slovenský paralympijský výbor
Športová fantázia v pohybe bez hraníc
500 EUR

Projekt Športová fantázia v pohybe bez hraníc rozpohyboval množstvo detí
so zdravotným znevýhodnením, keď špeciálne športové náradie spolu využilo
takmer 150 detských účastníkov. Projekt pomohol mladým športovcom, ktorí
už realizujú športový tréning v konkrétnych športových odvetviach, no športové
náradie využili aj deti, ktoré so športom začínajú, alebo ho realizujú na rekreačnej úrovni spolu so svojimi
rodinnými príslušníkmi. Využitie špeciálneho handbike, nadstavby na vozík a špeciálnej sedačky na lyžovanie
vozičkárov rozšírilo možnosti aktivít, ktoré sa mohli zamerať aj na ťažšie znevýhodnené detí, pripútané
na invalidný vozík. Vďaka novému športovému náradiu sa tieto deti bezproblémovo zaradili do početných
skupín detí s ľahším stupňom znevýhodnenia.
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2017zam171
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Kurhajec
Slobodná kultúra, o. z.
Dajme Zemi zelenú
400 EUR

Vďaka projeku Dajme Zemi Zelenú sa zrealizovali 3 hudobno-divadelné
predstavenia v Prešove, Banskej Bystrici a Bratislave v trvaní 45 minút. Takmer
100 žiakom boli hravou formou predstavené najvýznamnejšie kultúrne pamiatky,
zvyky a tradície v danom regióne a tiež sa upozornilo na vybrané environmentálne
problémy. Projekt bol interaktívny, keďže sa žiaci priamo zapájali do diskusie, odpovedali na otázky a tiež
prezentovali svoju činnosť v daných oblastiach. K témam sa žiaci dvoch materských a jednej základnej školy
vracali aj po skončení projektu, a to za pomoci propagačných materiálov, ktoré boli vyhotovené.

2017zam172
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Miroslava Oravcová
Telovýchovná jednota Lokomotíva Čadca
Letný športový tábor pre deti
300 EUR

Projekt bol zameraný na výučbu volejbalu žiačok ZŠ formou denného tábora.
Tábor prebiehal počas piatich augustových dní. Táboru sa zúčastnilo 23 detí
s 5-timi trénermi. Dievčatá boli rozdelené do dvoch skupín: mladšie a staršie.
Program tréningu sa prispôsoboval veku detí. Deti sa v dennom tábore sústredili
na športovú činnosť, čo im umožnilo kvalitnejšie vnímanie nových informácií a rýchlejšie napredovanie
vo všetkých disciplínach.

2017zam173
Predkladateľ projektu:
Podporená organizácia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Zeman
Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
AxisMundi I/II 2017
400 EUR

V ramci projektu AxisMundi I/II 2017 Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV využila poskytnuté
ﬁnančné prostriedky na vydanie prvého čísla časopisu. Tématické číslo Axis Mundi 1/2017 predstavuje
výstup z posledných dvoch ročníkov mayologickej konferencie Bratislava Maya Meeting. Medzi štúdiami sa
nachádzajú tri mayské témy, ktoré sa venujú trom rôznym obdobiam - klasickým (Savchenko), poklasickým
(Špoták) a súčasným Mayom (Banach). Tie sú doplnené štúdiou od Radoslava Hlúšeka so zameraním
na súčasných Nahuov. Vďaka projektu sa podarilo publikovať štúdie s aktuálnymi výskummi v religionistike
na Slovensku, umožniť publikovať renomovaným zahraničným vedcom a hlavne pripraviť priestor úspešným
študentom pre publikovanie článku.
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2017zam174
Predkladateľ projektu: Miloslav Mlynár
Podporená organizácia: Združenie rodičov a priateľov
pri Základnej škole Pri kríži – ZRPŠ Pri kríži
Názov projektu:
Zelené átrium
Suma podpory:
350 EUR
V rámci projektu Zelené átrium sa zrevitalizovalo zanedbané a poškodené átrium
pri ZŠ Pri kríži v Bratislave. Revitalizácia zahŕňala opravu schodiska, nový náter
oplotenia, zábradlia a centrálnej steny átria, vybudovanie multifunkčnej športovej
plochy s 2D prvkami na koordinačné hry a dvoma bedmintonovými ihriskami, vybudovanie dreveného
pódia so schodiskom na športovú plochu, osadenie prvkov drobnej architektúry a zatienenie oplotenia.
Novovybudovaný priestor slúži na rôznorodé vzdelávacie, športové a kultúrno-spoločenské aktivity primárne
pre žiakov a žiačky ZŠ Pri kríži (viac ako 600 detí), sekundárne aj pre ich rodičov a širšiu verejnosť.

2017zam175
Predkladateľ projektu: Mgr. Jozef Hrušecký
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím
Názov projektu:
Rehabilitačný pobyt detí s mentálnym postihnutím
Suma podpory:
600 EUR
V dňoch 2.-8. júla 2017 absolvovalo 33 členov združenia liečebno ozdravný pobyt
v Park Hoteli Hokovce. Deti trpiace postihnutím absolvovali liečebné procedúry
a rehabilitácie, každý po 10 procedúr. Deti si spolu s rodičmi dopriali oddych
a relax. K dispozícii mali neobmedzene dva bazény s ohrievanou vodou a saunou. Rodičia si s deťmi zahrali
biliard, posedeli si v zrekonštruovanej pivnici kaštieľa a našli si nových kamarátov z Levíc. Rodičia z oboch
miest si zas vymenili skúsenosti s výchovou detí trpiacich mentálnym postihnutím.
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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. a 15. novembra 2017) bolo prijatých spolu 53 projektov,
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 73 200 EUR. Podporili sme 52 žiadateľov sumou 41 650 EUR.
O podpore projektov rozhodla správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Martina Bálint, Zuzana Ondrová a Daniela Suttner.

Grantový program Prvá pomocTB
Obráťte sa na nás v ťažkej chvíli

www.nadaciatatrabanky.sk

73

74

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Zoznam podporených projektov s anotáciou
2017pp001
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Valéria H.
700 EUR

Zamestnankyňa žiadalala podporu pre svoju mamu. V roku 2014 utrpela úraz. Následkom bolo naštiepenie
stehennej kosti na pravej nohe a nutnosť operácie, pri ktorej jej vystužili stehennú kosť. V NSP Sobrance bola
6 týždňov na rehabilitačnom oddelení, kde ju opätovne postavili na nohy a začala chodiť. Finančný dar bol
použitý na uhradenie liekov a stravy.

2017pp002
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Branislav L.
300 EUR

Rodičia zamestnanca sú poberateľmi starobného dôchodku. Obaja rodičia od roku 2011 potrebujú načúvacie
zariadenia, aby lepšie počuli. Otec zamestnanca potrebuje vzhľadom na väčšie množstvo zdravotných
problémov lieky, ktoré nebudú mať kontraindikácie s ostatnými chorobami. Navyše mu lekárka kvôli vysokému
tlaku a kolísaniu hodnôt odporučila zabezpečiť si tlakomer. Predmetom daru bolo zakúpenie tlakomeru, batérii
do načúvacích prístrojov a liekov.

2017pp003
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Zsolt H.
600 EUR

Zamestnanec žiada pomoc pre svojho syna. Adam trpí celiakiou, diagnóza je doživotná, nemenná a enormne
riziková ako príčina rakoviny zažívacieho traktu. Pri tomto type diagnózy nie je môžné straovavanie v školskej
jedálni. Predmetom daru bolo zakúpenie bezlepkových potravín.

2017pp006
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Zuzana T.
1 500 EUR

Príjemkyňa daru trpí svalovou dystroﬁou pletencového typu. V súčasnosti sa pohybuje výlučne na invalidnom
vozíku. Predmetom daru bolo zakúpenie stropného zdviháku Human Care.

2017pp007
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Michaela Ž.
1 100 EUR

Zamestnankyňa žiadala o príspevok pre manžela. Za posledné dva roky sa mu zmenil život a trávi ho na PN.
Liečba v kúpeľoch, ktorú manžel zamestnankyne poberá, je pre 5-člennú rodinu ﬁnančne náročná. Predmetom
daru bolo zakúpenie bicykla a vstupeniek do kúpeľov.
Karin R.
1 500 EUR

Dcéra zamestnankyne Karinka má od 4mesiacov diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu pravej polovice tela
- hemiparézu. Predmetom daru bolo uhradenie rehabilitácií v Centre Zdravia Possibillitas Piešťany a uhradenie
terapie Scenar v Rovinke.

2017pp004
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

2017pp005
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Michal K.
1 000 EUR

Zamestnancovi sa v roku 2012 narodil syn Alex trpiaci viacerými vážnymi diagnózami. Najväčším problémom je
zaostávanie s mentálnym vývojom - neartikuluje, nevie vysvetliť svoje potreby, nerozumie základným otázkam.
Predmetom daru bolo uhradenie rehabilitácií v Adeli Medical Centre Piešťany a liekov.

2017pp008
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Monika M.
500 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre pani Vieru L., ktorá žije z veľmi nízkeho dôchodku. Je ťažko chorá, trpí
Parkinsonovou chorobou, diabetesom, osteoporózou, koxartrózou. Po uhradení poplatku za nájom a ostatných
povinných platieb, liekov a cestovného jej nezostanú takmer žiadne ﬁnancie na zabezpečenie stravy. Dar bol
využitý na preklenutie obdobia, počas ktorého bolo pani Viere vybavené sociálne zariadenie na zdravotné
pomôcky a lieky.
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2017pp009
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Katarína F.
1 300 EUR

2017pp013
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Marianna R.
700 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svoju mamu. Pani Anna má pokročilé štádium Parkinsonovej choroby,
je ležiaca pacientka. Jej stav si vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť, preto sa pri jej lôžku so sestrou striedajú.
Predmetom daru je pokrytie nákladov spojených so zakúpením zdravotných pomôcok, rehabilitačných
pomôcok, liekov a pokrytie liečebnej starostlivosti.

Príjemkyňa daru prišla v roku 2014 o manžela a jej deti o otca. Nachádza sa vo veľmi ťažkej ﬁnančnej situácii.
Synovia sú študenti, a preto im chce zabezpečiť všetko, čo potrebujú k štúdiu a k existencii, no je to pre ňu
neúnosné. Jej najväčšou záťažou je hypotéka, úver, ktorú si s manželom zobrali dva roky pred tým, ako o neho
prišla, aby si zrekonštruovali dom.

2017pp010
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

2017pp014
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Erika S.
700 EUR

Príjemkyňa daru je slobodná matka. Vychováva dieťa, ktoré trpí autizmom. Dieťa vozí denne do špeciálnej
základnej školy na Žehrianskej ulici v Petržalke. Dochádzanie je náročne na benzín aj množstvo kilometrov.
Predmetom daru bolo uhradenie nákladov na benzín.

2017pp011
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Beáta V.
900 EUR

Manželstvo príjemkyne daru sa po 10 rokoch, z dôvodu nevery manžela, rozpadlo. Z manželstva pochádzajú
2 maloleté deti, navštevujúce ZŠ, ktoré sú zverené do jej osobnej starostlivosti . Predmetom daru je uhradenie
poplatkov za nájom.

2017pp012
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Renáta C.
850 EUR

Zamestnankyňa žiadala podporu pre svoju 79-ročnú mamu, ktorá je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
odkázaná na nepretržitú pomoc inej osoby. Hlavným dôvodom je jej imobilita, ktorá trvá viac ako tri roky.
Od marca tohto roku sa snažia zabezpečiť poskytnutie sociálnej služby prostredníctvom niektorého
špecializovaného zariadenia v okolí bydliska s poskytnutím príspevku z Bratislavského samosprávneho kraja.
V týchto zaradeniach je však dlhodobo plná obsadenosť s dlhými čakacími lehotami.

Zuzana Š.
800 EUR

Pani Zuzana sa po smrti manžela sama stará o 2 deti, spláca hypotéku na dom, ktorý si spolu postavili
s manželom. Keďže situácia spojená s úmrtím manžela priniesla viacero neočakávaných výdavkov, dar bol
použitý na uhradenie nákladov na pobytový tábor pre deti a zvyšok ﬁnancií bol použitý na uhradenie poplatkov
súvisiacich s dedičským konaním.

2017pp015
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Marianna S.
650 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svojho brata Petra, ktorý je vo veku 25 rokov už dlhodobo plným
invalidným dôchodcom. Jeho ochorenie je veľmi náročné, nakoľko sa nemôže zamestnať, je neustále doma
a nestretáva sa s rovesníkmi, okrem rodinných príslušníkov, ktorí sa mu veľmi snažia spríjemniť jeho život. Dar
bol použitý na úhradu nákladov na ozdravno-rehabilitačný pobyt.

2017pp016
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Peter M.
1 100 EUR

Zamestnanec žiadal pomoc pre svoju dcéru. Anna sa narodila v roku 2013 a už v prenatálnom štádiu prekonala
vírusovú CMV infekciu. Následkom toho sa narodila s praktickou hluchotou, trpí poruchou príjmu potravy,
má ochabnuté svalstvo. Rodičia navštevujú s Annou pravidelne logopéda, ABA terapeuta a chodia s ňou
na hipoterapiu. Za všetky terapie je potrebné platiť, nič z toho nie je hradené zdravotnou poisťovňou.
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2017pp017
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Marcel K.
400 EUR

Dňa 12. mája 2017 piatok na území východného Slovenska, bola mimoriadne silná búrka sprevádzaná
krupobitím a extrémnymi úhrnmi zrážok, ktorá zasiahla aj obec Veľký Šariš, kde býva príjemca daru
s manželkou a 5-mesačnou dcérou. Z neďalekého poľnohospodársky využívaného pozemku sa preliala
zrážková voda cez medzu, suterén a pivničné priestory. Vďaka ﬁnanciám sa jej podarilo preklenúť ťažšiu
životnú situáciu zakúpením odvlhčovača.

2017pp021
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svoju mamu, ktorá v januári absolvovala operáciu v Národnom
onkologickom ústave. Dar bol použitý na úhradu nákladov na byt, pohonné hmoty a lieky a výživové doplnky.

2017pp022
Prijímateľ daru:
Suma podpory:
2017pp018
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Nikola B.
500 EUR

Príjemkyňa daru je slobodná matka, ktorá sama vychováva 5 ročného predškoláka. Pri zlej ﬁnančnej situácii si
nemohla dovoliť opravu auta, ktoré je pre ňu nevyhnutnosťou. Vďaka ﬁnanciám sa jej podarilo preklenúť ťažšiu
životnú situáciu.

2017pp019
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Eva Z.
1 100 EUR

Pani Eva trpí od začiatku roka onkologickým ochorením. Jej ﬁnančná situácia sa počas dlhodobej PN
výrazne zhoršila. Nemá nikoho blízkeho, kto by je vedel pomôcť.

2017pp020
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Eva B.
1 100 EUR

Pani Eva je tohto času hospitalizovaná vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Dochádza
do onkologického ústavu, ktorý je vzdialený od miesta bydliska 120 km, cca 3x týždenne. Zároveň
v poslednom období vynakladá zvýšené výdavky na lieky.

Barbora R.
1 000 EUR

Patrícia M.
750 EUR

Zamestnankyňa žiadala pomoc pre svoju tetu, ktorej v máji 2017 diagnostikovali onkologické ochorenie
vo veľmi pokročilom štádiu. Keďže by mala začať s liečbou (rádioterapia a chemoterapia). Je predpoklad , že
teta bude dlhodobo PN. Jej manžel je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Je zamestnaný v chránenej dielni,
ale pre problémy s chrbticou je dlhodobo PN a aj jemu hrozí operácia chrbtice. Pre manželov je teraz náročné
obdobie, keďže majú aj jedno nezaopatrené dieťa.

2017pp023
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Roman S.
500 EUR

Zamestnankyňa žiadala podporu pre svojho brata, ktorý mal vo februári 2017 vážnu autonehodu. Pri tejto
autonehode utrpel rozsiahle vnútorné poranenia a komplikovanú zlomeninu panvy. Vzhľadom k tomu, že panva
je poškodená a musí stále používať barle, na ktorých by mal pre správne hojenie existovať ešte 2-3 mesiace.
Dar bol použitý na rehabilitácie a nákup pomôcok pre domáce cvičenie.

2017pp025
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Veronika P.
900 EUR

Príjemkyni daru bola v 10. rokoch diagnostikovaná cukrovka 1. typu (liečba inzulínom). Od tohto momentu je
pod neustálym lekárskym dohľadom, navštevuje DIA centrum na Kramároch. Bude používať výrobok Freestyle
Libre od spoločnosti Abbott. Ide o senzor, ktorý je v podkoží zavedený 2 týždne nonstop a priložením čítacieho
zariadenia k senzoru bezbolestne odmeria cukor v krvi.
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2017pp026
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Antónia V.
900 EUR

2017pp030
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Tomáš P.
400 EUR

Príjemkyňa daru absolvovala v roku 2007 operáciu miechy a ostala odkázaná na invalidný vozík. Patrí však
medzi ľudí, ktorí sa nevzdávajú, sú akční a chcú žiť plnohodnotný život v rámci svojich možností. Aj preto sa
rozhodla naďalej pracovať na plný úväzok. Vzhľadom k tomu, že denne cestuje do práce, potrebuje príspevok
na kúpu nového, nakoľko jeden nevydrží dlhšie ako 2 roky - a to následkom každodenného skladania
a rozkladania.

Zamestnancov blízky rodinný priateľ (32 rokov) má vážny zdravotný problém. Presná diagnóza je „recurrent
(recidive) glioblastoma multiforme. Lekárom mu bola odporučená nová špeciálna liečba, ktorá sa realizuje
iba v Indii a Austrálii a má vynikajúce výsledky. Názov liečby je „Programmed Magnetic Field Therapy at SBF
Healthcare“. Táto liečba trvá 28 dní. Z tohto dôvodu ho priateľ oslovil, či by s ním nemohol ísť ako doprovod.
Jeho manželka s ním vycestovať nemôže. Dar bude použitý ako príspevok na ubytovanie.

2017pp027
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

2017pp031
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Petra Ď.
800 EUR

Dana Dz.
1 100 EUR

Zamestnankyňa žiadala pomoc pre svoju švagrinú Andreu, má 4 deti. Všetky deti majú preukaz ZŤP
a zdravotné problémy. Momentálne býva pani Andrea s deťmi v 1 izbovom byte v podnájme, ktorý im platí
cirkevná charita. Dar bol použitý na rekonštrukciu kúpeľne.

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre dcéru Lianku. Pár mesiacov po narodení sa u nej začali prejavovať
prvé zdravotné problémy. Jej mentálna úroveň je na úrovni asi 2 ročného dieťatka. K tejto ťažkej diagnóze
sa pridala epilepsia. Každé liečenie jej v niečom pomôže. Zlepší jej mentálne aj pohybové schopnosti.

2017pp028
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

2017pp032
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Veronika G.
1 100 EUR

Zlá ﬁnančná situácia príjemkyne daru je spôsobená náhlym zhoršením jej zdravotného stavu. Počas júla
2016 musela náhle odísť z práce do nemocnice, kde ju okamžite po kontrolných vyšetrenia hospitalizovali
na JIS-ke so závažným ochorením. Po cca 3/4 roku neustálych každodenných zdravotných ťažkostí jej bola
diagnostikovaná aj tetánia. Napriek snahe lekárov o doliečenie je z posledného vyšetrenia z CT pľúc zrejmé, že
porovnaním sa síce stav oproti letu 2016 zlepšil, avšak ešte vôbec nedoliečil a stále sú tam ešte zrejmé nálezy.

2017pp029
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Jana Č.
900 EUR

Zamestnankyne Jana a Kristína požiadali o ﬁnančnú pomoc pre rodičov. Po vyšetrení bol otcovi zistený
onkologický nález. Otec chodí na vyšetrenia z Továrnik do Bratislavy do onkologického ústavu. Mama
zamestnankýň je dlhodobo PN kvôli zdravotným problémom spôsobeným fyzickou námahou pri práci. Dar bol
použitý na nákup diétnych potravín, výživových doplnkov a zdravotných pomôcok.

Zuzana L.
1 100 EUR

Adamko je 5 ročný šikovný chlapček s diagnózou detská mozgová obrna, pravostranná hemiparéza s dorazom
na pravú hornú končatinu. Podstatou CI Therapy je práca s mozgom a využitie jeho plasticity – schopnosti
vytvárať nové spoje, dráhy, mapy v mozgu, ktoré zlepšujú činnosť slabšej končatiny. K uplatneniu tohoto
princípu je nutné viest terapiu dostatočne intenzívne, sústredene a opakovane.

2017pp033
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Zuzana L.
1 000 EUR

Prostredníctvom podpory bolo príjemkyni daru umožnené zakúpenie podporných liekov, na obdobie
nasledujúcich troch mesiacov, ktoré zvyšujú obranyschopnosť a celkovú imunitu organizmu v čase
absolvovania liečby chemoterapiou a tiež preplatenie nákladov na pohonné hmoty. Jej imunita je oslabená a je
veľmi riskantné prepravovať sa prostriedkami hromadnej dopravy za liečbou, cestu absolvuje každý týždeň
z Trnavy do Bratislavy vlastným autom.
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2017pp034
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Michal Š.
300 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svojho bratranca. Michal má dvadsaťpäť rokov. Má svalové ochorenie
a už desiaty rok je na dýchacom prístroji. Michal prepadol čítaniu e-kníh natoľko, že by aj on chcel napísať
knihu. Jeho šesťročný počítač už prestal slúžiť, nový je pre neho veľkou pomocou pri písaní a tiež jeho
spojením so svetom. Pánovi Michalovi pomáha notebook pri tvorbe nových kníh. Písanie mu ide oveľa
rýchlejšie, pri práci ho nebolí hlava, pretože nová obrazovka je citlivejšia. S notebookom pracuje väčšinu dňa,
preto je táto zmena pre Michala obrovským zlepšením.

2017pp035
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Anna J.
400 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre kamarátkinho syna. Jurkovi v piatom mesiaci života lekári zistili, že má
problémy s pohybovým ústrojenstvom, konkrétne so svalmi a stanovili zatiaľ predbežnú diagnózu centrálny
hypotonický syndróm. Rehabilitácia je pre Jurka veľmi dôležitá, je pre neho veľmi prospešné absolvovanie
neurorehabilitačného pobytu a hyperbarickej komory v ADELI Medical Centre.

2017pp036
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Anna O.
500 EUR

2017pp038
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Michaela M.
1 500 EUR

V byte príjemkyne daru došlo v priebehu augusta 2017 k požiaru. Byt je neobývateľný, prišli o 90 % majetku
a strechu nad hlavou. Zamestnankyňa žije v päťčlennej domácnosti, má dve školopovinné deti a 5 mesačné
dieťa. Rodina si musela nájsť náhradné ubytovanie. Žijú v provizórnych podmienkach. Musia znášať náklady
na zničený byt spolu s úverom. Oprava bytu sa odhaduje na viac ako 6 mesiacov, pričom si rodina bude musieť
všetko opätovne zakúpiť.

2017pp039
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Michaela Š.
900 EUR

Príjemkyňa daru podstúpila tri operácie kolena. Žiadna z operácií sa nevydarila, nakoľko je silná alergička
a nemôže po žiadnej z operácií užívať antibiotiká, ani žiadne iné lieky. Lekári na Slovensku jej už nevedia
pomôcť a odporučili jej operáciu v inej krajine. Kolegyňa navštívila Českú republiku, kde absolvovala veľa
vyšetrení, ktoré si musí uhrádzať sama. Zdravotná poisťovňa SR zatiaľ nie je ochotná preplatiť žiadny zákrok
mimo územia. Potrebuje podstúpiť štyri operácie vo výške 60 000 EUR. Od januára čaká na súhlas ZP, či jej
bude na operáciu prispené aspoň malým príspevkom.

2017pp040
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Štefan K.
500 EUR

Zamestnankyňa žiadala pomoc pre svoju sestru, ktorá sa pohybuje pomocou invalidného vozíka od svojich
16 rokov. Venuje sa športu telesne postihntých - cyklistike(handbike), je účastníčkou Majstrovstiev sveta,
paraolympiád. Na Slovensku sa venuje tomuto športu ako jediná žena. Finančný príspevok je určený na kúpu
elektrického adaptéra zn. Triride.

Zamestnanec žiadal pomoc pre bratrancovho syna je ZŤP v 4. štádiu onkologického ochorenia. Jeho
ochorenie si vyžaduje zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, doplnkovú liečbu, podporné prípravky
a dietologickú liečbu.

2017pp037
Prijímateľ daru:
suma podpory:

2017pp041
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Andrea K.
400 EUR

Andrea je mama 3 ročnej dcérky Natálky, ktorá trpí vážnymi zdravotnými problémami . Natálka je odkázaná
na rehabilitácie, ktoré jej veľmi pomáhajú pri napredovaní. Fyzioterapeutka v centre Neurino Natálke veľmi
pomáha a odporučila rehabilitácie pre Natálku vzhľadom na jej stav každý mesiac, avšak ﬁnancie sú
limitované.

Medea K.
950 EUR

Zamestnankyňa žiadala podporu príjemkyňu daru, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej situácii. Manželovi zistili
agresívnu formu rakoviny. Tým, že je chorý, v rodinnom rozpočte stratil príjem živiteľa rodiny a zvýšili sa náklady
na lieky. Dar bol použitý na úhradu nákladov na bývanie lieky a dopravu na vyšetrenia.
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2017pp042
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Juraj O.
500 EUR

Zamestnanec žiadal o pomoc pre dvojročného švagrovho syna, ktorý trpí spinálnou svalovou atroﬁou typu 1.
Dnes je už chlapec tracheostomovaný na umelej pľúcnej ventilácii a potravu prijíma za pomoci hadičky priamo
do žalúdka. Je veľmi inteligentný a má veľmi rád, keď môže byť aspoň chvíľu samostatný. Dar bol použitý
na nákup elektrického vozíka skippy.

2017pp043
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Gabriela L.
950 EUR

Zamestnankyňa žiadala pomoc pre svojho 5,5 ročného syna, ktorý výrazne psychomotoricky zaostáva.
Má za sebou veľa cvičení, rehabilitácií, hodín logopédie a liečebnej pedagogiky. Chôdzu a držanie tela
musí pravidelne posilňovať na rehabilitáciách. Stále absentuje rečový prejav, aj keď už začína komunikovať
neverbálne. Má oslabený zrak aj sluch. Z tohto dôvodu si vyžaduje individuálny logopedický a pedagogický
prístup.

2017pp044
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Silvia S.
500 EUR

Syn príjemkyne daru bol dlhodobo chorý a podstupoval náročnú liečbu. V októbri podstúpil operáciu, ktorú
neprežil. Podpora vykryla náklady na pohreb.

2017pp045
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Barbora P.
950 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre svoju sestru Janu, ktorej sa zo dňa na deň rapídne zhoršil zrak. Po
vyšetrení na magnetickej rezonancii jej bol nájdený zhubný nádor na mozgu, presahujúci do viacerých oblastí
(zrak, reč, rovnováha, chuť). Dňa 2.10.2017 bola operovaná v Košiciach, kde jej bol nádor odstránený. Pred
sestrou Janou je veľmi dlhá cesta, počas ktorej sa bude musieť znovu učiť chodiť, či rozprávať. Celý priebeh
liečby (chemoterapie, rehabilitácie) sú náročné po psychickej stránke, ako aj ﬁnančnej.

2017pp046
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Peter K.
600 EUR

Zamestnanec žiadal o pomoc pre svojho otca, onkologického pacienta po 5-násobnej operácii hrubého čreva.
V súčasnosti fyzický je stav otca veľmi zlý, pociťuje neustálu únavu a vyčerpanosť. Lekári momentálne nevedia
určiť, prečo sa mu nenaštartoval metabolizmus, s tým súvisí aj vysoký počet vyšetrení, ktoré otec zamestnanca
musí absolvovať. Sestra zamestnanca sa kvôli otcovej chorobe vzdala zamestnania a stará sa o neho už
takmer dva roky. Starostlivosť o otca je úväzok na 24 hodín denne.

2017pp047
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Libuša K.
600 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre sestru Libušu, ktorá je od roku 2013 na čiastočnom invalidnom
dôchodku. V marci 2017 jej bol diagnostikovaný diabetes, štyrikrát denne si pichá inzulínovú liečbu. V apríli
2017 jej diagnostikovali silnú kataraktu, následkom čoho bola v máji a júli operovaná na obe oči. Zdravotný stav
pani Libuši nedovoľuje mať trvalý pracovný pomer, býva sama, pričom základné výdavky na živobytie a lieky sú
vyššie ako príjem.

2017pp048
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Zuzana U.
500 EUR

Zamestnankyňa žiadala o pomoc pre dcéru svojej sesternice trojročnú Umu. Bola jej stanovená diagnóza
detská mozgová obrna - zmiešaná kvadruparéza. Uma v troch rokoch neudrží hlavičku, nepretáča sa, nesedí,
nechodí a ani nerozpráva.

2017pp049
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Andrea B.
700 EUR

Mama zamestnankyne má diagnostikovanú Alzhaimerovu chorobu. Zamestnankyňa chodí do práce a počas
pracovných dní k nej chodí na 7, 5 hodiny opatrovateľka z Mestského úradu v Považskej Bystrici. Túto službu
v hodnote 150 EUR hradí zamestnankyňa každý mesiac už 6 rokov. Zamestnankyňa bola tiež nútená nájsť si
súkromne osobu, ktorá je s mamou počas jej pobytu v práci. Opatrovateľke platí mesačne 100 EUR. Mamin
dôchodok je nizky a nestačí pokryť všetky potreby.
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2017pp050
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Alena D.
800 EUR

Zamestnankyňa žiadala pomoc pre svojho 16-ročného syna, ktorý od narodenia trpí detskou mozgovou
obrnou v kvadruspastickej forme. Syn zamestnankyne má problémy so samostatnou chôdzou a pohybom
mimo domu. Pri paretickej chôdzi nedokáže udržať stabilitu a pri chôdzi s oporou vyžaduje bezbariérový
prístup ako v dome tak aj prístupové cesty, príp. v priestore okolo domu.

2017pp051
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Vladimír Š.
700 EUR

Zamestnanec žiadal podporu pre svoju mamu, ktorá trpí už niekoľko rokov rôznymi diagnózami a žije sama
v rodinnom dome. Mama zamestnanca je veľmi ťažko mobilná, je schopná zvládnuť iba krátke prechádzky
a bola viackrát hospitalizovaná. Dar bol použitý na rekonštrukciu kúpeľne, ktorá je prispôsobená ťažko
mobilnej osobe.

2017pp052
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Andrej P.
700 EUR

Zamestnanec žiadal o ﬁnančnú pomoc pre pani Barboru, ktorá sa nachádza v ťaživej sociálnej situácii. Žije
s dvoma maloletými deťmi v staršom rodinnom dome, do ktorého sa presťahovala so svojim expriateľom. Dom
i následnú čiastočnú rekonštrukciu ﬁnancovala hypotekárnym úverom a spotrebnými úvermi. Rekonštrukciu
svojpomocne realizoval jej expriateľ (otec jedného z detí), ale po vážnych incidentoch musela vzťah
s expriateľom ukončiť.

2017pp053
Prijímateľ daru:
Suma podpory:

Alena K.
950 EUR

Zamestnankyni sa v decembri 2015 narodili dvojičky, chlapci Michal a Filip. Filipovi bol diagnostikovaný
agresívny zhubný nádor. Filip podstúpil 8 cyklov chemoterapie a transplantáciu kostnej drene. Momentálne ho
čaká ďalšia liečba.
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Viac pre regióny

TB

Piaty 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 podpory dobrovoľníckej činnosti,
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 ochrany a tvorby životného prostredia.
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 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017reg001
Podporená organizácia: Sloboda Zvierat
Kraj:
Bratislavský
Suma podpory:
5 000 EUR
Sloboda zvierat je celoslovenská organizácia pre ochranu zvierat, ktorá pracuje formou kampaní, zmeny
legislatívy, výchovy, osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre zvieratá. Naším cieľom je zastaviť
krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. Vybudovali sme novú operačnú
miestnosť, ktorú budeme postupne vybavovať zariadením. Do budúcna plánujeme zvýšiť kapacitu pre
zachránené zvieratá v bratislavskom útulku aj v regionálnych centrách.

2017reg002
Podporená organizácia: Občianske združenie kRaj
Kraj:
Banskobystrický
Suma podpory:
5 000 EUR
O včelách vieme „včelyčo“ a radi sa o to s ostatnými podelíme. Naším cieľom je, aby každý človek na Slovensku
vedel o význame včiel a opeľovačov. Pre nás, pre krajinu. Cez naše akcie prinášame fascinujúci svet včiel
k malým aj veľkým, laikom i odborníkom. V roku 2018 vstúpi naša včelnica do svojej šiestej sezóny. Počas nej
by sme chceli otvoriť návštevnícke centrum a novú atrakciu, chov ďalších opeľovačov – motýľov a čmeliakov.

2017reg003
Podporená organizácia: OZ Quatre Pattes (Malá farma)
Kraj:
Košický
Suma podpory:
5 000 EUR
Misiou našej organizácie je výstavba a prevádzka azylu pre nechcené, túlavé a týrané spoločenské
a hospodárske zvieratá. Naším cieľom je rozvoj športovej kynológie a hipológie, osvetová činnosť týkajúca
sa starostlivosti a výchovy domácich a hospodárskych zvierat. V roku 2018 pokračujeme so starostlivosťou
o opustené a týrané zvieratá; máme v pláne rekonštrukciu azylu s cieľom zvyšovania kvality života zvierat
a osvetovú činnosť s mládežou.

2017reg004
Podporená organizácia: OZ Zatulané psíky Šaľa
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
5 000 EUR
OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom
v mestských kotercoch v Šali. Plánovanými aktivitami je oprava markízy (50m2)
a najväčšou investíciou je zakúpenie kvalitného, nehlučného generátora.
Rovnako dôležité je sprevádzkovanie studne v časti karanténnej stanice.

2017reg005
ˆ
ˆ
Podporená organizácia: OZ molody.Rusyny
Kraj:
Prešovský
Suma podpory:
5 000 EUR
ˆ
ˆ bolo, že mladým ľuďom, ktorí odišli zo svojich rodných
Hlavným dôvodom vzniku organizácie molody.Rusyny
obcí a miest za štúdiom a prácou, začalo chýbať domáce prostredie, zvyky a tradície, ktoré doma udržiavali.
Práve preto sa sformovala skupinka mladých ľudí, z ktorej postupne vznikla celoslovenská organizácia.
Nadšenci plánujú cerkovnoslovanské liturgie v Košiciach a Bratislave, stretnutia mladých, Rusínsua zábava,
vydanie CD rusínskych rozprávok, tábor, konferenciu Mladí spoločne, koncert „Večur rusyňskych holosiv“ či
vianočný koncert v Ihľanoch.

2017reg006
Podporená organizácia: OZ OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
Kraj:
Trenčiansky
Suma podpory:
5 000 EUR
OZ OSA organizuje už štvrtým rokom Seriál športových podujatí OSA
CHALLENGE. Hlavným cieľom tejto série podujatí je ukázať deťom, že vyhrať
môže naozaj každý. Každé zo zaradených podujatí má iný charakter, a tak
v ňom vyhráva v podstate vždy iný účastník. V pláne sú aktivity ako beh salašmi,
cyklokruhy, trávathlon, nočný beh mestom a v neposlednom rade podujatie
Športové mosty Považia, ktoré vďaka Vážskej cyklotrase symbolicky spojí
obyvateľov regiónu, športové a záujmové organizácie či podnikateľské subjekty k väčšej spolupráci.
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2017reg007
Podporená organizácia: OZ Útulný domov, zachráňme kaštieľ Jablonica
Kraj:
Trnavský
Suma podpory:
5 000 EUR
Našou misiou je zachrániť kaštieľ Jablonica a priniesť život do regiónu od Trnavy až po Holíč. Kaštieľ vyše
50 rokov chátral bez povšimnutia štátu, obce. Cieľom je dostať kaštieľ do stavu, keď budú môcť ľudia využívať
tento priestor na rôzne aktivity, t. j. festivaly, burzy starožitností, múzeum a mnoho iného. Plánom je oprava
plota, doplnenie brány, vypracovanie archeologických a iných výskumov, dokončenie zapláštenia strechy
a zorganizovanie historického festivalu. Pristúpime aj k úprave zelene a výsadbe novej zelene.

2017reg008
Podporená organizácia: OZ Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá
Kraj:
Žilinský
Suma podpory:
5 000 EUR
Misia našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody,
ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti
o záchrane živočíchov. Naším cieľom je podľa možnosti vypustiť do prírody čo
najväčšie množstvo jedincov prijatých do našej opatery. V pláne sú rekonštrukcie
zariadenia, ako montáž odkvapov, zvodov, výroba drenáží, nátery drevených častí
zariadenia a ekovýchovný program s návštevami v našom zariadení, prednášky na školách a iných inštitúciách.

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 základný vzdelávací proces obohacujú
o nové poznatky, informácie, prístupy, poznatky či metódy,
• aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017vs005
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Fakulta výrobných technológií Technickej Univerzity Košice
so sídlom v Prešove
Intenziﬁkácia montážnych procesov s využitím rozšírenej reality
4 990 EUR

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu a prispieť ku skvalitneniu výučby
študentov v rámci programu Počítačová podpora výrobných technológií, konkrétne predmetu Technológie
virtuálnej reality, a obohatiť základný vyučovací proces o vybudovanie pracoviska virtuálnej montáže
prostredníctvom rozšírenej reality v generickom prostredí pokročilej SMART montáže. Daný projekt bude
prístupný na realizáciu a experimentovanie študentom konkrétneho študijného programu a tiež sa stane
prístupnejší aj študentom pri zadávaní bakalárskych a diplomových prác. Tak im umožní využiť potrebné
vedomosti a zručnosti pri uplatnení na trhu práce. Študenti sa budú venovať projektom a zadaniam priamo
od ﬁriem, čím ich aktivity budú prepojené s praxou, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej pripravenosť
študentov na prax po ukončení vzdelania na akademickej pôde.

• aktivity, pri ktorých dokáže predkladateľ pomenovať ich pridanú hodnotu v procese vzdelávania,
• aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie pripravenosti
študentov na prax,
• aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.
Predložené projekty mali v prvom rade:
• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,

2017vs019
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Vývoj softvéru pre nositeľné IoT zariadenia
4 990 EUR

• mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,
• mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane po použití ﬁnančného príspevku od nadácie,
• vhodne spájať a využívať všetky dostupné a použiteľné informácie a inovácie ponúkané školou, ktorá projekt
predloží, ako aj inými vzdelávacími či vedeckými inštitúciami a autoritami,
• obsahovať v sebe aj istú mieru inovácie navrhovaného prístupu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR. Program mal uzávierku
20. októbra 2017. Predložených bolo 72 žiadostí, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 301 539,73 EUR.
Nadácia Tatra banky vybrala 15 z predložených žiadostí a podporila ich sumou 49 990 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty,
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo šiestich členov:
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.,
Michal Májek, Tatra banka Group,
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR,
Urban Kováč, Virtual Scientiﬁc Laboratories,
Bea Majerníková, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.,
Ivana Barqawi, Národný ústav certiﬁkovaných meraní vzdelávania.

Hlavným cieľom projektu je zaviesť do vyučovacieho procesu na KKUI FEI TU v Košiciach nový predmet
zaoberajúci sa návrhom a vývojom softvéru pre nositeľné zariadenia a koncept IoT, ktorý v takejto forme
chýba v ponuke Technickej univerzity v Košiciach. Tento predmet bude postavený na doterajších pozitívnych
skúsenostiach, pričom bude predmet rozšírený o špeciﬁkácie pri vývoji pre wearable zariadenia, zmeny
pri návrhu UI rozhrania, iné spôsoby ovládania zariadenia, princíp context awareness, techniky na zber
a analýzu senzorických dát, komunikačné protokoly a rozhrania medzi zariadeniami, koncept rozšírenej reality.
Absolvovanie tohto predmetu prinesie rozšírenie získaných znalostí a praktických zručností u študentov,
zvýšenie atraktivity študentov na trhu práce a odlíšenie od iných absolventov.
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2017vs022
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ústav automobilovej mechatroniky,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku
3 000 EUR

Projekt je dominantne zameraný na rozšírenie moderných foriem výučby s využitím multimediálnych
systémov pre 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 zmiešanú realitu, pričom špeciálnou výzvou je tvorba kolaboratívnych aplikácií pre zmiešanú realitu
(Microsoft HoloLens). Výstupy projektu budú ďalej využiteľné na účely vzdelávania odborníkov z praxe
v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj popularizácie mechatroniky a automatizácie pre širokú verejnosť
a žiakov stredných škôl (duálne formy vzdelávania v mechatronike), teda potenciálnych študentov vysokých
škôl technického zamerania, keďže tieto materiály budú verejne dostupné na modernom portáli
https://elearning.mechatronika.cool

2017vs023
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

STU v Bratislave, FChPT
Inovácia HPLC vo výučbe analytickej chémie
3 000 EUR

Získanie praktických zručností so špičkovou inštrumentálnou technikou umožní kvalitnú prípravu študentov
pre uplatnenie v laboratórnej aj výskumnej praxi. Projekt sa zameriava na inštrumentálnu inováciu laboratória
separačných metód na skvalitnenie výučby predmetov základnej a pokročilej analytickej chémie v 1. a 2. stupni
univerzitného vzdelávania. Študenti sa oboznámia s modernou HPLC inštrumentáciou. HPLC je separačná
metóda, ktorá má široké využitie pri analýze biologických, potravinových a environmentálnych vzoriek. Projekt
sa bude realizovať komplexne, od prípravy nových praktických úloh, spracovania učebných materiálov
a návodov na obsluhu zariadenia až po zavedenie do výučby laboratórnych cvičení. Využitie moderného HPLC
v rámci výučby umožní utvrdiť si základný princíp separácie látok kvapalinovou chromatograﬁou, ukázať široké
možnosti použitia techniky na základe vyvíjania a aplikovania chromatograﬁckých metód na riešenie reálnych
analytických problémov, zamerať pozornosť študentov na správne a presné vyhodnotenie experimentálnych
údajov.

2017vs027
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline
Podpora výučby odboru počítačové inžinierstvo
4 500 EUR

Realizáciou projektu Podpora výučby odboru počítačové inžinierstvo je rozšírený výučbový proces
predmetu konštrukcia a technológia výroby elektronických zariadení o návrh konštrukcie 3D modelov
zariadení a ich následnú realizáciu na 3D tlačiarni. Vďaka tomu budú môcť študenti preniesť počítačový
návrh do reálneho sveta. Posun od naučenia sa hlavou k hmatateľnému výsledku je kľúčová časť
výučbového procesu, „from learn by mind to learn by body“.

2017vs028
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
AM Team Slovakia
2 000 EUR

Študentský projekt AM Team Slovakia pod záštitou Slovenskej technickej univerzity – Strojníckej fakulty
v Bratislave, je založený na základe platných pravidiel celosvetovej súťaže v kategórii Formula Student,
so spaľovacím motorom s obsahom do 690 ccm. Študent musí ako člen tímu počas sezóny zdolávať rôzne
prekážky pri návrhu komponentov, aby dokázal spolu s ostatnými členmi tímu vytvoriť funkčný koncept
nového monopostu. To si vyžaduje prácu s CAD softvérom a v neposlednom rade znalosť používania
MKP výpočtového softvéru na správny návrh napr. tuhosti, únosnosti alebo životnosti súčiastky. Popri
reálnej výrobe sa naučí ovládať a tvoriť základné vstupné programy pre ovládanie CNC strojov pri výrobe
komponentov. Po úspešnom zostavení monopostu sa zúčastňuje spolu s tímom celosvetovej súťaže. Súťaž
je prioritne postavená ako výstupná prezentácia študenta a tímu, kde pred odbornou komisiou zdieľajú svoje
vedomosti a obhajujú svoje funkčné návrhy, aj ako súťaž pretekov športového monopostu na čas.

2017vs029
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Hyperproject Education
3 500 EUR

Projekt sa snaží prepojiť štyri odvetvia: architektúru, dizajn, fotograﬁu, graﬁcký dizajn v rámci zadaní
v predmetoch na Ústave dizajnu a Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulty
architektúry STU so spoločnosťou Hyperloop Transportation Technologies do jednoliateho vizuálneho
výstavného výstupu. Práve vďaka spolupráci s touto ﬁrmou si budú môcť študenti dvoch ústavov vyskúšať
tvorivý proces až po jeho prezentovanie formou výstavy v priestoroch školy na verejných akciách, ako sú
Noc architektúry, DOD či mimo nich. Očakáva sa, že vďaka týmto projektovým aktivitám sa rozpúta verejná
diskusia o vízii Hyperloopu, jeho vizuálnej budúcnosti či o jeho reálnej použiteľnosti v rámci verejnej dopravy
nielen v Bratislave, ale aj ako konceptu pre iné svetové metropoly.
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2017vs034
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie
Ekologická a rýchla metóda analýzy povýbuchových zvyškov
2 500 EUR

Projekt sa bude venovať vývoju novej ekologickej analytickej metódy na stanovenie nitroaromatických
látok vo forenzných vzorkách. Metóda bude využívať novú techniku známu už v zahraničí – mikroextrakciu
so sorbentom v ihle striekačky (MEPS). Autori z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU vyvinú jednotlivé
kroky analytického procesu a podmienky tak, aby sa dal aplikovať na analýzu povýbuchových
zvyškov. Metóda analýzy povýbuchových zvyškov s využitím mikroextrakcie bude použitá ako vzorová
ukážka progresívnej ekologickej analytickej metódy, s ktorou sa oboznámia študenti druhého ročníka
inžinierskeho štúdia odboru Analytická chémia a budú ju môcť experimentálne precvičiť v rámci
laboratórnych cvičení. Metóda bude rozšíriteľná a aplikovateľná v budúcnosti na podobné aplikácie
pre oblasť forenznej analýzy a analýzy vzoriek životného prostredia alebo potravín, a prostredníctvom
študentov –absolventov bude ekologická metóda rozšíriteľná na ich nových pôsobiskách. Autori
uvedú metódu MEPS-GC-ECD ako vzorovú úlohu v rámci laboratórnych cvičení v inžinierskom štúdiu
so zameraním na analytickú chémiu ako prví na Slovensku a v Českej republike.

2017vs035
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Záchrana kvality života novorodenca na NKIM
3 860 EUR

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave (NKIM LFUK a DFNsP) čelí limitovanému, nie zriedka minimálnemu
prístupu študentov LFUK k novorodencom. Riešením bolo vytvorenie moderného simulačného centra
na NKIM v roku 2016, ktoré je vybavené pacientskym simulátorom a základnými trenažérmi vhodnými
na nácvik riešenia situácií súvisiacich so starostlivosťou o novorodenca. Cieľom predkladaného projektu
je získať trenažéry, ktoré z hľadiska technologického a pedagogického nadväzujú na tie, ktorými
NKIM v súčasnosti disponuje. Prvou je model hlavy novorodenca určený na nácvik intubácie, vhodný
na nácvik zaistenia dýchacích ciest. Druhou skupinou trenažérov, ktoré sa snažíme získať, sú horné
a dolné končatiny novorodenca na nácvik vnútrožilového (IV) a intraoseálneho (IO) cievneho prístupu.
Predkladatelia očakávajú plnohodnotné využitie všetkých pomôcok, keďže výučba na NKIM prebieha
každý deň.

2017vs037
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
Modernizácia výučby pediatrie pomocou simulácií
3 950 EUR

Detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
(DK DFNsP a LFUK) garantuje výučbu predmetov pediatrická propedeutika pre 4. ročník a pediatria pre
5. a 6. ročník všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave. V každom semestri zabezpečuje výučbu
pre približne 1 400 pregraduálnych študentov. V septembri 2017 bola v priestoroch DFNsP otvorená
učebňa, v ktorej od začiatku školského roka prebieha výučba využitím pacientskeho simulátora. S jeho
pomocou je možné študentov naučiť základnému správaniu sa k detskému pacientovi, rýchlej orientácii
v klinickej situácii, komunikácii a riešeniu situácií súvisiacich so stabilizovaním jeho zdravotného stavu.
Samotná starostlivosť o detského pacienta je komplexná záležitosť a často vyžaduje využitie invazívnych
metód, ktoré študenti nemôžu bez adekvátneho tréningu zvládnuť v požadovanej miere. Cieľom projektu
je zabezpečiť pre študentov trenažér lumbálnej punkcie a trenažéry hornej a dolnej končatiny na nácvik
intravenózneho (IV) podávania liekov, tekutín, prípadne odberu krvi. Ich implementovaním tak môžeme
spolu s pacientskym simulátorom a spotrebným materiálom vytvoriť v priestoroch DK LFUK a DFNsP
základy moderného vzdelávacieho pracoviska umožňujúceho študentom nácvik správania sa
v situáciách, ktorým v budúcnosti budú čeliť.

2017vs039
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, STU v Bratislave,
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Games Learning vo výučbe základov priemyselného inžinierstva
3 500 EUR

Projekt je zameraný na skvalitnenie výučby predmetu základy priemyselného inžinierstva zavedením
nových poznatkov a inovatívnych foriem i postupov do pedagogického procesu. Projekt nadväzuje
na celospoločenské aktivity zamerané na prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe
a reálnym potrebám trhu práce, ako aj požiadavkám znalostnej spoločnosti s akcentom na vzdelávanie
študentov vysokých škôl technického zamerania a perspektívnych študijných programov. Vytvorením
efektívneho systému, v ktorom sa študenti vzdelávajú a prostredníctvom tréningových hier aplikovakujú
nadobudnuté vedomosti, získavajú potrebné kompetencie už v rámci pedagogického procesu. Zavedením
inovatívnych foriem a metód vzdelávania sa dosahuje vyššia úroveň teoretických poznatkov a praktických
zručností študentov, pričom sa nadväzne rozširujú kompetencie absolventov študijného programu
priemyselné manažérstvo, čím sa vytvára predpoklad ich efektívneho uplatnenia na trhu práce po
ukončení štúdia.
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2017vs041
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav pozemného
staviteľstva, Katedra technických zariadení budov
Vsakovanie ako ekologický spôsob odvádzania zrážkových vôd
2 600 EUR

Cieľom projektu je zatraktívniť vyučovací proces a zainteresovať študenta priamo v ňom. Vybudovaním
modelov a spustením reálnych meraní na demonštráciu vsakovania dažďovej vody z povrchového odtoku
– pre dnešnú dobu ekologicky, technicky aj ekonomicky nevyhnutného spôsobu riešenia odkanalizovania
stavebných objektov – sa študentom naskytuje možnosť osvojiť si praktické vedomosti a zručnosti
pre ich bezpečný návrh oproti v súčasnosti uprednosťňovanému spôsobu odkanalizovania dažďovej
vody zo stavebných objektov. Keďže legislatívne a ani v oblasti technických noriem táto problematika
nie je vyriešená, študenti získavajú v mnohých prípadoch vyššiu úroveň praktických vedomostí, ako
je v súčasnej projektantskej praxi bežné. Výskumom kvality dažďovej vody sa študenti môžu už počas
svojho štúdia zapojiť aj do výskumnej činnosti.

2017vs067
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Cieľom projektu je vychovať odborníkov v odboroch ako konštruovanie či tvorba elektronických systémov
zo softvérovej a hardvérovej stránky, aerodynamika, dynamika vozidla či mnohé ďalšie zamerania,
ktoré Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity zastrešuje. V procese výchovy majú študenti
možnosť naučiť sa pracovať v mnohých pokročilých programoch ako Siemens NX, Ansys, Fluent a iné,
priamo od certiﬁkovaných školiteľov. Práca v tíme tiež podporuje soft skills, ako je efektívna komunikácia
s kolegami, mailová komunikácia s ﬁrmami, prezentovanie jednotlivcov či tímu, vyhľadávanie informácií
a ich spracovanie.

2017vs070
Predkladateľ projektu:
2017vs053
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Future Classroom Lab – moderné laboratórium STEM vzdelávania
2 000 EUR

Hlavným zámerom projektu je inovácia vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov informatiky
prostredníctvom zriadenia laboratória STEM vzdelávania, v ktorom prebieha moderná výučba založená
na bádateľskom, projektovom a aktívnom vyučovaní, vývoj edukačných pomôcok a metodík, ako aj
workshopy pre cvičných učiteľov informatiky zo ZŠ a SŠ. Pri zriadení a používaní novovybudovaného
STEM laboratória sa využívajú poznatky z modelového laboratória Future Classroom Lab v Bruseli
a cieľom je oﬁciálne zaradiť vzniknuté laboratórium do medzinárodnej siete FCL.

Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta
STUBA Green Team
2 000 EUR

Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta informatiky a informačných technológií
Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR
3 600 EUR

Cieľom projektu je riešiť zastaranosť procesu výučby procedurálneho programovania na stredných
a vysokých školách. Na tento účel riešitelia projektu navrhujú vytvoriť na FIIT STU v Bratislave virtuálnu
učebňu, v ktorej sa študenti môžu naučiť princípy procedurálneho programovania zábavnou formou.
Konkrétne ide o aplikáciu 3D vizuálneho programovania vo virtuálnej realite, kde používateľ vytvára
program stavaním kociek (základných inštrukcií) do zložitejších stavebníc. Cieľom je vytvoriť program,
ktorý rieši aktuálne zobrazený problém (napr. dostať panáčika k truhlici). Riešitelia veria, že týmto
spôsobom dokážu zvýšiť motiváciu študentov, zvýšiť ich úspešnosť v súvisiacich predmetoch a teda zvýšiť
efektivitu a kvalitu výučby procedurálneho programovania na FIIT STU.
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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 5. júna 2017 bolo predložených 30 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu spolu
122 648,50 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 10 najlepších z predložených projektov a podporila ich celkovou
sumou 31 100 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 troch členov:
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting,
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.,
Andrea Uhrínová, Ministerstvo školstva SR.
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017vv002
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Spolka, o. z.
Ľudia a mesto
3 500 EUR

Projekt Ľudia a mesto je interdisciplinárnym vzdelávacím seminárom, primárne určeným pre študentov
architektúry, pričom je otvorený aj študentom z iných odborov ako dizajn či sociológia. V troch blokoch
študenti pracujú na téme zapojenia ľudí do mestského plánovania a participácie. Seminár je v prvom bloku
teoretický, prináša diskusiu nad teoretickými textami z odboru sociológie, ﬁlozoﬁe, antropológie, architektúry
a urbanizmu. Texty sú tematicky zamerané na zapojenie obyvateľov v mestskej správe a sociálne aspekty
mestského života vo vzťahu k architektúre. Študenti majú k dispozícii odbornú literatúru a zahraničného
lektora k workshopu. Lektor študentom odprezentuje techniky kvalitatívneho výskumu priestoru
a spoločností v meste. Metódy, ktoré si študenti osvojujú, sú najmä mapovanie spoločenských vzťahov,
rozhovor, pocitové a mentálne mapy, participatívny akčný výskum a ďalšie. Tretí blok je praktický, spojený
s návrhom konkrétnej intervencie pod vedením zahraničného lektora. Celý projekt je sprevádzaný živým
blogom, na ktorom budú zverejnené všetky diskutované texty, výsledky mapovania, pocity účastníkov a aj
portfólio jednotlivých riešení.

2017vv005
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Falling Walls Lab Slovakia 2017
3 000 EUR

Falling Walls Lab Slovakia 2017 je unikátne podujatie, v rámci ktorého sa podporujú talentovaní študenti
a mladí začínajúci výskumníci. Ide o národné podujatie ako súčasť medzinárodnej súťaže, v rámci
ktorej sa najlepší z národných kôl zúčastňujú ﬁnále v Berlíne. Ide o súťaž, kde dostali účastníci priestor
prezentovať svoje inovatívne myšlienky, ktoré búrajú alebo zásadne rozširujú doterajšie prístupy a poznatky,
pred porotou zloženou z excelentných slovenských vedcov a podnikateľov. Cieľom projektu je podporiť
vzdelávanie a zároveň šíriť inovatívne myšlienky a riešenia. Účastníci získavajú kvaliﬁkovanú spätnú väzbu
na svoje nápady, a to tak od členov poroty, ako aj od ostatných účastníkov a publika. V rámci projektu sa tiež
podporuje interdisciplinarita, medzinárodná spolupráca a sieťovanie. Slovenské ﬁnále sa uskutočnilo
29. septembra 2017 a bolo súčasťou Európskej noci výskumníkov 2017.

2017vv006
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

My sme niekto iní
Riešené príklady z fyziky na poučenie aj pobavenie
3 500 EUR

Hlavnou aktivitou projektu organizácie My sme niekto iný je dokončenie a vydanie rozpracovanej zbierky
riešených príkladov z fyziky. Na splnenie tohto cieľa sa potrebuje obsahovo dokončiť zamýšľanú zbierku
z pohľadu textov samotných a následne vykonať krížovú kontrolu správnosti (vhodnosti) navrhovaného
riešenia, pretože nič neznechutí vôľu do učenia viac, ako chybný resp. pedagogicky nevhodný postup
riešenia. Ďalšou aktivitou je doplnenie zbierky o ďalšie ilustrácie, keďže ich psychologický prínos pri
motivácii vzdelávať sa je skoro neoceniteľný. Vhodnosť samotných príkladov a ich pochopiteľnosť je
testovaná na vzorke dobrovoľníkov, vybraných z mierne nadpriemerných študentov FEI STU a lepších
gymnázií. Dôvodom, prečo by organizácia rada vydala túto zbierku aj v papierovej forme, je skutočnosť, že
tak ako už v súčasnosti existuje skoro hotová v elektronickej forme, bude donekonečna upravovaná, ale
nikdy nie verejne publikovaná.

2017vv009
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

ABC-Academic Business Cluster
PRO-FI-LE-S
3 500 EUR

Organizácia ABC – Academic Business Cluster plánuje po úspešnom vývoji programu Talentway
na priamu kooperáciu ﬁriem s VŠ, ktorý vyvinuli v spolupráci s EUBA, jeho expanziu na ďalšie ekonomické
fakulty na celom Slovensku. Program je zameraný na aplikáciu progresívnej didaktickej metódy problembased learning (PLB) a spôsobom „z dola“ zavádza praktickú výučbu do teoreticky predimenzovaného
ekonomického vzdelávania. Cieľom projektu je aplikovať systém, ktorý pomôže rozvíjať silné stránky
študentov ekonomických a humánnych smerov, špecializovať a proﬁlovať ich podľa požiadaviek praxe a tým
zabezpečiť ich vhodné uplatnenie na trhu práce. Súčasťou projektu je dopracovanie ostrej verzie platformy
www.talentway.net, ktorá spojí všetkých účastníkov programu a poskytne kvalitný nástroj pre HR manažérov
na vyhľadávanie vhodných PRO-FI-LE-S pri obsadzovaní pracovných pozícií.
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2017vv013
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Hnedé sľuby
2 000 EUR

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku i vo svete, kde narastá sila populistických hlasov vo verejnom
priestore, je veľmi potrebné poskytovať fact-check týchto vyjadrení v médiách a zároveň sprostredkovať
učiteľom i verejnosti, a špeciálne mladým voličom, skutočné čísla, zdroje informácií, ako aj porozumenie
súvislostí vo verejných ﬁnanciách. Projekt INESS bude obsahovať vypracovanie ľahko pochopiteľných textov,
odhaľujúcich tieto zmätené „hnedé sľuby“. V rámci projektu bude vytvorená informatívna webová stránka,
kde bude týchto 8 „hnedých“ sľubov podrobených kritike a, samozrejme, aj vysvetlená reálna situácia,
fakty či náčrt následkov v prípade splnenia týchto sľubov. Stránku budú priebežne aktualizovať a zoznam
vyvrátených sľubov rozširovať. Tiež budú distribuované brožúrky (príp. Spolu s prednáškami) na jednotlivé
školy. Vytvoria sa a následne sa budú šíriť virálne videá s informatívnym obsahom: tieto budú dostupnou
formou prezentovať tému sľubov a ich nesplniteľnosti pre mladých študentov. Práve vo videách vidí
organizácia veľký potenciál, keďže vedia názorne odprezentovať myšlienku bez nutnosti absolvovať klasické
prednášky, a zároveň je to ľahko zdieľateľný obsah pre sociálne médiá.

2017vv022
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Future Medical Leaders
Rozvoj programu Future Medical Leaders Academy
2 000 EUR

Vo Future Medical Leaders veria, že budúci lekár potrebuje vedieť v dnešnom svete viac, ako iba správne
stanoviť diagnózu a nastaviť liečbu. Lekár je osoba, ktorá by mala byť vzorom z pohľadu všeobecného
rozhľadu, otvorenosti, morálky a príkladného vzťahu i komunikácie s ostatnými ľuďmi, v tomto prípadne
pacientmi. Prostredníctvom dvojsemestrálneho programu, ktorý je jedinečný minimálne v krajinách
V4, plného workshopov, prednášok a diskusií s odborníkmi, kvalitnými lektormi z oblasti komunikácie,
biznisu, verejného zdravotníctva a ďalších oblastí bude organizácia prispievať k osobnému rastu medikov,
k zlepšeniu interpersonálnych zručností, ako aj ich lepšej pripravenosti do praxe. Už dnes má organizácia
veľa podporovateľov z radov študentov, pedagógov a lekárov, a verí, že sa jej takto podarí rozšíriť dôležitosť
aj takýchto interdisciplinárnych zručností v oblastiach medicínskeho štúdia, ktoré budú budúci lekári
nevyhnutne využívať v praxi.

2017vv023
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

European Information Society Institute, o. z.
Letná škola kyberkriminality 2018
2 500 EUR

Letná škola kyberkriminality 2018 predstavuje týždňové výjazdové sústredenie pre študentov informatiky
a práva zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, forenznej
analýzy, počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Táto letná škola sa
uskutoční v učebňovo-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach.
V rámci tejto školy bude vytvorených päť tímov, v každom budú štyria študenti (dvaja študenti informatiky
a dvaja študenti práva). Každý tím bude riešiť úlohy spoločne, či už pôjde o prevažne technicky zameranú
úlohu alebo naopak. Každá úloha bude vyžadovať pochopenie a riešenie problému z oboch pohľadov
(informatického a právneho). Týmto spôsobom sa študenti nielen dozvedia zaujímavé poznatky v danej
oblasti, ale získajú aj praktické skúsenosti a naučia sa spoločne riešiť bezpečnostné problémy. Cieľom letnej
školy je doplniť vzdelanie študentov informatiky a práva, ktoré budú môcť zúročiť v ďalšom štúdiu a následne
v praxi.

2017vv024
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Aj Ty v IT
AJ Ty v IT DATA Academy
3 100 EUR

Cieľom projektu AJ Ty v IT DATA Academy je umožniť študentkám študujúcim vysoké školy netechnického
smeru získať základné znalosti databázových systémov, ich využitia a práce s nimi. Obsahom workshopov je
okrem teoretických základov primárne praktický nácvik práce s databázami. Pravidelné stretnutia prebiehajú
v rámci dievčenských skupín, ktoré sa vzájomne motivujú. Veľkosť skupiny je obmedzená, časová výmera je
stanovená na 10 hodín výučby a tréningov. Očakávaným výstupom je proﬁl študentky so znalosťami práce
s databázami, ktoré sú uplatniteľné na pracovnom trhu v danej oblasti.
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2017vv026
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Edulienka
Projekt K2: Rastieme k zodpovednosti
4 000 EUR

Aby študentom nič nechýbalo

Edulienka v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) realizuje Projekt
K2: Rastieme k zodpovednosti s cieľom vytvoriť program integrovanej výchovy charakteru v rámci štátneho
vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základných škôl (ISCED1) a overiť tento program v podmienkach
inkluzívneho výchovno-vzdelávacieho prostredia vo vzdelávacej skupine Edulienka. Aktivity projektu
zahŕňajú pilotný návrh programu, jeho overenie v praxi za intenzívnej účasti praxujúcich študentov
Pedagogickej fakulty TU a pod vedením pedagógov OZ Edulienka a PdF TU s následným zapracovaním
spätnej väzby, ako aj ﬁnálnu tvorbu didaktických materiálov. Kľúčovým nástrojom pri tvorbe programu
sú opakované didaktické reﬂexie, ktoré sa uskutočňujú priebežne počas realizácie projektu. Finálnym
výstupom projektu budú učebné materiály v elektronickej podobe, ktoré budú okrem opisu didaktických
postupov a aktivít obsahovať aj opis kľúčových hodnôt v rámci vzdelávania charakteru, deﬁníciu výkonových
štandardov a prepojenia s rôznymi predmetmi v rámci štátneho vzdelávacieho programu.

2017vv027
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Aj ty máš šancu!
4 000 EUR

Projekt Aj ty máš šancu! je spoločnou iniciatívou mimovládnej organizácie CVEK a Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Projekt je prvým univerzitným programom svojho druhu, ktorý bol úspešne zavedený
do praxe od školského roku 2014/2015. Spočíva vo vyhľadávaní záujemcov o štúdium a ich individuálnej
podpore, príprave na prijímacie skúšky a mentoringu počas štúdia. Jeho dlhodobým cieľom je pomôcť pri
prekonávaní vzdelanostných nerovností rómskej mládeže. Program prináša konkrétny výsledok v podpore
znevýhodnených rómskych uchádzačov, ktorí majú lepšie šance na získanie kvalitného vysokoškolského
vzdelania, práce vo svojej profesii a v neposlednom rade šance viesť dôstojný život na Slovensku. Projekt
tiež prispieva k skvalitneniu vzdelávania na EUBA tým, že podporuje vznik etnicky rôznorodého prostredia,
ktoré je nevyhnutné na rozvoj kritického myslenia všetkých študentov, ako aj na prekonávanie stereotypov.
Výstupom projektu je príprava a organizácia verí, že aj úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
približne piatich študentov, ako aj príprava už prijatých študentov v prvom až treťom ročníku EUBA.
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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 nasledujúce 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 2017 doručených 85 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia žiadali
sumu 294 722,52 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí sumou 55 000 EUR.

Hodnotenie predložených projektov

Využi grant Študenti do sveta a staň sa študentom
prestížnej svetovej univerzity!
Pošli nám žiadosť o grant do 18. 4. 2017 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 z piatich členov:
Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva SR,
Silvia Dončevová, Slovenská pedagogická spoločnosť,
Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK,
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting,
Marek Prokopec, Tatra banka, a. s.
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Zoznam podporených študentov s anotáciou o realizácii ich projektu
2017sds001
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Ferianc
Imperial College London
Výskum praktickej aplikácie umelej inteligencie
2 000 EUR

Študent Imperial College London absolvoval v priebehu leta 2017 výskum
v skupine prof. Luka na Department of Computer Science, Imperial College
v Londýne v Anglicku. Cieľom tohto výskumu bol návrh FPGA zariadenia
za využitia neurónových sietí a satelitných snímok. Keďže sa táto fakulta už
niekoľko rokov drží na popredných priečkach desiatich najlepších fakúlt počítačových vied na svete, študent
chcel pomocou tejto stáže podporiť svetový vedecký program a zároveň získať všetko nevyhnutné aj
najnovšie pre súčasné štúdium elektrotechniky a programovania i ďalšie plánované PhD. štúdium. Študent
je presvedčený, že sa po osvojení týchto poznatkov stane silným kandidátom na zisk budúcich ďalších
študijných príležitostí a takisto pri pokračovaní v rámci výskumných prác na celosvetovej úrovni a ďalej
v praxi.

2017sds002
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Alžbeta Harárová
Universität Zürich
Nové markery v diagnostike nádorov
1 950 EUR

Študentka 2. lékařskej fakulty Univerzity Karlovej absolvovala výskumnú
stáž spojenú so stážou na oddelení klinickej patológie na Universität Zürich.
Stáž prepája výskumný projekt v oblasti molekulárnej diagnostiky s klinickou
praxou patológa. Vzhľadom k paralelnému štúdiu Prírodovedeckej a zároveň
Lekárskej fakulty predstavuje táto kombinácia ideálne prepojenie oboch svetov, v ktorých sa študentka
počas štúdia pohybuje: sveta vedeckého výskumu a sveta klinickej medicíny. Cieľom výskumného projektu
bola identiﬁkácia nových molekulárnych markerov, ktoré by sa dali využiť v diagnostike nádorových ochorení
pečene a gastrointestinálneho traktu. Cieľom klinickej stáže bolo získanie praktických zručností klinického
patológa.

2017sds003
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jozef Čonka
New York University School of Medicine
Vývoj liečebných postupov
pre Alzheimerovu chorobu
4 990 EUR

Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval
výskumno-vzdelávací zahraničný pobyt realizovaný na New York University,
School of Medicine, Department of Neurology, USA, v intervale šiestich
mesiacov pod vedením Dr. Scholtzovej v laboratóriu prof. Wisniewskeho. Ich vedecký výskum je zameraný
na Alzheimerovu chorobu, jej prognostiku a liečbu. Počas tohto obdobia sa študent naučil viaceré nové
metódy a pracovné postupy, ktoré výrazne obohatili jeho vedecké poznanie a prispeli tak k zlepšeniu
dizertačnej práce. Získané vedomosti aplikoval na aktuálne experimenty prebiehajúce na domovskom
pracovisku, čím prispel k zvýšeniu kvality vedeckých prác. Molekulárna podstata prebiehajúcich
experimentov na New York University na primátoch je jedinečnou skúsenosťou, pričom je identická s témou
študentových vedeckých bádaní ohľadom aktivácie membránového receptora, tzv. toll-like receptora, ktorý
je zodpovedný za vrodenú imunitnú odpoveď. Jeho reguláciou však môžu získať nevídané výsledky, a preto
pobyt so sebou priniesol veľký potenciál pre jeho výsledky.

2017sds006
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filip Lastovka
Karolinska Institutet
Ročná mikrobiologická stáž v Karolinska Institutet
2 500 EUR

Študent University of Bristol, Faculty of Biomedical Sciences, absolvoval ročnú stáž vo výskumnej
skupine prof. Römling na oddelení mikrobiológie, tumorovej a bunkovej biológie v Karolinska Institutet
vo Švédsku. Skupina sa zaoberá baktériou Salmonella Typhimurium a jej priliehajúcimi kolóniami, ktoré
sú spojené s pretrvávajúcimi infekciami a asymptomatickým prenosom. Študentov projekt sa sústredil
na charakterizáciu enzýmu zapojeného do vnútrobunkovej signalizácie salmonely zodpovednej za tvorbu
priliehajúcich kolónií (bioﬁlmov). Stáž bola súčasťou jeho štúdia mikrobiológie na University of Bristol medzi
druhým a tretím ročníkom. Počas stáže študent napísal o projekte 8 000-slovnú záverečnú správu, ktorá
bude spolu s ústnou skúškou vyhodnotená univerzitou. Plánuje tak získať podrobné vedomosti o salmonele
a bioﬁlmoch, zlepšiť si výskumné a písomné zručnosti, ako aj zažiť dennú výskumnú prácu celý rok.
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2017sds009
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Bulková
Utrecht University, Faculty of Social Sciences,
Faculty of Science (UU)
Utrecht Summerschool 2017:
Mathematics Education
1 000 EUR

Študentka sa zúčastnila letnej školy s názvom Utrecht Summer School 2017:
Mathematics Education, ktorá prebehla v termíne od 14. augusta 2017
do 25. augusta 2017 na Univerzite v Utrechte v Holandsku. Letná škola ponúkla súbor prednášok,
seminárov a workshopov pre výskum v oblasti teórie vyučovania matematiky. Program letnej školy
zahŕňal nasledujúce témy: budovanie kurikula, objavovanie a podporovanie talentovaných študentov,
experimentovanie na vyučovaní, kontext a nástroje na modelovanie, hodnotenie, využívanie techniky
na vyučovanie matematiky. Účasť na seminároch, prednáškach a workshopoch, ktoré letná škola ponúkla,
pomôže študentke v jej budúcom výskume a nadobudnutiu nových vedomostí z odboru teórie vyučovania
matematiky.

2017sds012
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Barbara Falatová
University of Wolverhampton
Detekcia akcelerátorov horenia vo ﬂashover fázach
3 500 EUR

Projekt študentky Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
predstavuje inovatívny prístup v oblasti detekcie akcelerátorov horenia
vo ﬂashover fázach požiaru. Vedecky a systematicky rieši problematiku detekcie
urýchľovačov v procese zisťovania príčiny požiaru v post-ﬂashover fáze, keď
dôkazová evidencia chýba. Projekt sa zrealizoval na University of Wolverhampton, ktorá poskytuje vzdelanie
v odbore protipožiarnej ochrany. Praktická časť sa vykonáva vo výcvikovom centre Oldbury, ktoré je časťou
West Midlands Fire Service (profesionálna skupina zisťovateľov), s ktorou univerzita úzko spolupracuje.
Výskumná stáž v trvaní štyroch mesiacov pod vedením mentora (M. McCabe – certiﬁkovaný forenzný technik
a zisťovateľ) neoceniteľne obohatila študentkine štúdium, prehĺbila vedomosti v rámci samotnej špecializácie
zameranej na zisťovanie príčin požiaru a je kvalitným zdrojom na spracovanie výstupu vo forme progresu
protipožiarnej vedy a dizertačnej práce.

2017sds017
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Max Steuer
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)/Berlin Social Science Center
Ústavné súdy – strážcovia demokracie?
4 270 EUR

Študent Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval päťmesačný výskumný pobyt
na Wissenschaftszentrum Berlin. Tento interdisciplinárny právno-politologický projekt sa zameriava
na sprehľadnenie existujúcich prístupov k vzťahu medzi ústavnými súdmi a demokraciou aj následný zber
dát na empirickú analýzu tohto vzťahu v Česku, Maďarsku i na Slovensku. Vďaka kontaktu a komunikácii
so špičkovým výskumným tímom a novým zdrojom bolo študentovi umožnené skvalitniť dizertačný výskum
a navýšiť tak aj aj prínosy jeho záverov a odporúčaní pre demokratické pôsobenie významného typu
politických inštitúcií. Tieto závery majú potenciál pre rozvoj informovanej verejnej diskusie o prínosoch alebo
rizikách ústavných súdov pre fungovanie demokracií, pre ďalší akademický výskum a výučbu.

2017sds018
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Dominika Kosárová
Confronting Terrorism in Today‘s World
Letná škola
1 200 EUR

Študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita
Mateja Bela, sa zúčastnila na medzinárodnej letnej škole Confronting Terrorism
in Today‘s World, ktorú organizuje University College Roosevelt v meste
Middelburg v Holandsku v trvaní troch týždňov. Letná škola sa zameriava
na analýzu terorizmu, pochopenie jeho príčin, súvislostí a možností, ako proti tejto mimoriadne aktuálnej hrozbe
bojovať. Terorizmus je zároveň ústrednou témou študentkinej dizertačnej práce, ktorú bude odovzdávať na jar
v akademickom roku 2017/2018. Účasť na letnej škole je preto prínosná pre jej dizertačnú prácu, ako aj celkovo
pre jej ďalšiu vedecko-výskumnú činnosť. Umožnila jej tiež skvalitniť vlastnú pedagogickú činnosť, ktorú
vykonáva ako doktorandka na Katedre bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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2017sds020
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Oravec
Institute of Analytical Chemistry
and Radiochemistry, CCB-Center for Chemistry
and Radiochemistry, Leopold-Franzens University
Innsbruck
Leopold-Franzens University Innsbruck
1 000 EUR

Študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU absolvoval
trojmesačný študijný pobyt dennou formou štúdia na Inštitúte analytickej chémie a rádiochémie na LeopoldFranzens University. Hlavným cieľom projektu bolo získať komplexný pohľad na možnosti charakterizácie
vzoriek, ktorých analýzam sa študent kontinuálne venuje od svojej bakalárskej práce. Práve vyššie
spomenutý inštitút sa javil ako perspektívny s ohľadom na technické vybavenie, možnosti a skúsenosti
v oblasti, v ktorej sa jeho výskum sústreďuje. Počas trvania projektu uskutočnil merania a experimenty
v laboratóriu na zariadeniach charakterizujúcich nízku koncentráciu látok na povrchu vzorky. Prioritou bola
nedeštruktívnosť študovanej vzorky. Významným cieľom bolo získanie charakterizácie vzoriek – potlačených
dokumentov s využitím na datovanie pre praktické využitie v kriminalisticko-expertíznom útvare Policajného
zboru.

2017sds029
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Viktória Čabanová
School of Mathematical & Natural Sciences, Berry College
Monitoring krv cicajúcich vektorov parazitov
4 180 EUR

Študentka Prírodovedeckej fakulty absolvovala v rámci plánovaného projektu trojtýždňový výskumný
pobyt na univerzite Berry College, Mount Berry, Georgia, u svetovo uznávaného parazitológa profesora
Davida Bruca Conna. Výskumný pobyt bol zameraný na monitoring krv cicajúcich vektorov závažných
parazitárnych ochorení ľudí a zvierat. Téma a ciele projektu priamo súviseli s jej dizertačnou prácou, v ktorej
sa venuje epidemiologickej situácii novo sa objavujúcich parazitárnych ochorení na Slovensku a ich detekcii
u deﬁnitívnych hostiteľov, ako aj u ich vektorov. Počas pobytu bola študentka oboznámená s chodom
One Health Center na Berry College a získala tak nové cenné poznatky o interdisciplinárnej spolupráci pri
aplikácii výsledkov výskumu do praxe. Tiež mala možnosť navštíviť hlavnú centrálu a laboratóriá svetovej
zdravotníckej organizácie CDC, čo má určite nesmierny prínos pre rozšírenie jej znalostí o ochrane zdravia
ľudí a zvierat. Nadviazanie nových kontaktov s medzinárodnými vedeckými osobnosťami môže byť prínosné
pre ďalšie uplatnenie študentky, ako aj pre vedu a výskum na Slovensku.

2017sds033
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Kohutiarová
Nanyang Technological University
Výmenný študijný pobyt v Singapure
2 500 EUR

Študentka University van Amsterdam študovala v termíne od augusta
do decembra 2017 na Nanyang Technological Universite v Singapure
so zameraním na IT, technológie, ﬁnancie a investičné predmety. Centrom
pozornosti jej doterajšieho štúdia a profesionálneho rastu sú predmety
ohľadne stratégií a digitálneho biznisu. Z doteraz nadobudnutých profesionálnych a akademických
skúseností si študentka uvedomuje, že technológie a stratégie ﬁnančných inštitúcií formujú momentálny
ekonomický vývoj. Keďže jej momentálne štúdium neponúka dostatočné zdroje informácií vo vyššie
uvedených odboroch, rada sa posunula vo svojich vedomostiach práve týmto výmenným pobytom. Účasť
na študijnom výmennom pobyte hodnotí ako pokračovanie v budovaní svojho doterajšieho profesionálneho
a osobnostného rastu. Verí, že tento rast v konečnom dôsledku obohatí vývoj na Slovensku. Po ukončení
štúdia by sa chcela vrátiť na Slovensko, spolupracovať so Slovak American Business and Innovation Council
a zamestnať sa v oblasti investícií alebo technológií.

2017sds039
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Karol Samuelčík
Escola Superior de Música de Catalunya
Pobyt na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii
4 000 EUR

Študent Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení absolvoval 9-mesačný študijný pobyt
na Escola Superior de Música de Catalunya v Barcelone, kde študoval na katedre Classical and Contemporary
Music – hra na gitare. Štúdium prebehlo pod vedením svetovo uznávaného interpreta a pedagóga Álexa
Garrobé. Cieľom pobytu bolo štúdium v prostredí, ktoré priamo súvisí s témou študentovej dizertačnej práce
– Tvorba katalánskych skladateľov na prelome 19. a 20. storočia a jej vplyv na celosvetovú gitarovú hudbu.
Získané pedagogické a hudobno-interpretačné skúsenosti zúročí v pedagogickej praxi na Slovensku.
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2017sds042
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Matej Hruška
2017 Summer School in Methods and Techniques
Experimenty a bayesovská štatistika
1 000 EUR

Študent Fakulty sociálnych a ekonomických vied sa vo svojej dizertačnej
práci zameral na to, ako efektívne a účinne komunikovať opatrenia, ktoré
sú nepopulárne, ale veľmi dôležité – napríklad opatrenia podporujúce
desegregáciu Rómskych detí v školách. Takýto výskum predpokladá využívanie
experimentálnych metód na overenie, čo funguje a čo nie. Cieľom študentovej práce je nielen rozšíriť
teoretické poznanie, ale ponúknuť aj praktické odporúčania pre komunikáciu podobných tém. Vybrané kurzy
na letnej škole pokrývajú úvod do experimentálnych metód aj pokročilé štatistické techniky analýzy dát.
Spolu vytvárajú základ pre modernú sociálnu vedu, ktorá je na svetovej úrovni.

2017sds047
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Považanová
Stanford Law School, Stanford University
– súčasťou výskumného pobytu je aj týždňová
letná škola Understanding U. S. Intellectual
Property Law
Visiting TTLF Summer Research Fellowships
5 000 EUR

Študentka Universität Wien absolvovala mesačný komparatívny výskumný
pobyt na Stanfordskej univerzite, s ohľadom na otázky uplatňovania súťažného práva z pohľadu EÚ a USA.
Výskumný projekt je súčasťou Stanford Law School‘s Transatlantic Technology Law Forum, ktorého
partnermi sú Viedenská univerzita a Stanfordská univerzita. Súčasťou predkladanej žiadosti bola aj
participácia na letnej škole v rámci výskumného pobytu, zameranej na tému Understanding U. S. Intellectual
Property Law. Cieľom výskumného pobytu bolo predovšetkým uskutočniť komparatívny výskum, ktorý
bude dodatočne využiteľný pri príprave študentkinej záverečnej práce na Viedenskej univerzite. Cieľom
letnej školy bolo nadobudnúť poznatky v oblasti práva duševného vlastníctva a jeho uplatňovania v USA
najmä s ohľadom na IT a high-tech priemysel, keďže uvedená problematika naberá na význame najmä
v poslednom období v dobe IT technologického pokroku.

2017sds056
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Igor Wachter
The University of Queensland,
School of Civil Engineering
Self-extinguishment of CLT panels
2 500 EUR

Cieľom štipendijného pobytu študenta Materiálovotechnologickej fakulty
bol výskum procesu horenia kvapalných a pevných palív prostredníctvom
inovatívnych techník, postupov a moderných testovacích zariadení. Zameria
sa na štúdium samozhášacieho efektu dendromasy použitej v CLT (Cross-Laminated Timber) paneloch
v strednorozmerových skúškach pri rôznych parametroch namáhania (rôzne tepelné toky, ventilačné otvory,
množstvo paliva, geometria priestoru). Sledoval kritické teploty rozkladu horľavých látok, rýchlostí a množstva
generovaného reakčného tepla počas termického namáhania vzoriek, popísal vznik plynných produktov
horenia a ich analýzu. Získané dáta využije pri tvorbe dizertačnej práci, bude publikovať impaktované články.

2017sds074
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Šimon Drugda
University of Oxford
Reputácia a sociologická legitimita Ústavného súdu
4 930 EUR

Študent Nagoya University študuje od októbra 2017 do júna 2018 na University of Oxford. Názov jeho
výskumnej práce sa dá do slovenčiny voľne preložiť ako: Reputácia a sociologická legitimita Ústavného
súdu (z angl. Fama: The Face, Reputation, and Support of the Slovak Constitutional Court Field). Študentov
odbor štúdia sú tzv. socio-legal studies. V práci analyzuje sociologickú legitimitu Ústavného súdu Slovenskej
republiky, čo sa ukazuje ako vysoko aktuálna problematika. Študuje v Centre spoločensko-právnych štúdií.
Po skončení jednoročného magisterského programu mu bude udelený titul MSt. Alternatívne sa tiež môže
pokúsiť pokračovať v štúdiu ďalej a získať malý/veľký doktorát.

2017sds075
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Adela Babinská
Nottingham Trent University
Štúdium odevného dizajnu na Aalto University
2 000 EUR

Študentka Vysokej školy výtvarných umení sa zúčastnila jednosemestrálneho
študijného pobytu na prestížnej Aalto University School of Arts, Design
and Architecture, Helsinki, Fínsko, odbor: Fashion and Collection Design.
Cieľom študijného pobytu bolo prehĺbenie nadobudnutých vedomostí o odeve
ako takom, no najmä rozšírenie vlastného vzdelávania v oblasti módy a dizajnu o predmety, ktoré slovenská
Vysoká škola výtvarných umení neponúka. Ide o predmety zamerané na experimentálnu módu, štúdium farieb
a hľadanie nových štruktúr v dizajne, biznis a manažment v módnom priemysle, štúdium trendov. Taktiež bolo
cieľom naučiť sa porozumieť fínskej kultúre a načerpať tak inšpiráciu pre svoju budúcu vlastnú odevnú tvorbu.
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2017sds076
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Ďurčo
University of Technology Eindhoven
Výskumný pobyt, Technická univerzita Eindhoven
3 000 EUR

Študent realizuje od marca do júna 2018 výskumný pobyt na Technickej univerzite v Eindhovene.
Na univerzite pôsobia vedci, ktorí dosiahli v odbore výskumu dopravy a histórie doposiaľ najkomplexnejšie
výsledky. Vďaka možnosti pracovať s ich zdrojmi a konzultáciám môže študent uplatniť niektoré ich
prístupy vo svojej dizertačnej práci. Vznikne tak vysoko odborne zameraná vedecká publikácia založená
na komparácii, podrobnej analýze a najnovšej metodológii. Možnosti jej využitia budú presahovať jeden
odbor. Uplatní sa pri riešení súčasných problémov vzťahujúcich sa najmä k udržateľnému rozvoju dopravy
v Európe. Nadviazaním medzinárodných kontaktov s možnosťou spolupráce do budúcnosti sa prispeje
ku skvalitneniu a zviditeľneniu slovenskej vedy.

2017sds077
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jakub Dovčík
Letná škola – Fudan University
Letná škola na Fudan University
980 EUR

Študent King‘s College London chcel akademicky porozumieť princípom tradičnej čínskej spoločnosti, ktoré
bránili akceptovaniu industriálnej revolúcie ako v západnej Európe. Tieto znalosti by ideálne rád v neskoršom
štúdiu extrapoloval na krajiny ako Slovensko, ktorým by zlepšenia v zachytávaní a uplatňovaní najnovších
inovácií mohli pomôcť posunúť ekonomiku na vyšší level a zlepšiť kvalitu života. Rozhovory s akademikmi, ako
aj profesionálmi z prostredia venture kapitálu, ako proxy pre sledovanie vývoja inovácií, tvoria základ výskumov,
na ktorých študent pracuje. Taktiež si posilňuje svoje jazykové schopnosti a holistické chápanie kultúry.

2017sds085
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Miškuf
The University of Auckland
Výskumný pobyt – University of Auckland
2 500 EUR

Študent je interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojom výskume sa zaoberá aplikovaním metód strojového
učenia v technológiách založených na myšlienke internete vecí (IoT). V svojej dizertácii pracuje na myšlienke
cloudovo založenej platformy, ktorá by pomocou súpravy smart zariadení a cloudových služieb dokázala lepšie
monitorovať zdravotný stav pacientov a predpovedať krízové situácie. Okrem toho do tejto platformy plánuje
implementovať kognitívne služby, ktoré by mali pomôcť s rozhodovacím procesom. Táto oblasť sa označuje ako
Health Industrial Internet of Things (HealthIIoT). Podobnými problémami ohľadom zlepšovania kvality procesov
sa zaoberá aj profesor Xun William Xu a jeho výskumná skupina na univerzite v Aucklande.
Na medzinárodných konferenciách sa im podarilo nadviazať kontakt.
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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.
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.

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017ssds02
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Okánik
The Promotion of Academic Olympiad
and Development of Science Education Foundation
of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra: POSN
Reprezentácia Slovenska na IOAA 2017
1 000 EUR

under the patronage

Študent Gymnázia J. G.Tajovského v roku 2017 reprezentovala Slovenskú republiku
na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike – International Olympiad on Astronomy and Astrophysics
(IOAA). Vedľajšou náplňou boli vedecké prednášky a kultúrno-sociálne podujatia. Prínosom pre jednotlivca bolo
okrem možnosti získať medailu a dobré umiestnenie aj veľa nových poznatkov z astrofyziky a spoznávanie cudzích
národov a kultúr. Cieľom stredoškoláka bolo zdokonaliť sa v tejto oblasti, ktorou sa chce dlhodobejšie zaoberať
a úspešne v nej reprezentovať našu krajinu. Bude sa zo všetkých síl snažiť znovu získať medailové umiestnenie.

Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Študenti boli hodnotení na základe:
• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách),
• motivačného listu.

2017ssds05
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ján Malák
FotoŠkola, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Graﬁcké systémy na úpravu fotograﬁí
560 EUR

Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, boli hodnotené na základe:
• programu,
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.
Do programu bolo k uzávierke 10. marca 2017 doručených 49 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia žiadali
sumu 63 149,10 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 20 žiadostí sumou 20 860 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,
Eva Bohušová, SOŠ Strečnianska,
Lucia Jedličková, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej,
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.

Študent SOŠ Námestovo navštívil individuálny kurz graﬁckých systémov
na spracovanie fotograﬁí vo FotoŠkole v Prahe s cieľom naučiť sa vylepšiť estetiku
a dizajn fotograﬁí, tvorbu koláže a následne ich využitie v marketingu a reklame.
Keďže študuje manažment cestovného ruchu, musí vedieť marketingové nástroje
ako reklama vytvoriť sám a predovšetkým pútavo, aby zaujali návštevníka cestovnej kancelárie a presvedčili ho
spoznávať krajinu, cestovať do nej a cez ňu.

2017ssds011
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Natália Bajnoková
Stredná škola – Eastern Mediterranean International School
Štúdium na EMISe
1 500 EUR

Študentka Spojenej školy O. Z. SPŠE S. A. Jedlíka sa zúčastnila súťaže pre žiakov stredných škôl Vernadsky
Contest, kde výsledky svojho výskumu prezentuje viac ako 1 000 študentov, ktorí sú víťazmi národných kôl.
Na základe prezentácie jej vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2016 bola nominovaná reprezentovať
Slovensko na Vernadsky Contest. Projekt FBot je robot vlastnej modernej konštrukcie a vlastného softvérového
vybavenia. Je určený na sledovanie stopy, prekonávanie prekážok, hľadanie a zbieranie predmetov
a na automatické vykonávanie postupnosti úloh. Na Vernadsky Contest v Moskve prezentovala svoj projekt,
školu aj Slovensko.
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2017ssds013
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Miriam Feretová
Society for Science & the Public (SSP)
– Intel International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF)
Účasť na súťaži vedeckých projektov Intel ISEF
900 EUR

Študentka Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove sa zúčastnila medzinárodnej súťaže
pre študentov stredných škôl Intel ISEF 2017, ktorá je najväčšou a najprestížnejšou
svetovou súťažou. Výsledky svojho výskumu prezentovalo na súťaži takmer 1 700 študentov zo 75 krajín celého
sveta, ktorí sú víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie stredoškoláčkinho vedeckého projektu na Festivale
vedy a techniky 2016 bola nominovaná reprezentovať Slovensko na súťaži Intel ISEF. Cieľom práce bolo zistiť
repelentný účinok éterických olejov rastlín na kliešťov Dermacentor reticulatus a Haemaphysalis inermis. Na Intel
ISEF prezentovala svoj projekt a Slovensko. Taktiež mohla diskutovať so svetovými vedcami a odborníkmi.

2017ssds016
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filip Gomboš
MILSET, medzinárodná organizácia pre mládež,
vedu a techniku vo voľnom čase
Vedecká súťaž Expo Sciences International
1 500 EUR

Študent Gymnázia Leonarda Stockela sa zúčastnil na svetovej súťaži pre žiakov
stredných škôl Expo Sciences International 2017, kde výsledky svojho výskumu
prezentovalo takmer 1 200 študentov z 55 krajín, ktorí sú víťazmi národných
kôl. Na základe prezentácie stredoškolákovho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2016 bol
nominovaný reprezentovať Slovensko na ESI 17, kde odprezentoval svoj projekt v auguste 2017 v Brazílii,
Fortaleza. Vo svojej práci celkovo metódou „Per pedes“ zmapoval približne 32,5 km dlhý úsek rieky Topľa a jej
prítokov a potvrdzuje, že všetky uvedené nesú pobytové znaky prítomnosti bobra vodného.

2017ssds017
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marco Pintér
Moscow State University of Education
XXIV Vernadsky Contest, Moskva
600 EUR

Študent Spojenej školy O. Z. SPŠE S. A. Jedlíka sa zúčastnil súťaže pre žiakov
stredných škôl Vernadsky Contest, kde výsledky svojho výskumu prezentuje
viac ako 1 000 študentov, ktorí sú víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie
jeho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2016 bol nominovaný
reprezentovať Slovensko na Vernadsky Contest. Stredoškolákov projekt FBot je robot vlastnej modernej
konštrukcie a vlastného softvérového vybavenia. Je určený na sledovanie stopy, prekonávanie prekážok,
hľadanie a zbieranie predmetov a na automatické vykonávanie postupnosti úloh. Na Vernadsky Contest
v Moskve odprezentoval svoj projekt, školu aj Slovensko.

2017ssds020
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Jozef Lipták
Pattani Campus, Faculty of Science
and Technology of Prince of Songkla University
11th Olympiad in Astronomy and Astrophysics
900 EUR

Študent Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského sa zúčastnil 11. Medzinárodnej
olympiády v astronómii a astrofyzike, ktorá sa uskutočnila na Národnom inštitúte
pre prírodovedné vzdelanie a výskum v thajskom meste Phuket v novembri 2017.
Z podujatia si odniesol skúsenosti spojené s účasťou na medzinárodnej pôde, poznatky o miestnych zvykoch
a kultúre. Tiež rád spoznal nových ľudí, ako rovesníkov, tak aj rôzne vedecké kapacity z rôznych krajín sveta.
Rovnako dôležitá bola pre stredoškoláka možnosť naučiť sa veľa nových vecí v oblasti astronómie a astrofyziky
z odbornej stránky.

2017ssds021
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Matúš Ferech
42 University
Výberový kemp na vysokú školu v zahraničí
1 200 EUR

Študent Gymnázia Jura Hronca študoval v USA na University 42, teda na škole,
ktorá je zameraná výhradne na programovanie. Jej výučba sa od ostatných škôl
líši tým, že je zameraná na praktické projekty a vedená spôsobom mentorshipu
a peer to peer learningu. Ide o jedinú školu na svete s týmto spôsobom
vyučovania. Projekt Výberový kemp na University 42 je organizovaný vo Fremonte v Kalifornii v USA. Medzi
stredoškolákove ciele patrilo úspešné zvládnutie prijímacieho konania na vysokú školu University 42, získanie
nových skúseností počas výberového konania, ako aj zmeranie znalostí s programátormi z celého sveta.

2017ssds022
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Matúš Kopunec
The University of Chicago
College Pathway Program In Economics
1 480 EUR

Študent Gymnázia Grösslingová sa zúčastnil trojtýždňového letného
vzdelávacieho programu na jednej z najlepších svetových univerzít, University
of Chicago, College Pathway Program In Economics. Študenti sa počas celého
programu nachádzali v priestoroch campusu University of Chicago a všetky
aktivity prebiehali na pôde univerzity. Zameranie programu bolo predovšetkým na rozvoj vedomostí v oblasti
ekonómie.
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2017ssds023
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Richard Kováč
Moscow State University of Education
Účasť na súťaži XXIV Vernadsky Contest, Moskva
300 EUR

Študent Spojenej školy O. Z. SPŠE, Nové Zámky, sa zúčastnil súťaže pre žiakov
stredných škôl Vernadsky Contest, kde výsledky svojho výskumu prezentuje
viac ako 1 000 študentov, ktorí sú víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie
jeho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2016 bol nominovaný
reprezentovať Slovensko na Vernadsky Contest. Stredoškolákov projekt FBot je robot vlastnej modernej
konštrukcie a vlastného softvérového vybavenia. Je určený na sledovanie stopy, prekonávanie prekážok,
hľadanie a zbieranie predmetov a na automatické vykonávanie postupnosti úloh. Na Vernadsky Contest
v Moskve prezentoval svoj projekt, školu aj Slovensko.

2017ssds024
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Richard Baláž
Moscow State University of Education
Účasť na súťaži XXIV Vernadsky Contest, Moskva
300 EUR

2017ssds028
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Nina Pučeková
Woodhouse Grove School
Maturitný ročník v zahraničí
1 100 EUR

Študentka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu pokračovala v štúdiu chémie, matematiky a biológie
na Woodhouse Grove School v Bradforde vo Veľkej Británii. Verí, že hĺbka, do akej sa učivo preberá, je
nevyhnutná pre štúdium biochémie na popredných svetových univerzitách. V budúcnosti by sa stredoškoláčka
chcela zamerať na výskum, diagnostiku a liečbu rakoviny, najradšej na Slovensku. Vie, že veda u nás nie je
najpopulárnejším odborom, no rada by to zmenila a zároveň pomohla pozdvihnúť jej úroveň. Stredoškoláčka je
presvedčená, že so zahraničným vzdelaním zameraným na daný odbor to bude jednoduchšie a bude jej umožnené
pracovať na rozvoji a podpore mladých nadaných slovenských študentov vedy, ako aj vo vlastnom výskume.

2017ssds029
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Christian Alexander Filt
World Schools Debating Championships 2017
Súťaženie na debatných majstrovstvách sveta
1 500 EUR

Študent Spojenej školy O. Z. SPŠE, Nové Zámky sa zúčastnil súťaže pre žiakov
stredných škôl Vernadsky Contest, kde výsledky svojho výskumu prezentuje
viac ako 1 000 študentov, ktorí sú víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie
jeho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky 2016 bol nominovaný
reprezentovať Slovensko na Vernadsky Contest. Stredoškolákov projekt FBot je robot vlastnej modernej
konštrukcie a vlastného softvérového vybavenia. Je určený na sledovanie stopy, prekonávanie prekážok,
hľadanie a zbieranie predmetov a na automatické vykonávanie postupnosti úloh.

Študent Bilingválneho Gymnázia Milana Hodžu sa zúčastnil turnaja World
Schools Debating Championships, ktorý sa konal v auguste 2017 na ostrove Bali
v Indonézii. Hlavnou náplňou turnaja boli kolá kompetitívnych debát vo formáte
World Schools Style Debating, kde dva tímy zastávali opačné pozície na danú tézu.
Debaty sa týkali hlavne ôsmich téz, z ktorých štyri boli vyhlásené pár mesiacov pred turnajom a štyri na mieste
konania debát. O témach, o ktorých sa na turnaji debatovalo, rozhodli hlavní rozhodcovia spolu s turnajovým
výborom pre tézy. Hlavným zámerom turnaja bolo ohodnotiť debatné schopnosti všetkých tímov a na základe
výsledkov z debát usúdiť, ktorý tím je hodný titulu stredoškolského majstra sveta v akademickej debate.

2017ssds025
Podporený študent:
Škola:

2017ssds033
Podporený študent:
Škola:

Názov projektu:
Suma podpory:

Jana Švrčková
Faculty of Science and Technology,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
Medzinárodná olympiáda
z astronómie a astrofyziky
1 000 EUR

Študentka Gymnázia Laca Novomeského v Senici sa zúčastnila na Medzinárodnej
olympiáde v astronómii a astrofyzike. Súťaž sa bude konala na Faculty of Science
and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus, a pozostávala zo štyroch častí: teoretickej,
praktickej a dátovej analýzy (všetky tri paria do individuálnej súťaže) a tímovej súťaže. Na každú časť bol
vyhradený jeden súťažný deň. Medzi jednotlivými súťažnými dňami boli voľné dni, keď študenti chodili na exkurzie
k miestnym kultúrnym a historickým pamiatkam. Študenti, ktorí dosiahli vysoký počet bodov, boli ohodnotení
medailami a čestnými uznaniami. Okrem toho boli medailami ocenené aj tri najlepšie tímy v tímovej súťaži.

Názov projektu:
Suma podpory:

Andrej Kancko
The Promotion of Academic Olympiad and
Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness
Princess Galyani Vadhana Krom Luang
Naradhiwas Rajanagarindra: POSN;
Reprezentácia SR na IOAA 2017 v Thajsku
1 300 EUR

Študent Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci sa zúčastnil 11. ročníka medzinárodnej olympiády
z astronómie a astrofyziky The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA 2017, ktorá sa
uskutočnila 12. – 21. novembra 2017 v meste Phuket v Thajsku. Cieľom účasti bola úspešná reprezentácia Slovenskej
republiky, nadviazanie kontaktov s poprednými vedeckými inštitúciami, spoznanie nových ľudí a osobný rozvoj.
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2017ssds034
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filip Miháľ
Prezi Inc.
Internship at Prezi
1 500 EUR

Študent Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote sa počas dvojmesačnej
stáže v pobočke ﬁrmy Prezi, San Francisco, zdokonalil nielen v programovaní
a používaní najnovších trendov, vyskúšal si tiež, ako funguje veľká spoločnosť
s inovatívnou ﬁremnou kultúrou. Nadviazal kontakty s expertmi z oblasti umelej
inteligencie, graﬁckého dizajnu a manažmentu ﬁrmy. Najdôležitejším cieľom tejto vzdelávacej stáže bolo
nadobudnúť vedomosti v oblasti machine learningu, ktorý je budúcnosťou IT sveta, a práve Sillicon Valley
je centrom odborníkov v tejto oblasti. Ako výstup z projektu vytvoril aplikáciu využívajúcu machine learning
pre OZ Vagus. Získané vedomosti bude zdieľať so študentmi krúžku programovania na Gymnáziu Mateja
Hrebendu v Hnúšti a v Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

2017ssds036
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Adam Turňa
Karolinska Institute – Department of immunology
and allergy, research group of John Andersson
Immunology research Karolinska Medicine Institute
1 220 EUR

Účasť na vedeckej stáži v Laboratóriu Johna Anderssona na Karolínskom
inštitúte vo Švédsku svojimi cieľmi a medicínskym zameraním priamo nadväzuje
na ambíciu študenta Gymnázia Jura Hronca študovať medicínu, následne aj
molekulárnu biológiu na Karlovej univerzite v Prahe v Českej republike, prípadne vo Veľkej Británii. Cieľom jeho
vysokoškolského štúdia v budúcnosti je stať sa kvalitným vedecky pristupujúcim lekárom (neurochirurgom)
a zároveň vedcom, zrealizovať vlastné vedecké nápady a pomáhať ľuďom na Slovensku, v Česku, ako aj
na celom svete. Stredoškolák sa plánuje vrátiť na Slovensko a pomáhať pri budovaní slovenskej vedy, pri
realizácii nespočetného množstva nápaditých projektov, a tak dopomôcť k vracaniu sa aj ďalších mladých
vedcov späť do našej krajiny.

2017ssds039
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Alexandra Horkavá
The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael
Dr. Bessie International Summer Science Institute
600 EUR

Dr. Bessie F. Lawrence International Summer Science Institute je program
pre študentov maturitných ročníkov, ktorým ponúka unikátnu príležitosť zažiť
na vlastnej koži vedecký výskum; pracovať na svojom vlastnom, no i sledovať
svetoznámych vedcov pri vykonávaní toho ich. Stredoškoláčkin výskum bol
v oblasti teoretickej matematiky. Zúčastniť sa výskumu na takejto úrovni už na strednej škole študentke pomôže
v budúcnosti; uľahčí budúce štúdium, umožní jej vidieť rôzne teoretické fenomény aj v skutočnosti, pripraví
ju na budúci individuálny výskum, ktorý bude vykonávať na univerzite, a umožní spoznať tú pravú vedeckú
kultúru.

2016ssds041
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Sára Belejová
Samostatná expedícia
Pozorovanie úplného zatmenia Slnka v USA
1 200 EUR

Študentka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnila expedície
s cieľom pozorovania úplného zatmenia Slnka. Vedecká expedícia organizovaná
Astronomickým klubom Bratislava a vedená Bc. Petrom Kráčalíkom sa
uskutočnila v období od 17. 8. 2017 do 22. 8. 2017. Projekt bol realizovaný
v celkovo siedmich rôznych experimentoch, pričom všetky boli vykonávané vlastným zariadením dovezeným
zo Slovenska. Cieľom expedície bol vedecký výskum Slnka. Výstupy z experimentov budú voľne dostupné pre
verejnosť s možnosťou ich ďalšieho spracovania.

2017ssds042
Podporený študent:
Škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Skopalová
Samostatná expedícia
Pozorovanie úplného zatmenia Slnka v USA
1 200 EUR

Študentka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnila expedície
s cieľom pozorovania úplného zatmenia Slnka. Vedecká expedícia organizovaná
Astronomickým klubom Bratislava a vedená Bc. Petrom Kráčalíkom sa
uskutočnila v období od 17. 8. 2017 do 22. 8. 2017. Projekt bol realizovaný
v celkovo siedmich rôznych experimentoch, pričom všetky boli vykonávané vlastným zariadením dovezeným
zo Slovenska. Cieľom expedície bol vedecký výskum Slnka. Výstupy z experimentov budú voľne dostupné pre
verejnosť s možnosťou ich ďalšieho spracovania.
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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 2017 doručených 15 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu
63 101 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 6 najlepších projektov sumou 24 922 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, Virtual Scientiﬁc Laboratories,
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 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017et001
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline
Vývoj úzkopásmového bezdrôtového protokolu
3 000 EUR

Rozširovanie internetu vecí zvyšuje vyťaženie rádiového spektra. V súčasnosti málo rozšírené úzkopásmové
vysielanie používa spektrum šetrne, aby mohol byť každý budík, kľučka či ventilátor dátovo spojený. Počet
zariadení, ktoré týmto spôsobom môžu komunikovať v malom priestore, ovplyvňuje aj používaný protokol.
Cieľom projektu bol vývoj a testovanie protokolu určeného pre úzkopásmové rádiové vysielanie. Pomocou
kvalitnejších protokolov a šetrného narábania s rádiovým spektrom môže súčasne komunikovať viac a viac
zariadení. Na experimentálne testovanie vlastností protokolu je potrebné množstvo programovateľných
bezdrôtových modulov. Zdroje projektu boli použité na ich zriadenie.

2017et002
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky,
Katedra technickej kybernetiky
SmartCity – Brána do mesta
3 800 EUR

Cieľom projektu bolo navrhnúť a zrealizovať experimentálnu inteligentnú bránu do mesta, ktorá bude schopná
snímať vybrané parametre dopravného toku a na základe ich spracovania podávať relevantné informácie
účastníkom cestnej premávky a viesť ich k ekologickejšiemu cestovaniu.

2017et005
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre
5 000 EUR

Projekt zrealizoval návrh a konštrukciu zariadenia schopného stavby pevných konštrukcií z voľne dostupného
materiálu na povrchoch Zemi podobných planét tavením solárnou energiou sústredenou Fresnelovou
šošovkou, čo umožňuje prakticky bezplatnú tvorbu prístreškov a jednoduchých konštrukcií na nedostupných
miestach, čo je významný technologický prelom. Navyše sa pri implementácii tohto projektu študenti naučili
navrhovať, konštruovať a programovať systémy kritické na riadenie, čo má obrovský význam pre ich osobný
rozvoj a ďalšie uplatnenie, hlavne pre extrémne rýchly rozvoj automatizačnej a vesmírnej techniky, pričom
poskytne študentom so záujmom o toto dôležité technické odvetvie prístup k podstatným informáciám.

2017et007
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Metódy umelej inteligencie pre spracovanie rádiologických dát
4 922 EUR

Cieľom projektu bol vývoj metód umelej inteligencie s použitím postupov hlbokého učenia na riešenie
konkrétnych úloh automatického alebo poloautomatického spracovania rádiologických dát z CT, MRI
alebo trojdimenzionálneho ultrazvuku. Išlo o tieto úlohy: automatická segmentácia tumoru v mozgu
a sledovanie vývoja tohoto tumoru počas liečby, automatická segmentácia prostaty v dátach získaných
ultrazvukovým snímačom, rozsegmentovanie jednotlivých orgánov v brušnej dutine na dátach z CT a/alebo
MRI a automatické vyhodnotenie neo-adjuvantnej liečby rakoviny prsníka z trojrozmerných mamograﬁckých
snímok. Na dosiahnutie uvedených cieľov projektu bol využitý potenciál výskumnej skupiny Vision&Graphics
Group na fakulte FIIT (vgg.ﬁit.stuba.sk), kde výskum v oblasti spracovania medicínskych rádiologických dát
tvorí už niekoľko rokov jednu z kľúčových častí výskumu.
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2017et010
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
IoTNET – Take Your Knowledge to the Edge
4 000 EUR

Cieľom predkladaného projektu bolo vytvoriť komplexné IoT riešenie pozostávajúce zo zariadení, inteligetnej
brány (gateway) na hranici (edge) internetovej siete, ktorá by dáta agregovala, pochopila, predspracovala
a odosielala na portál, v ktorom by boli aplikované najmodernejšie metódy umelej inteligencie. Riešenie
šetrí náklady za internetové pripojenie a cloudové služby, pričom prispeje k lepšiemu pochopeniu
meraných procesov koncovými zariadeniami. Zariadenia by tak mohli šetriť energiu. Toto riešenie by
malo byť aplikovateľné vo viacerých oblastiach, predkladatelia si však pre lepšiu merateľnosť výstupov
a svojej skúsenosti so zdravotníctvom vybrali oblasť monitorovania kvality zdravotnej starostlivosti. Projekt
vytvoril riešenie v oblasti aplikovaného výskumu, ktorého výstupy budú pretransformované aj do výučby,
semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác.

2017et012
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa
4 200 EUR

Výnimočný nápad spoznáme hneď

Projekt si dal za cieľ vytvoriť prototyp vozidla, ktoré by dokázalo autonómne sledovať pohyblivý cieľ bez toho,
aby narazilo do prekážok, ktoré mu vstúpia do cesty. Takéto vozidlo má široké uplatnenie v bežnom živote,
keďže môže byť využité na prenášanie rôznorodých predmetov, pričom sprevádzajúcej osobe zostávajú voľné
ruky na vykonávanie iných aktivít. Všetky technológie budú overené na prototype vozidla, ktorého základ
bude tvoriť zakúpený model diaľkovo ovládaného auta. Diaľkové ovládanie auta však bude používané iba
na testovacie účely, keď sa budú testovať viaceré senzorické komponenty. Pri ostrej prevádzke bude manuálne
ovládanie vozidla nahradené riadiacimi algoritmami zabezpečujúcimi plynulý a bezproblémový chod vozidla.

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 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

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

2017bi007
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
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 aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania alebo
zamestnanie v odbornosti odlišnej od tej, ktorú vyštudovali.
Nadácia Tatra banky podporila nápady, návrhy, predstavy, plány na podnikanie študentov na slovenských
vysokých školách formulované do podoby reálnych biznis plánov. To znamená, že nadácia podporila také
biznis 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.

Odbor:
Suma podpory:

Miroslav Lipničan
Svietidlá Be Light
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky,
Katedra elektroenergetiky, Bratislava
Silnoprúdová elektrotechnika
5 000 EUR

Značka svietidiel BeLight bola založená s cieľom priniesť niečo nové a špeciﬁcké. Ide o výrobu drevených
svietidiel vyrobených podľa špeciﬁkácie klienta. Pridaná hodnota svietidiel spočíva v tom, že rám je
konštruovaný z masívneho dreva, s možnosťou vygravírovania rôznych vzorov pomocou laseru. Ovládanie
si môže vybrať zákazník sám, dá sa technologicky prispôsobiť, keďže sa ku každému svietidlu pristupuje
individuálne. V ponuke sú aj možnosti ovládania navrhnuté študentmi, výber farebnosti a intenzity svetla
zákazníkom. Práve sem študent smeruje ďalší vývoj.

Predkladateľmi projektov mohli byť študenti venujúci sa im popri svojom riadnom štúdiu.
Tento program bol otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám bez ohľadu na ich zameranie.

Hodnotiace kritériá
• potenciál úspechu a presadenia na trhu (stručné zhrnutie podnikateľskej činnosti a cieľových trhov,
výnosnosť, návratnosť vložených peňazí, prehľad a štruktúra potrebného objemu kapitálu a jeho použitie,
cash ﬂow na obdobie najbližších 3 rokov, súvaha, výkaz ziskov a strát),
• nápad (duša projektu – kreativita, originalita a inovatívnosť riešenia, odlišnosť od konkurencie),
• kvalita vypracovania biznis 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 2017 doručených 11 projektov. Na prezentáciu podnikateľského nápadu
pozvala expertná hodnotiaca komisia štyri projektové tímy – Nadácia Tatra banky podporila dva najlepšie projekty
celkovou sumou 10 000 EUR.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá individuálne posudzovala všetky predložené
projekty a vybrala z nich šesť najkvalitnejších. Ich autori boli pozvaní na ústnu prezentáciu podnikateľského
zámeru. Tam boli po ústnej obhajobe vybrané štyri najlepšie projekty, ktoré boli následne odporučené
na schválenie správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená zo siedmich členov:
Pavol Suďa, podnikateľ, Surveillingence, 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.,
Peter Prokopec, Tatra banka, a. s.

2017bi010
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Škola:
Odbor:
Suma podpory:

Ing. Mária Franková
Hipstersaurus Rex Apps – Vip Trip Trivia
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Košice
Inteligentné systémy – Kybernetika a umelá inteligencia
5 000 EUR

Biznis plán startupu spočíva vo vytváraní udržateľných hier inovatívnym spôsobom (napríklad využívanie
analýzy za pomoci IBM Watson for Social Media či analytiky Google Trends) alebo hier, ktoré implikujú
inovácie. Vytvárané hry sú ponúkané zákazníkom na platformách zadarmo, pričom príjmy plynú z extra
služieb a implementovanej neinvazívnej videoreklamy, ktorú využíva zákazník na získavanie hernej meny – je
motivovaný ju pozerať. Do budúcnosti sa startup plánuje venovať hrám obsahujúcim prvky umelej inteligencie,
virtuálnej a augmentovanej reality. V súčasnosti startup pracuje na hre Vip Trip Trivia – kvízovej hre spájajúcej
niekoľko menších hier. Na účely zvýšenia jej potenciálu a rozšírenia na zahraničné trhy študentka použila
prostriedky grantu. Vypustenie prvej verzie hry pre Android bolo v júli 2017, pričom následne by sa mala
v priebehu pol roka rozširovať jednak na nové platformy, no rovnako i nové trhy.
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Grantový program Viac umenia

Aby umelcom nič nechýbalo

Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu.
Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky
za umenie v kategóriách – audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné umenie.
Ambíciou Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac. Preto 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 svoje teoretické vedomosti svojou aktivitou v týchto
oblastiach umenia:
• audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas,
• divadlo,
• hudba,
• literatúra,
• výtvarné umenie.
Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia pod vedením učiteľov
a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe. Podporili sme tímy s cieľom vytvoriť dielo a predstaviť, priblížiť
tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporili sme účasť študentov umeleckých smerov
na tvorbe renomovaných umelcov.
Podporené boli aktívne skupiny študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozoﬁckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Hodnotiace kritériá
Nadácia Tatra banky podporila tvorivú činnosť študentov, ktorá nadväzovala na ich vzdelávací proces, pričom
sledované boli obsahové kritériá programu:
• originalita a invenčnosť tvorby,
• praktické výstupy tvorivej činnosti,
• počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
• pedagogická stránka tvorivých postupov a činností,
• využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bola súčasťou projektov, na zlepšovanie vzdelávacieho procesu
na vysokých školách zameraných na umenie.
Do programu bolo k termínu uzávierky 29. septembra 2017 doručených 71 projektov, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 194 081 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 33 najlepších projektov celkovou sumou
58 690 EUR.

www.nadaciatatrabanky.sk
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Hodnotenie predložených projektov
Expertná výberová komisia bola zložená z 15 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých oblastiach
umenia posudzovali títo členovia:
audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík a Milada Halová,
divadlo: Slávka Civáňová, Rastislav Ballek a Milada Halová,
hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter a Milada Halová,
literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac a Milada Halová,
výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stanislav Masár a Milada Halová.

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
2017vu006
Podporený subjekt:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Oblasť umenia:
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Názov projektu:
Posledný deň
Suma podpory:
2 000 EUR
Tragikomédia s prvkami absurdného humoru Posledný deň rozpráva príbeh Milana a jeho syna Petra, ktorí
sa za zvláštnych okolností po rokoch stretávajú v malom slovenskom meste. Pestrý kolorit reálií v malom
svete mestečka postupne vykresľuje dezilúziu obyvateľov. Cieľom tvorcov audiovizuálneho diela je vytvoriť
tragikomický obraz dnešnej spoločnosti, založený na sonde do prejavov malomeštiactva prostredníctvom
sugestívnej a silnej kamerovej obrazovosti. Tvorcovia majú za to, že projekt výrazne prispeje k vývoju
tvorby autorského tímu, a veria, že bude úspešne reprezentovať mladú tvár slovenského ﬁlmu na domácich
i zahraničných festivaloch.

2017vu007
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Červený šálik
1 500 EUR

Červený šálik je krátkometrážna animovaná rozprávka určená pre deti režisérky Ley Smitkovej. Ako to už
pri rozprávkach býva, Červený šálik v sebe nesie morálne poučenie pre najmenších. Príbeh ﬁlmu rozpráva
o medveďovi s červeným šálikom, ktorý sa oň podelí s ostatnými zvieratkami z lesa keď ho potrebujú. Na konci
ﬁlmu si ale uvedomia, že medveď svojím altruistickým správaním zapríčinil, že nie je poriadne pripravený
na zimný spánok, a rozhodnú sa mu pomôcť – darujú mu deku, na ktorú prispeje každé zvieratko kúskom
svojho oblečenia. Rozprávka v základe učí deti, že je dôležité podeliť sa so svojimi kamarátmi, no cítiť z nej
snahu o empatiu a zdieľanie pocitov, čo sú veľmi dôležité témy, obzvlášť pre najmenšieho diváka. Po nakrútení
ﬁlmu sa očakáva jeho úspešné uvedenie na slovenských a medzinárodných festivaloch. Film tak bude
reprezentovať VŠMU, ako aj slovenský animovaný ﬁlm.

2017vu008
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Obrazy mladého sveta
1 000 EUR

Absolventský ﬁlm režiséra Mareka Franka reﬂektuje situáciu generácie, ktorá sa v čase určujúcich životných
rozhodnutí ocitá vo svete naoko nekonečných možností. Žiť „na istotu“ nie je hanba, dokonca nevyhnutnosť pri
založení rodiny, otázka je, či za tým všetkým máme stále nádej – vo vlastné sny či lepšiu budúcnosť. Autorov
projektu zaujíma vyrovnanie sa jednotlivcov s dnešnými modelmi práce a osobného života, ich snaha zaradiť
sa do šablón a pritom nestratiť vlastnú tvár. Tvorcovia pevne veria, že dokážu nakrútiť originálne a kvalitné
dielo vysokej umeleckej hodnoty, ktoré dokáže reprezentovať slovenskú dokumentárnu tvorbu a Vysokú školu
múzických umení v čo najlepšom svetle.

2017vu009
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Posledná pomoc
1 800 EUR

Posledná pomoc je krátky študentský animovaný ﬁlm magisterského ročníka režisérky a animátorky Kataríny
Kočanovej. Realizovaný je kombinovanou technikou plôškovej a kreslenej digitálnej animácie. Rozpráva
absurdný životný príbeh vybudovaný pomocou žánru čiernej komédie o hlavnom hrdinovi menom Samuel.
Je to dušou čistá a nevinná ľudská bytosť, no jeho život je plný nešťastia, pretože svojím výzorom pripomína
smrť. Všetci sa ho boja a vyhýbajú sa mu, niekedy pre svoj zjav spôsobuje nehody a dokonca aj úmrtia. Aby žil
aspoň trochu normálnym životom a dokázal si nájsť priateľa, je nútený svoju tvár skrývať či maskovať, nerobí
to však práve úspešne. Počas celého ﬁlmu je počuť voiceover, ktorý nás sprevádza Samuelovým príbehom
a subjektívne ho komentuje. Je to hlas samotnej Smrtky. A aj ona si hľadá priateľa. Cieľom tohto projektu je
spojiť sily celého tímu, získať popritom nové skúsenosti do ďalšej praxe a vytvoriť zaujímavý ﬁlm, ktorý divákov
vezme za srdce.

2017vu011
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Obete
1 500 EUR

Dráma Obete je rozprávaním o tom, ako sa frustrácia nespokojných jednotlivcov dokáže na základe napohľad
nevinného klamstva premeniť na fanatickú reakciu s fatálnymi následkami. Cieľom tvorcov je vytvoriť ﬁlmové
umelecké dielo so silným príbehom aj vizuálom a nadviazať tak na svoje doterajšie úspechy na festivaloch
doma i v zahraničí. Týmto spôsobom má tvorivý tím ambíciu vyprodukovať a následne prezentovať formálne
i obsahovo kvalitné dielo, ktoré dokáže prispieť k dôležitej spoločenskej polemike.
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2017vu012
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
What Shall We Do with a Drunken Sailor
1 000 EUR

Dokumentárny ﬁlm študentky Lucie Kašovej rozpráva príbeh starého, na pohľad nepotrebného námorníka.
Johnson prežil celý život na mori, na súši žiť nedokáže. Pre stúpajúci vek a neustále pitie alkoholu mu však
sily zvládať život na mori postupne ubúdajú. Téma blížiaceho sa konca núti obzrieť sa naspäť, vyvoláva otázky,
nie vždy však prináša na všetky odpovede. Zámerom tvorivého tímu je vytvoriť obrazovo aj obsahovo silný
a zaujímavý projekt z prostredia Karibiku, ktorý osloví široké spektrum divákov.

2017vu013
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Ja sa nehrám
800 EUR

Ja sa nehrám je krátkometrážnym animovaným ﬁlmom v dĺžke 5 minút. Sleduje príbeh troch vojakov stojacich
na opačných stranách vojnového konﬂiktu. V závere tohto akčného vojnového trileru divák s prekvapením
zisťuje, že po celý čas sledoval iba detskú hru na vojakov. Hru, ktorá sa však končí tragicky. Ja sa nehrám
poukazuje na temnú stránku detskej duše a na to, že deti niekedy nedokážu rozlíšiť medzi realitou a fantáziou,
nevedia ešte poriadne zvážiť následky svojich činov a v amoku konajú neuvážene, čo môže vyústiť do fatálnych
následkov. Pri hlbšom zahĺbení sa do ﬁlmu divák zisťuje, že sa v ňom vlastne nenachádzajú kladné a záporné
postavy, len deti ktorým sa na prvý pohľad nevinná hra vymkla z rúk.

2017vu014
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Asociácia slovenských ﬁlmových strihačov, o. z.
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
Sladkých 16 (mm)
2 900 EUR

Projekt Sweet 16 (mm) je spojením študentov VŠMU a profesionálnych ﬁlmárov. Študenti strihovej skladby
a kameramanskej tvorby sa počas 5-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 štyri audiovizuálne diela spojené do jedného spoločného krátkeho ﬁlmu. Výsledný ﬁlm bude na konci
workshopu odpremietaný a doplnený živou komponovanou hudbou zúčastnených hudobných tvorcov.
Výsledné diela chce OZ uchovať a využívať ich aj v ďalšom vzdelávacom procese pre potreby študentov VŠMU.

2017vu019
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Luma Andre Keriko/Svet v duši
1 000 EUR

Pripravovaný dokumentárny ﬁlm vypovedá o vnútornom prežívaní rómskych detí na ich ceste za vyšším
vzdelaním v hlavnom meste. Tieto deti vyrastajú v chudobe, mnohé z nich nemajú doma vodu, elektrinu
alebo im na dome padá strecha. Žijú v kolónii v Plaveckom Štvrtku, kde ich rodičia vo vzdelaní nepodporujú
a často to považujú za zbytočnosť. Mladí z osady si berú príklad od svojich rodičov, ktorí vzdelanie nemajú,
a tak si často volia ľahkú cestu, aby mohli ostať v „bezpečí“ domova, nemuseli sa vydať za svoju komfortnú
zónu a čeliť tak bielym ľudom, veľkomestu a svojmu strachu. Len čo prídu do cudzieho prostredia a ocitnú sa
sami, prežívajú nepokoj, boja sa a strácajú sebavedomie, nech už je v osade akokoľvek vysoké. Ak sa k tomu
pridá rasizmus a pohŕdanie zo strany bielych ľudí, o to viac hľadajú dôvod na únik z takýchto situácií. Tento
projekt chce zviditeľniť slovenský problém v školstve a poukázať tak na „čiernu dieru“, ktorú nik nerieši. Film
s edukatívnym charakterom pomôže mladším deťom z osady nahliadnuť do sveta veľkomesta a školy, a môže
tak byť inšpiráciou v túžbe po vyššom vzdelaní.

Divadlo
2017vu027
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Uhol_92 o. z./Alžbeta Vrzgulová
Divadlo
Folklore not War
2 350 EUR

Vychádzajúc z kultúrneho dedičstva nášho geopriestoru a autentických svedectiev o živote našich predkov
v časoch vojny vznikne divadelná inscenácia prezentujúca túto skúsenosť dnešnému divákovi preňho
atraktívnym jazykom. Inscenácia využije pohyb, hudbu a ľudský hlas, na vyvolanie emócie v divákovi, vďaka
ktorej by sa mohol otvoriť voči nepríjemným a v súčasnosti aktuálnym témam. Na Slovensku zažívame mier, no
vďaka masmédiám a internetu sme informovaní o množiacich sa vojnových konﬂiktoch vo svete. Ignorovanie
týchto javov je prirodzenou obrannou reakciou človeka, najmä keď sa to deje „im“ a „tam“. Inscenácia chce
pripomenúť, že život počas vojny a trauma z nej zasahuje všetkých ľudí rovnako bez ohľadu na ich štátnu
príslušnosť, vierovyznanie, etnicitu a pod. Pripomienka vojnovej skúsenosti v našom priestore bude zároveň
rezonovať s výročím 100 rokov od konca prvej svetovej vojny a uvedenie inscenácie chce na toto výročie
reagovať.
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2017vu029
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tomáš Mischura
Divadlo
Düsseldorf
2 800 EUR

Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov na ich profesiu, a to prostredníctvom spolupráce
renomovaných slovenských umelcov pracujúcich doma aj v zahraničí a študentov herectva Fakulty
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na tvorbu v oblasti monodrám.
Umelci krok za krokom pred zrakmi študentov vytvoria profesionálnu modelovú inscenáciu autorskej
monodrámy s názvom Düsseldorf a prevedú ich tak procesom vzniku tohto originálneho diela. Každý krok
tejto prípravy bude sprevádzaný špeciﬁckými workshopmi a seminármi, ktoré študentom priblížia problematiku
na viacerých úrovniach. Hlavný dôraz sa kladie na zoznámenie študentov s princípmi autorskej tvorby
divadelnej inscenácie, ktorá sa stáva primárnym spôsobom prípravy moderných inscenácií inštitucionálnych
aj nezávislých divadiel. Študenti tiež spoznajú postupy fyzického, bábkového a dokumentárneho divadla, ako
aj spojenia divadla a ﬁlmového umenia. Kreatívne vstúpia do prípravy inscenácie, stanú sa jej spolutvorcami
a pod supervíziou umelcov spracujú komplexné námety svojich vlastných autorských monodrám.

2017vu037
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Festival Istropolitana Projekt, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky na pôde VŠMU, je jediným svojho druhu
v regióne strednej Európy a dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie
ich práce, názorov a tvorby s diváckou verejnosťou. Je platformou na stretávanie sa divadelníkov
s autoritami divadelného školstva, so svojím publikom a svojimi kolegami. Dáva priestor na rozvíjanie tvorby
medzinárodných divadelných projektov. Festival je svojím charakterom aj ambíciami významnou udalosťou
v kontexte slovenskej kultúry i divadelného školstva v stredoeurópskom regióne a je jediným svojho druhu
na území SR. Do Bratislavského kraja prináša nové, často provokatívne inscenácie z celého sveta, ktoré
slovenskému divákovi približujú divadelné umenie mnohokrát z inej strany.

Hudba
2017vu039
Podporený subjekt:
2017vu032
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Petra Mankoveckého/Hana Kopkášová
Divadlo
Mora z Nočnej ulice – princípy strachu (pracovný názov)
3 000 EUR

Autorská divadelná inscenácia s pracovným názvom Mora z Nočnej ulice je projekt vytvorený a pripravený
režisérom Mariánom Amslerom v spolupráci s Divadlom Petra Mankoveckého (DPM). Výsledný tvar bude
reﬂektovať formou autorského, respektíve dokumentárneho divadla, východiskový materiál, ktorým sa stane
výskum jednotlivých aktérov v rámci problematiky strachu, následné spracovanie zozbieraných poznatkov a ich
zapracovanie do novovzniknutého dramatického textu.

2017vu036
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Dáša Čiripová
Divadlo
7,5 miliardy
2 350 EUR

Projekt sa hĺbkovo zameriava na hlavné rozdiely v myslení. Antropologický rozmer projektu je pertraktovaný cez
telo ako médium, ktoré nevyžaduje verbálny prejav. Kontrast medzi telom a slovom je v projekte analyzované
formou výstupov, ktoré vo ﬁnálnom tvare vytvárajú konkrétne a názorovo vyhranené dielo. Prostredníctvom
projektu chce autorka poukázať na prirodzenosť rozdielnosti a súčasne podčiarknuť individualitu v jej
jedinečnej totalite. Projekt rezignoval na staré formy divadla, ktoré sa snažia tlmočiť veľké témy cez hry, ktoré
sú niekoľko stoviek rokov mŕtve, a zameriava sa na autorský prístup a prácu s priestorom, telom a literatúrou,
ktorá je hlavným inšpiračným zdrojom.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
Divadlo
Istropolitana Projekt‘18
3 000 EUR

Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Akadémia umení, Fakulta múzických umení, Katedra vokálnej interpretácie,
Katedra kompozície a dirigovania zboru, Katedra orchestrálnych nástrojov
Hudba
Wolfang Amadeus Mozart: Figarova svadba – komická opera
v interpretácii mladých umelcov
1 700 EUR

Mozartov spevácky sloh je veľmi obsiahla téma, preto je hlavným zámerom projektu uviesť jedno
z najznámejších operných diel W. A. Mozarta Figarova svadba na pôde FMU AU. Projekt vytvára veľký priestor
mladým interpretom na stvárnenie bohatstva odtieňov, ktoré ponúkajú Mozartove postavy v danom diele.
Mozartom začína moderný operný, spevácko-herecký prednes, čo ponúka študentom overenie doterajších
a získanie nových interpretačných skúseností, ako aj estetického pohľadu na klasicistické dielo. Ďalším
pozitívom projektu je možnosť tvorivej spolupráce študentov školy s renomovanými osobnosťami operného
umenia. Projekt umožňuje realizovať sa 68 študentom KVI, KKDZ a KON. Vytvára platformu pre premiérové
uvedenie operného diela, ktoré však môže byť reprízovo zaradené ako reprezentatívny umelecký výstup FMU AU.

2017vu040
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Štrbák
Hudba
Jesus Christ Superstar
1 700 EUR

Cieľom projektu je aktívne zapojenie študentov Katedry hudby do originálneho inscenačného stvárnenia
legendárneho muzikálu Jesus Christ Superstar od autorov Tima Ricea a Andrewa Lloyda Webbera. Poznatky,
skúsenosti a zručnosti nadobudnuté v procese naštudovania a predvedenia diela budú vzácnym prínosom pre
ďalší profesionálny rozvoj študentov, či už budúcich pedagógov umeleckých a umelecko-výchovných predmetov
alebo budúcich výkonných umelcov, dramaturgov, producentov a pod. Vzhľadom na väčšinovú participáciu
študentov bude realizačná etapa projektu aj výsledný inscenačný tvar z hľadiska obsadenia slovenským unikátom.
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2017vu041
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Štefan Gyöpös
Hudba
Schubert Fest 2018 – festival F. Schuberta, 4. ročník
1 300 EUR

Štvrtý ročník projektu organizovaného pri príležitosti spomienky na hudobného velikána F. Schuberta
s medzinárodnou účasťou. Cyklus koncertov predstavuje rozmanitú ponuku ukážky z diela F. Schuberta – piesne,
klavírnu, komornú i zborovú tvorbu. Festival má úsilie byť podkladom pre inšpiráciu, pôsobenie, ale aj ako vzor pre
mladých študentov s akcentom edukačného posolstva zameraného na výchovu umením a výchovu k umeniu.
Usporiadaním tohto festivalu autori pokračujú vo vytváraní perspektívy pre umenie na školách a v spolupráci
s rôznymi inštitúciami a umelcami na Slovensku i v zahraničí. Pozvaní umelci, domáci i zahraniční, profesionáli
i vynikajúci študenti svojím výkonom prispejú k vytvoreniu umelecky kvalitnej protiváhy v prostredí globalizácie
a komercionalizácie kultúry, ako aj k udržaniu kontinuity koncertného života na Slovensku. Festival zároveň využíva
jedinečnú príležitosť – pobyt velikána hudby F. Schuberta v Želiezovciach na zviditeľnenie Slovenska a slovenskej
kultúry aj umenia doma i v zahraničí.

2017vu042
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta,
Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
Hudba
PIANOS AMERICANOS
600 EUR

Projekt vychádzajúci z tradície úspešných projektov Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
HTF VŠMU sa orientuje na exkluzívne uvedenie literatúry pre dva klavíry. Tento typ podujatia sa organizuje
v rámci slovenského regiónu iba na VŠMU, preto možno konštatovať, že ide o vyplnenie absentujúcej
zložky koncertného života na Slovensku. Dôležitým aspektom projektu je predpoklad aktívnej umeleckej
symbiózy medzi pedagógmi a študentmi. Projekt pozostáva z hlavného koncertného podujatia, jeho
reprízy a pridružených podujatí – workshopu a verejnej diskusie na tému americkej hudby. Do hudobného
života na Slovensku prináša originálne impulzy v podobe prezentácie neznámej literatúry pre dva klavíry
a predstavenia mladej generácie interpretov.

2017vu044
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Art. Ladislav Fančovič Art D./Spoločnosť priateľov dobrej hudby
Hudba
SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2018
1 000 EUR

SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2018 je projekt päťdňových majstrovských kurzov hry vážnej hudby na saxofóne
pod vedením siedmich špičkových pedagógov (šiesti zahraniční, jeden slovenský). Súčasťou kurzov bude
okrem individuálnych lekcií a interaktívnych prednášok aj vytvorenie diela – unikátneho saxofónového
orchestra, ktorý ako jediný na Slovensku predstaví verejnosti na koncerte všetky existujúce druhy saxofónov
od sopránového po basový na verejnom koncerte vážnej hudby v Slovenskom rozhlase. Autori projektu
očakávajú, že sa vďaka tomuto projektu postupne zmení na Slovensku pohľad na saxofón ako džezový nástroj
a vráti sa mu jeho pôvodné využitie v klasickej hudbe. Projekt výrazne ovplyvňuje výučbu hry na saxofóne
na Slovensku, ako aj samotných študentov a ich vnímanie klasickej hudby v celosvetovom kontexte.

2017vu046
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Samuel Mikláš
Hudba
ZOE akadémia – pódium mladých
400 EUR

Zámerom projektu je zapojenie študentov do tvorby originálnych koncertov, od tvorby dramaturgie,
organizačného zabezpečenia až po samotné hudobné naštudovanie a realizáciu. Cieľom je podpora
študentov k samostatnosti a poskytnutie potrebného know-how. Študenti budú tvoriť v spolupráci
s etablovanými umelcami. Výstupom budú série koncertov s rôznymi programami, ktoré budú ponúknuté
aj hudobným festivalom do ich programu.

2017vu048
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Porta Artium/Boris Čellár
Hudba
Večerné jazzové ateliéry
2 900 EUR

Zámerom projektu je podporiť zdieľanie skúseností medzi špičkovými slovenskými jazzovými hudobníkmi aj
študentmi hudby a podľa príkladu zahraničných skúseností obohatiť pedagogické prostriedky slovenského
hudobného školstva o dimenziu skupinovej improvizácie a tvorby hudby v reálnom čase. Projekt predpokladá
uskutočnenie pätnástich interaktívnych dielní pod vedením renomovaných slovenských jazzových hudobníkov,
počas ktorých budú študenti vedení k tvorivému prejavu v tradícii rôznych jazzových škôl. Dielne budú
prebiehať vo forme hrania v ansámbli pod pedagogickým vedením. Spoluúčasť študentov bude zabezpečená
ich vlastným interpretačným a improvizačným prejavom, ako aj možnosťou vstúpiť do tvorby skladby vlastnými
nápadmi. Vyvrcholením dielní bude spoločný koncert účastníkov a pedagógov a jeho nahranie, ktoré má
študentom sprostredkovať skúsenosť z práce profesionálneho hudobníka.
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2017vu049
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta,
Katedra skladby a dirigovania
Hudba
AsynChrónie 2018
3 000 EUR

AsynChrónie – prehliadka mladých skladateľov 2018 je priestorom pre prezentáciu tvorby študentov
kompozície a mladých skladateľov z celého Slovenska. Sprievodným podujatím festivalu je séria workshopov
s renomovanými hudobníkmi a skladateľmi zo Slovenska a blízkeho zahraničia. Festival nadväzuje na tradíciu
zaniknutej Prehliadky mladých skladateľov, ktorá sa konala pod záštitou občianskeho združenia SOOZVUK.
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 podujatia budú existovať audiozáznamy a budú odvysielané do éteru Slovenského rozhlasu
v spolupráci s rádiom Devín. Z podnetu prvého ročníka tohto festivalu vzniklo aj komorné teleso zložené
zo študentov a mladých hudobníkov – ansámbel Asynchrónie a Komorný orchester festivalu AsynChrónie.

2017vu050
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Daniel Hevier ml.
Hudba
VIAC O HUDBE
900 EUR

Hlavným zámerom je podpora rozvoja slovenskej hudobnej publicistiky, vytvorenie podnetného prostredia pre
študentov žurnalistiky, muzikológie, estetiky, dejín umenia a z odborov tlmočníctvo a prekladateľstvo. Cieľom je
vytvorenie úspešne fungujúceho magazínu, stálej redakcie pracujúcej na dennej periodicite, ktorej primárnym
zámerom nie je prinášať informácie komerčného charakteru. Cieľom projektu je podporovať komunitné
prostredie, marginalizované skupiny a dať umelcom z tohto prostredia možnosť prezentovať ich tvorbu, ako aj
vytvoriť dynamickú publicistiku, ktorá bude nezávislá, netendenčná, odborná a pútavá. Celkovým prínosom
projektu je uvedenie študentov z akademického prostredia priamo do praxe, kde môžu získať cenné kontakty,
osvojiť si znalosti z redakčnej práce, prehĺbiť si písomný prejav, vyjadrovacie schopnosti, kreativitu a schopnosť
pracovať s informáciami pravdivo. Za jeden kalendárny rok, ktorý má 52 týždňov, vznikne 52 článkov,
52 rozhovorov a 52 recenzií.

Literatúra
2017vu051
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Baďura, DiS.
Literatúra
SpodNás
1 350 EUR

SpodNás je kultúrne zoskupenie, ktoré sa venuje primárne vydávaniu tlačeného občasníka, sekundárne
organizovaniu kultúrnych podujatí a spájaniu subkultúr a komunít v Trnave a okolí, ktorých súčasťou sú
tvoriaci študenti a umelci pôsobiaci v rôznych oblastiach. Podstatou projektu SpodNás je prezentovanie
umenia začínajúcich umelcov za podpory názoru a skúsenosti prostredníctvom spolupráce so skúsenejšími
umelcami. Nápaditosť a originalita tvorby, ktorú projekt SpodNás zastrešuje, je prejavom mestskej kultúry,
ktorá predstavuje umenie mimo pravidiel inštitúcií, ale napriek tomu s výpovednou hodnotou a pedagogickým
odporúčaním. Tento projekt nie je uzatvorenou tvoriacou skupinou uzurpujúcou si priestor a názor na umenie
či tvorbu, je priestorom pre každého začínajúceho umelca, pedagóga či etablovaného umelca, ktorý chce
svoju tvorbu posúvať, komunikovať alebo zdieľať svoje skúsenosti, pretože si uvedomuje, že kultúra, ktorú
človek tvorí, je deﬁníciou jeho prístupu k svetu.

2017vu052
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Múzy.sk, o. z./Soňa Uriková
Literatúra
Literárne sústredenie Medziriadky
2 000 EUR

Ambíciou Medziriadkov je v priebehu týždennej letnej literárnej školy poskytnúť mladým píšucim ľuďom
kvalitnú odbornú spätnú väzbu k ich tvorbe poézie, prózy či drámy. Predpokladom tohto podujatia je
organizácia literárnej súťaže pre začínajúcich autorov do veku 26 rokov v kategóriách poézie, prózy i drámy.
Program letného sústredenia Medziriadky, na ktoré sú pozývaní mladí autori ocenení odbornou porotou
v rovnomennej literárnej súťaži, tvoria okrem rozborových seminárov workshopy a prednášky zamerané
na autorský rast účastníkov, rozširovanie ich vedomostí a formovanie ich literárneho talentu prostredníctvom
tvorivých zadaní. Dôležitou súčasťou letného sústredenia sú taktiež besedy s najzaujímavejšími predstaviteľmi
súčasnej slovenskej literatúry, spojené s autorskými čítaniami a diskusiami. Literárny program je okrem toho
doplnený množstvom tvorivých cvičení či hier, divadelným prestavením a koncertmi.

149

150

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

Výročná správa 2017 | Nadácia Tatra banky

2017vu053
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kysucká knižnica v Čadci
Literatúra
Múzy literárnej oázy
1 350 EUR

Projekt Múzy literárnej Oázy ponúka študentom a mladým začínajúcim literátom jedinečnú možnosť rozvinúť
a obohatiť ich talent a literárne ambície. Pravidelné stretnutia s renomovanými spisovateľmi a pedagógmi
Mariánom Grupačom a Ladislavom Hrubým budú obsahovať prednášky a tvorivé literárne dielne, ktoré vyústia
do spracovania a vydania zborníka literárnych prác. Účastníci projektu budú svoju tvorbu i verejne prezentovať
na multimediálnom podujatí Svätojánska poetická noc, ktoré je veľmi obľúbenou akciou talentovanej mládeže
na Kysuciach. Tvorba účastníkov projektu bude pravidelne zverejňovaná v regionálnom týždenníku Kysucký
večerník. Kreatívne písanie poézie a prózy môže byť zábavou, poučením a naplnením ambícií tvorivých,
umelecky nadaných mladých ľudí.

Výtvarné umenie
2017vu054
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Výtvarné umenie
DiFoRun – Umelecký projekt pre Hyperloop
1 000 EUR

Projekt sa snaží spojiť tri okruhy tvorby etablovaných umelcov: fotograﬁu (fotografka Monika Stacho),
dizajn (dizajnér Martin Baláž) a DTP (graﬁcký dizajnér Michal Brašeň) do jednoliateho tvorivého procesu
– projektového vyučovania. Projekt je zameraný na študentov dizajnu, ktorí sú nútení v reálnom prostredí
zvládať tieto príbuzné odbory pre kreatívne prezentovanie svojich dizajnérskych prác. Práve vďaka spolupráci
s ﬁrmou Hyperloop Transportation Technologies si budú môcť študenti vyskúšať tvorivý proces až po jeho
prezentovanie formou katalógu (alebo virálnej e-knihy) a verejnej výstavy (dizajnérskej a fotograﬁckej)
v priestoroch školskej galérie, ale aj mimo nej. Hlavnými aktivitami projektu bude tvorenie dizajnérskych
štruktúr, z ktorých budú študenti vychádzať pri vytváraní koncových modelov – produktov. Fotograﬁcké
zaznamenávanie tohto procesu bude použité ako virálny materiál pri výučbe ďalších študentov. Zároveň
vzniknú výtvarné veľkoformátové fotograﬁe slúžiace na výstavné prezentovanie výsledných produktov a celého
projektu. Tie budú tiež uchovanépre budúce generácie vo forme katalógu, na ktorom budú zas spolupracovať
svojimi myšlienkami ďalší študenti zaoberajúci sa prípravou do tlače. Doplňujúcou aktivitou je spolupráca so
študentmi architektúry, ktorí sa podieľajú na architektonickom poňatí Hyperloopu.

2017vu060
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art Jaroslav Kyša
Výtvarné umenie
Experimentálny ﬁlm – od technológie po umelecký obraz
2 990 EUR

Plánovaným projektom sa študenti formou troch na seba nadväzujúcich workshopov naučia technológiu
analógového 16 mm ﬁlmového procesu, naučia sa práci s kamerou a so samotným ﬁlmovým materiálom, čím
sa budú podieľať na oživení technológie, ktorá sa v súčasnosti vytráca z praxe. Tvorbou kolektívneho diela sa
študenti naučia pracovať v skupine, ako jeden celok. Večernými projekciami, ktoré budú súčasťou každého
workshopu, si rozšíria prehľad v súčasnej ﬁlmovej (experimentálnej) tvorbe vo výtvarnom umení. Prezentácie
(art talks) zúčastnených umelcov študentom priblížia tvorbu a tvorivý proces etablovaných umelcov. Vlastné
prezentácie študentov pripravia na prezentovanie ich tvorby pred publikom, pričom si zúčatnení vzájomne
rozšíria prehľad v súčasnej ﬁlmovej (experimentálnej) tvorbe vo výtvarnom umení. V jednotlivých fázach
workshopu budú zapojení do prípravy publikácie, ktorá bude slúžiť nielen ako dokumentácia projektu, ale
hlavne ako manuál na zvládnutie analógového ﬁlmového procesu aj pre ďalších študentov a verejnosť, ktorá
sa o túto technológiu zaujíma/začne zaujímať. Výslednou výstavou študenti prezentujú vzniknuté diela a/alebo
kolektívne dielo verejnosti.

2017vu061
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Boris Németh
Výtvarné umenie
EUROPE
2 000 EUR

Projekt je určený študentom fotograﬁe, ktorí by radi nadobudli viac praktických i teoretických skúseností
v oblasti práce reportážnych a dokumentaristických fotografov. Tieto skúsenosti budú získavať prostredníctvom
stretnutí, prednášok a rozhovorov s aktívnymi etablovanými autormi našej scény, ale i samostatnou prácou
na zadaniach. Zadania budú vychádzať z reálnych požiadaviek kladených na súčasných fotografov, aby
študentov pripravili na prácu v teréne a samostatné fungovanie na scéne.
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2017vu062
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Richard Janešík
Výtvarné umenie
FUTU:RE
1 000 EUR

People of FUTU:RE je skupina kreatívnych, zručných, umelecky založených ľudí s vôľou nadobudnúť nové
skúsenosti. Na projekte sa budú podieľať študenti Fakulty umení TUKE, ktorí sa angažujú do realizácie projektu
periodika FUTU:RE. Snažia sa o propagáciu a zviditeľnenie fakulty, a na základe spoločných síl chcú vytvárať
kontinuálne vydávaný časopis s využitím umeleckých znalostí nadobudnutých štúdiom na tejto fakulte,
ako aj empirickými skúsenosťami získanými popri štúdiu. Usilujú sa vytvárať a vydávať kvalitné periodikum
prostredníctvom spoločných bríﬁngov, neustálych konzultácií, nezávislých správ a dotazníkov, ktoré sú
poskytované jednak študentom FU, ale aj verejne. Komplexnejšia propagácia študentov spočíva v predaji rôznych
autorských predmetov a autorských umeleckých diel vytvorených študentmi. Periodikum ponúka možnosť
oboznámenia potencionálnych sponzorov o FU TUKE a jej študentoch.

2017vu066
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Anabela Žigová
Výtvarné umenie
Super pocit – Edícia VŠMU
1 500 EUR

Dobrý pocit v sebe je nad zlato. A ak to spojíme do jemného celku, vznikne experiment a dielo, ktoré odoláva
aktuálnym negatívam okolia. Toto je blueprint, akási mapa podobného pocitu, kde kresby pravým zlatom nie
sú len výtvarným umením, ale aj živou, aktívnou časťou tvorby Anabely Žigovej. Tentoraz nás oslovuje svojou
spontánnosťou, ale aj rezistenciou voči extrémistickým a nepriaznivým náladám v spoločnosti. „Blueprint super
pocitu je inštalovaný voľne alebo v kazetách a Žigová plánuje v rámci tohto diela pokračovať aj ﬁlmom. Táto
séria pracuje s dobrým pocitom v nás a jej krása je v zámere hľadať to v bežnom živote. Vytvárať autentický
pocit lásky, nenásilia a porozumenia,“ vysvetľuje autorka. Tento odkaz a projekt chce šíriť ďalej v jednotlivých
edíciách, v spolupráci s inými umelcami, študentmi či deťmi v intergeneračnom dialógu na Slovensku aj
v zahraničí.

2017vu068
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – Katedra Socha
objekt inštalácia
Výtvarné umenie
FUTURE TODAY/BUDÚCNOSŤ DNES
2 000 EUR

Rýchly technologický a informačný vývoj, vďaka ktorému sa míľovými krokmi sprístupňujú možnosti
spracovania rôznych ideí, či ide o prototyp alebo umelecký artefakt, núti študentov, aby sa v tomto vývoji
dovzdelávali. Autori projektu si preto uvedomujú potrebu oboznámiť ich čo najintenzívnejšie s úskaliami, ako
aj pozitívami novej gramotnosti. Zvolenou témou kozmu chcú nadviazať na silnú tradíciu v slovenskom umení.
Táto téma má pritom len tematicky zadeﬁnovať uvažovanie zúčastnených študentov o ich individuálnych
nápadoch. Vybrané projekty budú prezentované na workshope, kde by mali odborníci študentom pomôcť
dopracovať sa čo najefektívnejšie k výsledku pomocou moderných technológií. Workshop má slúžiť ako
platforma aj ako prostriedok na nadviazanie nových kontaktov medzi jednotlivými účastníkmi. Výsledky
z workshopu budú prezentované na výstave BUDÚCNOSŤ DNES v galérii HotDock.

2017vu069
Podporený subjekt:
Oblasť umenia:
Názov projektu:
Suma podpory:

Svetlana Fialová
Výtvarné umenie
Linka
3 000 EUR

Cieľom projektu je zorganizovať workshop a výstavu na tému Linka. Základným vyjadrovacím prvkom je
tentokrát línia, či už uchopená tradičnými alebo netradičnými formálnymi a materiálovými možnosťami, ale aj
línia, ktorá je vyjadrená v priestore, videoanimácii, site speciﬁc záznamom a zvukom. Študenti musia aktívne
spolupracovať od začiatku projektu – celý projekt vzniká v interdisciplinárnom kolektíve. Sú vedení k tomu, aby
nadobudnuté technické zručnosti zúročili v autorských projektoch s vedomím, že budú prezentované na pôde
profesionálnej inštitúcie odbornej aj laickej verejnosti. Celý projekt je prípravou na umeleckú prax a život po
škole – od získania zručnosti, realizácie, kolaborácie až po ﬁnálnu prezentáciu.
Finálnym výstupom projektu Linka je skupinová výstava záznamu intenzívneho tvorivého týždňa na workshope.
Študenti majú počas workshopu možnosť naučiť sa techniku sieťotlače, viazania autorskej knihy a ďalších
graﬁckých techník, ktoré môžu zúročiť aj neskôr vo svojich vlastných projektoch.
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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 a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Nadácia Tatra banky podporila mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká
obchodná značka. Podporila tých, ktorí tvoria pod svojím vlastným menom, alebo tých, ktorí s tým ešte len
začínajú.

Hodnotiace kritériá
Podporili sme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne opísal a predstavil, pričom
sledovanými kritériami boli:
• význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie),
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska,
• rozsah vplyvu na verejný priestor,
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov.
Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka. Do prvého kola
programu bolo k termínu uzávierky 15. mája 2017 prijatých 83 projektov, v ktorých predkladatelia žiadali spolu
133 776 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 13 najlepších a navrhla podporiť ich celkovou sumou 21 240 EUR.
Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 29. novembra 2017 prijatých spolu 56 projektov, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 97 130 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 15 najlepších, ktoré podporila celkovou
sumou 18 000 EUR.
V rámci programu Viac dizajnu Nadácia Tatra banky podporila spolu 28 projektov v celkovej sume 39 240 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
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2017diz008
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
CLAY NEXT
2 000 EUR

Projekt CLAY NEXT spája súčasný slovenský dizajn, 3D tlač a lokálnu tradíciu.
Zámerom projektu je otestovať technologické limity inovatívneho materiálu pre 3D
tlač – keramickej živice. Na základe materiálového a používateľského výskumu
je hlavným predmetom projektu návrh a výroba kolekcie experimentálnych
úžitkových solitérov pre koncového zákazníka, ktoré budú vhodné na sériovú
výrobu technológiou 3D tlače.

2017diz010
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lucia Šupolová
Ski.lab
1 300 EUR

Zámerom projektu Ski.lab je navrhnúť a vyhotoviť prototypy dvoch párov
drevených lyží. Jeden pár bude z jaseňového dreva a druhý z orechového dreva.
Cieľom je vytvoriť ucelený produkt s dotiahnutými detailmi. Dizajnérka skúma
vlastnosti oboch drevín a ich správanie pri procese ohýbania lyže. Projekt Ski.
lab stavia na lyžiarskej a bežkárskej tradícii na Slovensku a ponúka nový typ lyží
ako alternatívu ku klasickému zjazdovému lyžovaniu. Príťažlivým spôsobom kombinuje moderné backcountry
viazanie s celodrevenou lyžou a vytvára tak produkt, na ktorom je možné realizovať bežkovanie po krajine, ako
aj zjazdové lyžovanie.

2017diz011
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing.Maroš Javorský
The Legacy – Odkaz slovenského dizajnu
1 950 EUR

Podstatou projektu je prínos nového konceptu chápania dizajnu, kde sa stierajú tradičné roly – dizajnér
vs. výrobcovia a distribútori. Projekt predstavuje dizajnéra ako návrhára, výrobcu aj obchodníka schopného
korigovať i ovplyvňovať procesy v reálnom čase a mať kontrolu nad väčšinou svojich aktivít pri tvorbe kolekcie
od návrhu cez výrobu až po propagáciu v zahraničí. Projekt má pozitívny vplyv na oblasť tuzemského dizajnu,
ktorý je málo propagovaný, ukazuje smer mladým dizajnérom. Zámer podporuje miestnych dodávateľov
a komunitu nákupom surovín potrebných na výrobu kolekcie. Výstupom týchto procesov je kolekcia úžitkových
predmetov vyrábaných hlavne z betónu, dreva a kovu s 25 % využitím odpadu vznikajúceho pri procese výroby.
Všetky objekty pozostávajú z materiálov, ktoré sú vyvážené na hraniciach funkčnosti a dekoratívnosti.

2017diz015
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Samuel Nicz
Lietadlo Vision
1 890 EUR

Zámerom dizajnéra je dostať jeho dizajn do reálneho sveta a do neba. Projekt Vision je nový typ lietadla, ktorý
bude konkurovať popredným svetovým výrobcom ultraľahkých lietadiel. Ide o kompozitové lietadlo, ktoré by
malo byť vyrábané najmodernejšími technológiami. Cieľom je navrhnúť a vyrobiť interiér, ktorý bude schopný
svojím dizajnom, funkčnosťou a ergonómiou schopný konkurovať tomu najlepšiemu, čo sa v tejto kategórii
lietadiel dá kúpiť. Výstupom bude dizajn interiéru lietadla spracovaný najskôr vo forme 3D CAD modelu
a neskôr fyzického mockupu (model 1:1), ktorý slúži na overenie proporcií, ergonómie a celého dizajnu. Po jeho
dokončení bude nasledovať stavba a zalietanie ostrého letového prototypu.

2017diz017
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Soﬁa Tureková
SPRING SUMMER 2018
1 000 EUR

Diazjnérka vytvorila novú autorskú kolekciu Spring Summer 2017 a následne
ju prezentovala na svetových Fashion Weekoch v r. 2017 a pokračovať bude
v r. 2018 (Paríž, Londýn, Miláno). Kolekcia pozostávajúca z 10 – 12 dámskych
odevov doplnená o šperky a módne doplnky nesie znaky umeleckého rukopisu
dizajnérky, kolekcia je extravagantná, nebojácna a sexy. Dizajnérke doposiaľ prišli
ponuky na Maledivy a do Paríža. Pokiaľ to bude možné, rada by kolekciu predstavila aj v Londýne, kde je jej
pôsobisko.

2017diz038
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Tibor Antony
Eco+ Food
1 800 EUR

Projekt Eco+ Food je praktickým experimentom nachádzania nových aplikácií
súčasných biotechnológií v dizajne. Bolo navrhnuté zariadenie na kultiváciu
mikroriasy spirulina (Arthrospira Platensis). Spirulina je vhodným kandidátom
na ekologicky udržateľnú potravu pre človeka. Zámerom bolo vytvorenie
priemyselného dizajnu zariadenia, ktoré umožňuje pestovať Arthrospira Platensis
v domácom prostredí tak, aby zmysluplne dopĺňala jedálny lístok svojich užívateľov. Z pohľadu estetiky
artefaktu vzniká priestor na tvorbu novej vizuálnej kultúry postavenej na inklúzii živých organizmov. Aktivity
projektu sa sústreďujú prevažne na tvorbu fyzického prototypu zariadenia. Základným zmyslom prototypu
je zistenie praktickosti dizajnérskeho riešenia a jednoduchosti prevádzky pre koncového užívateľa v pomere
k jeho ekologickým prednostiam.
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2017diz039
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Šipulová
On the Loom
2 000 EUR

2017diz064
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zámerom projektu On the Loom je vytvorenie unikátnej kolekcie vysoko
kvalitných a zároveň funkčných kúskov odevov prepojením tradičného remesla
a súčasného dizajnu. Kolekcia odevov je tvorená z ručne tkaných textílií, kde sú
do výroby zapojení tkáči zo Slovenska, ktorí sa týmto vymierajúcim remeslám
stále venujú. Na rozdiel od tvorby dekoratívnych textílií alebo krojov, ktoré sú
okrem príležitostného nosenia archívnymi kúskami, dizajnérka oživuje vymierajúce remeslá práve tvorbou
nadčasových a nositeľných odevov, ktoré sú výnimočné svojou kvalitou a spôsobom spracovania – tak ako
to bolo aj v minulosti. Dôraz je kladený na kvalitu materiálu, pomalé remeselné spracovanie a investíciu času
do procesu výroby.

2017diz040
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Petra Kovácsová
Reject Everything!
1 800 EUR

Jozef Minárik
Zdravotná pomôcka pre ľudí
s Parkinsonovou chorobou
1 200 EUR

Dizajnér požiadal o podporu na druhú fázu projektu Zdravotná pomôcka pre
ľudí s Parkinsonovou chorobou. V predchádzajúcej fáze podporeného projektu
realizoval vytvorenie formy – kopyta, do ktorého sa jednotlivé časti majú odlievať
a vytvarovať z uhlíkového vlákna. V tejto druhej fáze dizajnér vytvára jednotlivé
súčasti palice podľa vyrobených kopýt, ako je rúčka, ktorá musí byť špeciálne vytvarovaná, aby v sebe mohla
mat vibračný motorček, následne aj spodná časť palice, v ktorej je umiestnený tlakový spínač. Zároveň v tejto
fáze dizajnér pracuje na vývoji samotného vibračného motorčeka do rukoväte, ktorý je špeciálne navrhnutý
a zostrojený pre túto potrebu.

2017diz067
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Andrea Pojezdálová
Realizácia a prezentácia odevnej kolekcie
na sezónu 2017/2018
2 000 EUR

Cieľom projektu je podpora tvorby kolekcií skupiny Reject Everything! a ich
následná verejná prezentácia. Ide o prvú verejnú prezentáciu skupiny. Obsahom
projektu je vlastný experiment dizajnérov, ktorý aplikujú jeden na druhého, a to
v zmysle schopnosti spolupráce pri vzájomnej konfrontácii. Rovnako dizajnéri
sledujú, ako na tento nový spôsob prejavu zareaguje laická verejnosť a odborná
skupina ľudí. Z tohto experimentu, samozrejme, vyplynie záver, ktorý výrazne ovplyvní ďalšie fungovanie
a smerovanie skupiny na poli pôsobnosti.

Odevná kolekcia na sezónu 2017/2018 je o hľadaní prieniku medzi umeleckou
tvorbou a komerciou. Výstupom je ucelená kolekcia dvadsiatich odevov, ktoré
sú prezentované formou módnych prehliadok a módnych fotograﬁí s možným
presahom do zahraničia. Prezentácia kolekcie je realizovaná v spolupráci
s vybranými autormi z rôznych sfér umenia a reklamy, čím má predpoklad odlíšiť
sa od zaužívaných stereotypov.

2017diz058
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017diz077
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Andrea Bišťanová
Svietidlo Livello
2 000 EUR

Zámerom projektu je uviesť novú koncepciu svietidiel na slovenský a zahraničný
trh. Livello je svietidlo do interiéru, ktorého podstatou je vytvorenie jedinečnej
atmosféry a kúzla. Osvetlená kvapalina preteká sklom, čím sa mení efekt
a intenzita svetla. Vizuálom pripomínajúcim presýpacie hodiny vzniká jemné
retro a do domovov prináša dych histórie v modernej podobe. Hlavnou aktivitou
projektu je testovanie, materiálové skúšky, výroba, ako aj snaha o uvedenie daného produktu do predaja.

Ondrej Zachar
F. U. S. (Cíťte vnímať)
1 300 EUR

F. U. S. (Feel Us Sense) – cíťte nás vnímať. F. U. S. je experimentálny interdisciplinárny projekt na rozhraní
dizajnu, sochy, scénotektury a technológie. Je sériou interaktívnych objektov, ktoré reagujú na ľudské podnety
vo svojom okolí. Objekty v tejto sérii je možné (a potrebné) stále vylepšovať a navzájom prepájať, zvyšovať ich
senzualitu, senzitívnosť a responzívnosť. F. U. S. II je objekt, druhý zo série F. U. S. – interaktívna socha, ktorá
k sebe priláka ľudí a objíme ich svojimi citlivými fúzmi. Najprv jemnými pohybmi fúzov naláka ľudí pristúpiť
bližšie (rituál vábenia), pomaly začne lákať cítiteľa do svojho centra, keď sa fúzy začnú pomaly zatvárať a cítiteľa
objímať. Len čo F. U. S. zacíti negatívny pohyb cítiaceho, uvoľní sa a nechá cítiaceho upokojiť sa.
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2017diz083
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Marek Spevák
Majstrovstvá Slovenska vo ﬂoristike – Victoria Regia
1 000 EUR

Victoria Regia je národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou a zároveň
Majstrovstvá Slovenska vo ﬂoristike. Tento rok si už 24. raz zmerajú sily ﬂoristi v troch kategóriách – žiaci,
juniori, seniori. Cieľom súťaže je propagácia profesie aranžéra kvetov, kvetinára, ﬂoristu, vyhľadávanie talentov
na základných a stredných školách, ako aj prezentovanie možnosti štúdia na stredných školách a možnosti
profesionálnej orientácie žiakov.

2017diz086
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ivana Palečková
Céčkoslovensko/C-zechoslovakia
2 000 EUR

Zámerom projektu je vytvoriť písmo vychádzajúce zo socialistického fenoménu „céčok“. Písmo je digitalizáciou
pôvodných plastových tvarov, doplnenou o vlastné riešenia chýbajúcich znakov abecedy. Cieľom projektu
je zachytiť kultúrny fenomén, preniesť ho do súčasnosti a dovoliť ďalším autorom vytvárať vďaka písmu nové
dizajny. Písmo by malo byť reprodukovateľné nie len v 2D, ale aj v 3D podobe. Projekt by mal doplniť a obohatiť
databázu českých a slovenských fontov, ktoré sú obľúbené nielen vďaka použitiu v lokálnom kontexte, ale aj
vďaka dobrej lokálnej diakritike. Aktivitou projektu je tvorba znakov, prevedenie písma do funkčnej digitálnej
podoby, vytvorenie troch rezov (regular, light, bold), ale aj nakreslenie šírkových alternatív veľkých písiem.
Súčasťou projektu je vytvorenie webu pre prezentáciu písma. Projekt by mal propagovať a obohatiť dizajn
pochádzajúci z Čiech a zo Slovenska.

Nikoleta Györe
Camera obscura – fotoaparát
950 EUR

Zámer projektu je vytvoriť pomocou novej technológie 3D tlače analógový fotoaparát cameru obscuru
z recyklovateľného plastu. Autorka projektu oživila výrobu fotoaparátov na Slovensku, ktorá tu fungovala
75 rokov. Telo fotoaparátu a jeho komponenty sú zhotovené technológiou 3D tlače. Cieľom projektu je pracovať
na dizajne fotoaparátu. Neodmysliteľnou súčasťou je aj správne technické zostrojenie. Výstupom je funkčný
fotoaparát z recyklovatelného plastu PLA. Tento plast je vyrobený z kukuričného škrobu, takže je šetrný
k životnému prostrediu. Dizajn fotoaparátu je v rôznych farbách, ktoré si ľudia môžu sami zvoliť. Vďaka tomu
je podporená kreativita a hravosť používateľa. Prvé vyrobené fotoaparáty daruje autorka projektu ľuďom, ktorí
budú mať záujem zúčastniť sa fotograﬁckého workshopu, na ktorom ukáže, ako analógový fotoaparát v 3D
tlačiarni vzniká. V rámci workshopu sa účastníci zoznámia s históriou camery obskury a jej použitím.

2017diz088
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017diz090
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Maroš Baran
MAROSBARAN – AFTERMATH 2018
800 EUR

AFTERMATH 2018 je ôsmym hybridným projektom Maroša Barana, ktorý je syntézou vizuálneho umenia,
odevného dizajnu, performance a videoartu. Je o vojakovi, ktorý sa po vojne vracia domov. Je portrétom
jeho myšlienok, fyzikality a pocitov z toho, čo zažil a videl. Zámerom projektu je tvorba a prezentácia novej
konceptuálnej kolekcie v Paríži a jej následná prezentácia multimediálnou formou.

2017diz093
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Julián Tupta
Biodegradovateľný batoh
1 200 EUR

Cieľom projektu je vytvoriť rad školských, mestských a turistických batohov z prírodných materiálov, ktoré
budú biodegradovateľné, ergonomické a ľahké. Tento produkt ponúkne školákom, rodičom, fanúšikom
outdoorových športov, ale aj bežným používateľom ekologickú a ergonomickú alternatívu v súlade s najnovšími
trendami bezodpadovosti a udržateľnej módy. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný hĺbkový výskum
ergonomických parametrov, výskum a použitie prírodných materiálov, ich výroba, zostavenie strihu funkčného
batoha, ktorý prejde záťažovými testami v certiﬁkovanej skúšobni. Po zostavení ucelenej kolekcie chce dizajnér
batohy uviesť na trh ako prírodnú (odbúrateľnú) a ergonomickú alternatívu.

2017diz100
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Simona Janišová
Anachronik
2 000 EUR

Sériou kameninových a porcelánových objektov nazvaných Anachronik dizajnérka reaguje na archetypálne
tvaroslovie a tradičné postupy dekorovania používané v tvorbe keramiky, hlavne v lokálnom kontexte. Tieto
východiská reinterpretuje prostredníctvom digitálnych technológií. Exaktne štruktúrované povrchy stavia
do kontrastu s maliarskym prístupom ku glazovaniu. Výsledkom je séria stolovej keramiky určenej na denné
použitie – vázy, misy, svietniky, podnosy, rámy a dózy.
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2017diz103
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Henrieta Kurčíková
Iná/tradičná
1 000 EUR

2017diz123
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Zmateková
Realizácia autorských látok a odevnej kolekcie
1 200 EUR

Zámerom projektu je realizácia vyšívaných a tkaných textílií pomocou digitálnych aj remeselných postupov.
Výstupom kolekcie Iná/tradičná je 12 návrhov, ktoré predchádzajú vytvoreniu 10-metrovej vyšívanej autorskej
textílie. Jej výsledný vizuál sa odvíja od teoretického výskumu ľudových motívov v jednotlivých regiónoch.
Kolekcia obsahuje módne doplnky a odevy, ako sú pokrývky hlavy, šperky, sukne, topy, šatky. Kombináciou
digitálnych a remeselných postupov vzniká kolekcia spracúvajúca tému estetiky novej tradície.

Cieľom projektu je vytvorenie autorských dezénov látok a odevnej kolekcie, ktorej nosným prvkom bude
slovenská tradičná technika modrotlače, doplnená modernejšou technikou potláčania látok – sieťotlačou.
Účelom kolekcie je zviditeľniť modrotlač, posunúť ju do nových foriem experimentovaním s farebnosťou,
materiálmi a novými inovatívnymi postupmi, ako aj prepojiť túto farbiarsku techniku zapísanú v zozname
kultúrneho nehmotného dedičstva s dnešným moderným svetom a predstaviť ju širokému okoliu.

2017diz107
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017diz126
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Čierne diery, mimovládna organizácia zameraná na podporu dizajnu
Čierne diery: Technické pamiatky Slovenska
1 200 EUR

Čierne diery popularizujú technické pamiatky a iné zabudnuté miesta Slovenska. Cestujú po krajine, fotia,
nakrúcajú, tvoria umelecké graﬁky, mapy, vydali časopis, uvarili remeselné pivo a teraz pripravujú súhrnnú
knihu. V spolupráci s partnerskou risograﬁckou tlačiarňou Risomat vytvoria ucelenú knihu o prehliadaných
pamiatkach Slovenska s originálnym graﬁckým dizajnom od Michala Tornyaia.

2017diz113
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Čierne diery/Risomat
Ekológia v odeve
750 EUR

Predkladaným projektom dizajnérka spolu s Lenkou Krivou vytvára kompletný kapsulový šatník
z certiﬁkovaných biotextílnych materiálov (GOTS), ktorý by radi uviedli na verejnosti a následne aj do výroby.
Časť kapsulového šatníku bola už predstavená na módnom veľtrhu Trenčín mesto módy. Kapsulový šatník
je kolekcia nadčasových odevov. Ich vzájomnou kombináciou sa dá vytvoriť pestrá paleta outﬁtov na každú
príležitosť. Cieľom kapsulového šatníka je povzbudiť ľudí, aby nekupovali módne výstrelky, ale skôr hľadali
kvalitné a kombinovateľné kusy oblečenia.

2017diz121
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

dizajnérka ako samostatná fyzická osoba
ConTEXt
1 000 EUR

Projekt ConTEXt prepája nové digitálne médiá s technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave. Cieľom
projektu je vytvoriť kolekciu žakárových tkanín, pričom autorka bude na tvorbu textilných návrhov využívať
počítačovú aplikáciu Data Tex-Styles. ConTEXt je na poli súčasného textilu ambicióznym projektom, ktorý
bude realizovaný v spolupráci s Textilným centrom Haslach, ktoré sa špecializuje na výrobu žakárových tkanín.
Výsledky realizácie budú prezentovať ojedinelý počin prepojenia programovania, nových médií a tradičnej
textilnej techniky s cieľom nielen poukázať na kvality žakárového tkania, ale i predostrieť divákovi nové
možnosti prepojenia modernity a histórie v textile.

o. z. WOVEN
WORKSHOP 1 : 1, ročník 06
1 500 EUR

Zámerom WORKSHOPU 1 : 1 je už šiestykrát vytrhnúť študentov domácich a zahraničných vysokých škôl
zo stereotypnej práce na ateliérových semestrálnych zadaniach a ponúknuť im iný formát učenia, a to
priamym podieľaním sa na vzniku reálneho objektu v mierke 1 : 1 pod vedením skúsených zahraničných
lektorov a kritikov. Workshop je 10-dňovým intenzívnym trenažérom reálnych problémov architektonického
a konštrukčného navrhovania od analýz daného pozemku, koncepčnej fázy, skíc a modelov až po plánovanie
postupov práce, typu konštrukcie, detailov a samotnú stavbu. Workshop je interakciou medzi študentmi
a architektmi s rôznorodými skúsenosťami, odbornosťou (nábytok/statika/scénograﬁa/konštrukcie),
vzdelaním, názormi a očakávaniami. Takéto prostredie stimuluje vytvorenie nevšedného hodnotného objektu,
diela miešajúceho svety viacerých osobností, no zároveň pripraveného stať sa súčasťou lokálneho kontextu,
inšpirovať k širokým možnostiam použitia a oživiť existujúci mestský priestor.

2017diz129
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Defeo Fiúza Siposová
Void
1 200 EUR

Cieľom projektu Void je vytvorenie kolekcie, ktorá bude interpretovať súčasné vnímanie autorského šperku
a jeho materiálnych hraníc. Zámerom kolekcie je práca s efemérnym materiálom, akým je sneh, a jeho
transformácia do materiálneho objektu – šperku. Sneh ako východiskový materiál kolekcie so šperkom spája
zmyslové zažívanie, autentický zážitok a silný emocionálny náboj. Forma šperkov bude vznikať samotným
topením snehu a jeho následným zaformovaním a odliatím do kovu. Kolekcia bude tematizovať pamäť,
zachytenie momentu a časovosť. Cieľom je posúvať konvenčne vnímané hranice autorského šperku, ako aj
hľadať priestor jeho možného expandovania a experimentu. Projekt je rozdelený do dvoch častí – autorskej
realizácie kolekcie a verejnej prezentácie v rámci medzinárodného sympózia šperku Inhorgenta v Mníchove.
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2017diz131
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Silvia Lovasová
Trivjednom – Rovina
1 000 EUR

Rovina je dizajnérsky site-speciﬁc objekt – produkt. Autorky projektu nemajú predvolené kľúčové slová,
ktorými by sa realizácie mali riadiť, ale vždy sa snažia o dôslednosť. V prípade projektu Rovina sa dizajnérky
pozreli na stôl ako na funkčný objekt, ktorého základnou kvalitou je vodorovná plocha. Dokonalú rovinu
dosahujú špeciﬁckým výrobným postupom. Pôvodne pragmatický zámer sa vo svojom extréme stáva
poetickým.

2017diz134
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Martin Hrča
Kolekcia pre sezónu 2018/2019
1 000 EUR

Cieľom projektu je navrhnutie a zostavenie kolekcie dámskych a pánskych odevov aj s doplnkami tak, aby sa
bežný pozorovateľ dokázal s ideou dizajnéra stotožniť a dokázal ju aplikovať do svojho bežného života. Dizajnér
by rád cez svoju nadšenú radosť z tvorenia edukoval verejnosť o určitých zásadách a hodnotách vo vizuálnej
kultúre. Zároveň by chcel poukázať na negativitu svetovej masovej produkcie lacného textilu a neetického
prístupu k obchodu s odevom. Autorská odevná kolekcia bude nadväzovať na predošlé autorské kolekcie
s cieľom rozvíjať ich kvalitatívnu hodnotu, obohatiť slovenskú dizajnérsku scénu a priniesť širokej verejnosti
inovatívny a hodnotný pohľad na odevný dizajn a módu ako takú.

2017diz135
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michal Tornyai
RE-BOOK
1 200 EUR

Cieľom projektu je rozprúdiť diskusiu o súčasnom dizajne slovenských kníh, ktorá ponúka inšpiratívne riešenia,
predstavuje nové dizajnérske talenty odbornej aj laickej verejnosti a zároveň tak uvádza študentov do knižného
priemyslu. Výstupom projektu bude vznik 11 nových redizajnovaných kníh – prototypov vytlačených
v exkluzívnom počte 5 ks. Jedenásť študentov nanovo navrhne dizajn 10 knihám (jednej knihe sa budú venovať
osobitne hneď dvaja študenti), ktoré sa ocitli vo ﬁnále literárnej ceny Anasoft Litera 2017. Výsledky boli najprv
prezentované na decembrovom prieskume VŠVU, kde boli práce aj ohodnotené, a následne v apríli 2017
na festivale Anasoft Litera.

www.nadaciatatrabanky.sk
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B. Podpora partnerských projektov
Zoznam podporených partnerských projektov s anotáciou o ich realizácii
2017op003
Podporená organizácia: Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Názov projektu:
Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie
na Slovensku v roku 2017
Suma podpory:
10 000 EUR
Hlavným zámerom projektu KI je prispieť k zvyšovaniu úrovne ekonomického
poznania, ekonomického myslenia, ekonomického vzdelávania a vnímania
podstaty princípov ekonómie na Slovensku. KI sa v roku 2017 usiloval dosiahnuť
tento zámer aj prostredníctvom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich projektov,
ktoré sú na Slovensku jediné svojho druhu. Prvým z nich je CEQLS, ktorý predstavuje cyklus prednášok
renomovaných osobností zo zahraničia o ekonómii, ekonomickom myslení a o aktuálnych ekonomických
problémoch v Bratislave a v iných mestách na Slovensku pre verejnosť a pre študentov VŠ, ktorý umožňuje
ľuďom na Slovensku vypočuť si prednášky významných nositeľov ekonomického myslenia, diskutovať
s nimi a prostredníctvom ich mediálnych výstupov sa bližšie oboznámiť s myšlienkami týchto expertov.
Druhým projektom je Akadémia klasickej ekonómie ako ekonomický vzdelávací program KI, ktorý pozostáva
zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení
a jeho využití v praxi, ktorého cieľom je prispievať k vytváraniu vrstvy vzdelaných ľudí s ekonomickým
myslením, ktorí budú schopní využiť ho v praxi vo svojom osobnom a profesionálnom živote a ktorí budú
schopní zrozumiteľne vysvetľovať podstatu ekonomických princípov ostatným. V roku 2017 bude zrealizovaný
samostatný desiaty ročník AKE. Očakávanými výsledkami projektu budú CEQLS prednášky a iné aktivity
štyroch zahraničných hostí a deväť seminárov Akadémie klasickej ekonómie.

Tom G. Palmer

Podoby socializmu,
ohrozenia slobody
a spoločenskej kooperácie
25. septembra o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava
www.nadaciatatrabanky.sk

2017op005
Podporená organizácia: INESS
Názov projektu:
Ekonomické vzdelávanie
Suma podpory:
10 000 EUR
Aktivity inštitútu zahŕňajú prípravu policy odporúčaní pre hospodársku
politiku, vypracovaných na základe hĺbkovej analýzy, organizovanie viacerých
vzdelávacích programov a spoluprácu so slovenskými SŠ a VŠ, organizovanie
medzinárodných a domácich konferencií na aktuálne spoločenské a ekonomické
témy, vydávanie vlastných ekonomických kníh, publikácií a tiež prekladov
cudzojazyčných diel, vzdelávanie a organizovanie seminárov pre novinárov a zástupcov veľvyslanectiev
a ďalšie. INESS vidí priestor vo vzdelávaní na vysokých školách ekonomického zamerania, ktorý chce aspoň
čiastočne vyplniť predloženými aktivitami. Chcú skvalitniť výučbu ekonómie na Slovensku poskytnutím
alternatívy k súčasnému vzdelávaciemu systému a tiež pomôcť študentom ekonómie zorientovať sa v aktuálnej
problematike cestou intenzívnych skúseností so zaujímavými zahraničnými a domácimi lektormi, ako aj
modernizáciou a používateľským zlepšením webu iness.sk.
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2017op009
Podporená organizácia: Nadácia Petit Academy
Názov projektu:
Pulitzer Prize Winner Martha Mendosa‘s Lecture
Suma podpory:
30 000 EUR

2017op004
Podporená organizácia: O. z. MÓLO
Názov projektu:
FASHION LIVE! 2017
Suma podpory:
6 000 EUR

Martha Mendoza, ktorá je čerstvou nositeľkou Pulitzerovej ceny, prišla v roku
2017 na Slovensko. Program novinárky pozostával z troch častí: verejnej
prednášky v aule UK, verejnej prednášky v Košiciach a z workshopu pre
študentov žurnalistiky. Téma verejnej prednášky bola zameraná na silnú
spoločenskú tému týkajúcu sa obchodovania s ľuďmi, vďaka ktorej Martha
Mendoza získala Pulitzerovu cenu a pomohla tak oslobodiť vyše 2 000 ľudí uväznených na lodiach v Ázii.
Prednáška bula zaujímavá pre širšiu, prevažne vysokoškolsky vzdelanú verejnosť. Cieľom projektu je prinášať
významné osobnosti na Slovensko, vytvárať platformu pre aktuálne témy a rozvoj vzdelávania na Slovensku.

Projekt občianskeho združenia MÓLO je zameraný na realizáciu podujatia
Fashion LIVE!, ktorý stavia na troch základných pilieroch. Prvým z nich sú tri
dni v Starej tržnici venované módnym prehliadkam – prezentácii slovenských
a zahraničných dizajnérov, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. Druhá významná
časť podujatia Fashion LIVE! je sprístupnenie módnej a dizajnovej tvorby
verejnosti prostredníctvom showroomov a zároveň podpora módneho priemyslu na Slovensku. Treťou časťou
podujatia je séria fashion talkov – seminárov, prednášok a diskusií s odborníkmi z módnej oblasti, ktoré si
kladú za cieľ otvoriť na Slovensku menej diskutované módne témy a aj týmto spôsobom aktívne komunikovať
s návštevníkmi podujatia. Fashion LIVE! sa uskutočnilo od 18. do 20. októbra 2017.

2017op010
Podporená organizácia: M. E. S. A. 10
Názov projektu:
Reforma vzdelávania na Slovensku
Suma podpory:
10 000 EUR
Cieľom projektu je navrhnúť do parlamentných volieb v roku 2020 ucelenú zmenu systému vzdelávania
na Slovensku a zároveň získať pre danú reformu podporu verejnosti. Tento cieľ bude napĺňaný viacerými
aktivitami. Najprv bola deﬁnovaná vízia vzdelávania, ktorá poskytla prizmu, cez ktorú sú analyzované problémy
systému vzdelávania na Slovensku od predškolskej výchovy až po vysoké školy, vrátane celoživotného
vzdelávania. Vízia tiež poskytla smerovanie pre tretiu aktivitu v rámci projektu – navrhované riešenia problémov
vzdelávania. Navrhnuté riešenia budú následne odskúšané v rámci pilotných projektov. Poslednou 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 tiež pomôže projektovému tímu v presadzovaní výsledkov projektu v diskusiách
s politikmi. Predložený projekt by mal pokryť výdavky na dokončenie zberu a analýzu kvalitatívnych dát
z fokusových skupín a z individuálnych rozhovorov, ako aj prípravu dotazníkov, ktoré budú kvantiﬁkovať zistenia
z kvalitatívnych dát. Analyzované dáta pokrývajú problémy slovenského vysokého školstva.

2017op006
Podporená organizácia: Čerstvé ovocie, o. z.
Názov projektu:
DAAD 2017 Bratislava
Suma podpory:
7 000 EUR
DAAD je každoročný niekoľkodňový festival oslavujúci architektúru, dizajn
a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Ôsmy ročník
Festivalu DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 2017 sa konal posledný májový
týždeň. Cieľom DAAD bolo predstavenie práce špičkových zahraničných
a domácich interpretov architektúry/dizajnu a zaujímavou formou prednášok,
workshopov, výstav či panelových diskusií sprostredkovať výnimočné
profesionálne výkony odbornej aj laickej verejnosti. Publikom jednotlivých večerov sú architekti, dizajnéri,
umelci, študenti a verejnosť všetkých vekových kategórií so záujmom o aktuálne dianie na scéne
architektúry, dizajnu a životného štýlu. DAAD je medzinárodná prehliadka architektúry a dizajnu, založená
bola v roku 2010.

2017op007
Podporená organizácia: O. z. Aparát
Názov projektu:
Bratislava Design Week
Suma podpory:
15 000 EUR
Aparát, o. z., sa propritne venuje organizácii festivalu Bratislava Design Week.
Bratislava Design Week 2017 je 6-dňový festival dizajnu s tromi hlavnými cetrálmi,
troma kurátorskými výstavami a dvoma putovnými výstavami. Slávnostné
otvorenie festivalu je spojené s vernisážami výstav. V rámci festivalu prebiehajú
nasledujúce aktivity: medzinárodná konferencia Dizajn Lectures Night, slávnostné
otvorenie Design Week Awards, šesť kapsúl a inštalácií v existujúcich priestoroch, workshopy či detské dielne.
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2017op011
Podporená organizácia: Slovak Fashion Council, o. z.
Názov projektu:
Best Fashion Graduate 2017
Suma podpory:
3 500 EUR

2017op002
podporená organizácia: O. z. Slovenská ﬁlmová a televízna akadémia
názov projektu:
Týždeň slovenského ﬁlmu 2017
suma podpory:
15 000 EUR

Cieľom združenia je podpora slovenských módnych a textilných dizajnérov, ako aj ﬁriem so súvisiacou
činnosťou pri prenikaní na lokálny, ale najmä na zahraničný trh. S tým súvisí podpora prieniku do výrobného
segmentu, vytváranie materiálnych a technických podmienok pre profesionálny rozvoj a propagácia slovenskej
textilnej a módnej tvorby a slovenských dizajnérov ako na Slovensku, tak aj vo svete. Združenie má súčasne
záujem vytvoriť platformu pre organizovanie podujatí a udeľovanie ocenení v oblasti módnej tvorby s cieľom
zvyšovať záujem o slovenskú kreatívnu scénu, a tiež vytvoriť profesionálnu základňu pre zabezpečovanie
lokálnej aj medzinárodnej spolupráce na poli módneho dizajnu.

Prehliadka Týždeň slovenského ﬁlmu 2017 sa konala 3.– 9. apríla 2017
v bratislavskom kine Lumiére a v kine FTF VŠMU. Vyvrcholením podujatia je
odovzdávanie národných ﬁlmových cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutočnilo
v priestoroch Starej tržnice v Bratislave a ako priamy prenos ho odvysielala RTVS
na Jednotke. Ozveny týždňa slovenského ﬁlmu sa konajú v regiónoch Slovenska,
konkrétne v mestách Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Spišská Nová Ves a Košice. Projekt aj v tomto
roku sleduje dva ciele, prvým je priblíženie najlepších diel z celoročnej produkcie 2016 širokému publiku,
umožnenie divákom stretnúť sa s tvorcami, sprostredkovanie spätnej väzby pre ﬁlmárov počas diskusie
s publikom. Druhým cieľom je vytvorenie priestoru na teoretickú reﬂexiu celoročnej produkcie a dialóg ﬁlmárov
o tvorivých problémoch a stave audiovizuálneho priestoru.

2017op001
Podporená organizácia: Ing. Ján Kukal
Názov projektu:
Rudolf Krivoš – Pocta veľkému maliarovi,
Obrazy 1956 – 1990
Suma podpory:
20 000 EUR
Pán Kukal organizuje od roku 1995 každoročne výstavy obrazov. V priestoroch Galérie mesta Bratislavy
prezentoval diela umelcov ako A. Mucha, V. Hložník, J. Lada, J. Zrzavý, Galandovci, M. Cipár, J. Čapek či
výstavu Pocta kubizmu. Predložený projektom je reprezentatívna retrospektívna výstava vrcholných diel
Rudolfa Krivoša, posledného žijúceho výtvarníka zo skupiny M. Galandu. Výstava sa uskutoční v GMB
v Mirbachovom paláci. Na výstave bude v priebehu septembra až januára prezentovaných 80 diel.

2017op008
Podporená organizácia: Konvergencie, o. z.
Názov projektu:
Medzinárodné interpretačné kurzy
Konvergencie 2017
Suma podpory:
10 000 EUR
Hlavným cieľom Medzinárodných interpretačných kurzov 2017 je séria
majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov
európskeho/svetového formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných
vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ako aj popredných slovenských umelcov
a pedagógov. Zámerom je umožniť študentom VŠMU, AU BB, ako aj štátnych a súkromných konzervatórií
aktívne (alebo pasívne) participovať na majstrovských kurzoch, ktoré sa budú konať v tomto roku v Bratislave,
ale aj po Slovensku, a skvalitniť ich hru na nástroji, intepretáciu a porozumenie hudobnému procesu
naštudovania hudobnej skladby. Inšpirácia a prehlbovanie hudobného umeleckého vzdelania, ako aj
dlhodobá kredibilita a skvalitňovanie hudobnej edukácie na Slovensku a tým aj jej konkurencieschopnosti
v stredoeurópskom, ale aj európskom regióne je ďalším nemenej dôležitým zámerom tejto inciatívy.
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Zoznam podporených divadiel v regiónoch s anotáciou o ich realizácii
2017div001
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadelné združenie GUnaGU
GUnaGU 2017
10 000 EUR

Divadlo GUnaGU, nositeľ diváckej ceny Bratislavské divadlo sezóny 2014 – 2015
a 2015 – 2016, pripravilo pre svojich divákov nový projekt, v ktorom ďalej tvorivo
rozvíja svoje nosné témy – aktuálnu situáciu v spoločnosti, čierny humor, ale aj
nostalgiu a analýzu nedávnej minulosti, v ktorej sú korene situácie dnešnej doby,
všetko príťažlivou vizuálnou formou, ktorá oslovuje nielen mladú generáciu,
ale čoraz viac aj strednú. Na rok 2017 pripravili štyri premiéry hier Viliama Klimáčka, ktoré reagujú na svet
konšpiračných webových stránok (Youtuberi), ale aj na tradíciu knižnej kultúry na Slovensku (Raj je iba Eden),
nedávnu históriu (Láska a terpentín), mladícke ideály a ich redukciu v dospelom veku (Kozmonauti) – jednou
vetou: reagujú na pestrosť dnešného sveta, nielen globálnu, ale aj vnútornú – intímnu. V projekte dávajú
príležitosť novým hercom – nielen najmladšej generácii, ale pokračujú aj v hosťovaní známych mien v GUnaGU.

2017div002
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017div003
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Jonáša Záborského v pravidelných dvojročných intervaloch pripravuje
pôvodný slovenský muzikál. V novembri 2017 mal premiéru muzikál, ktorý čerpá
z legiend o poslednom veľkom podkarpatskom zbojníkovi Nikolovi Šuhajovi.
V spolupráci s Podkarpatským ľudovým umeleckým súborom sú divákom
predostrené nielen príbeh zbojníka, ktorý šíril spravodlivosť tým, že bohatým bral a chudobným dával, ale
prináša muzikál aj pohľad na život dediny ku koncu prvej svetovej vojny, pohľad smutno-smiešny, pohľad
v rytme pop-folkových melódií, vychádzajúc a inšpirujúc sa klenotnicou našich ľudových tradícií.

2017div004
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Spoločne deťom, neinvestičný fond
pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave
DÚHOVÉ ROZPRÁVKY
2 000 EUR

Dúhové rozprávky je názov knihy renomovanej českej autorky Daniely Fischerovej
a tiež názov chystanej inscenácie Bratislavského bábkového divadla, ktorá
má vzniknúť na jej podklade. Dúhové rozprávky sú poetické obrázky a krátke
príbehy, ktoré učia najmenšieho čitateľa rozoznávať farby a prírodné javy, ide však
o ich poznávanie prostredníctvom metafor. Za farbami sa skrývajú jednotlivé ľudské emócie a pod. Dúhové
rozprávky sú kvalitnou predlohou, ktorá má predpoklady priniesť deťom nielen zábavné, obrazovo pútavé
divadlo, ale i odhaliť základy medziľudskej komunikácie. Dramatizáciu pripraví režisérka inscenácie
Jana Mikitková v spolupráci so spisovateľom a dramaturgom Jozefom Mokošom.

Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Vytvorenie a zaradenie muzikálu
NIKOLA ŠUHAJ do repertoára divadla
2 000 EUR

Štátne divadlo Košice
Podpora činohernej premiéry Adriana Krúpová:
EŠTE SA TO DÁ ZACHRÁNIŤ
6 700 EUR

Štátne divadlo Košice uvedie premiéru predstavenia autorky Adriany Krúpovej Ešte sa to dá zachrániť v réžii
Juraja Bielika. Ide o súčasnú slovenskú hru, ktorá sa možno neodohráva v takej vzdialenej budúcnosti. Adriana
Krúpova vytvorila hru zo sveta divadla i biznisu zároveň. Hra Ešte sa to dá zachrániť má už len svojím názvom
utopický charakter a postavy, také živé a korenisté, pretože niektoré z nich presne vedia, čo chcú, i ako to
dosiahnuť. Hra vznikla v rámci projektu Divadelného ústavu Ódy a frašky a v réžii Juraja Bielika. Slovenská
premiéra hry sa uskutoční v januári 2018 na doskách Malej scény Štátneho divadla Košice.

2017div005
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Divadelná sezóna 17/18
3 350 EUR

Divadlo z Pasáže chce prostredníctvom projektu realizovať vytvorenie novej inscenácie. Cieľom je vytvoriť
vizuálne a hudobne zaujímavú inscenáciu pre detského a dospelého diváka. Cieľovou skupinou budú deti
materských, základných škôl a ich rodičia. Bude to rodinná inscenácia. Spracovaný bude klasický príbeh
Pinocchia od Carla Collodiho, budovaný hudbou, maskami, bábkami a videoprojekciou. Hlavným cieľom
projektu je umožniť deťom spoznať ľudí s mentálnym postihnutím. V divadle by chceli, aby mali deti prvý kontakt
s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorý by im dovolil bližšie ich spoznať.
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2017div006
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Astorka Korzo ´90
XIII. Festival ASTORKA 2017
3 350 EUR

2017div009
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mestské divadlo Žilina
Podpora mladých tvorcov 2017/2018
6 700 EUR

Divadlo Astorka by chcelo zorganizovať už XIII. ročník medzinárodnej prehliadky profesionálnych divadiel
komorného typu. Ide o cyklický projekt, ktorý rozširuje umelecké a kultúrne pôsobenie Divadlo Astorka Korzo
´90 v rámci Bratislavy a celého Slovenska. Cieľom prehliadky je predstaviť komorné inscenácie európskych
divadiel, prinášať umelecky hodnotné divadelné projekty. Upozorňovať na zaujímavé inscenácie a súbory,
ktorých pôsobenie na Slovensku rozširuje vnímanie slovenských divadelníkov a divákov v kontexte súčasných
európskych prúdov v divadle.

Hra Neznesiteľné dlhé objatia napĺňa dlhodobý dramaturgický zámer Mestského divadla Žilina, ktorým je
uvádzanie súčasných textov v slovenskej premiére, nových dramatizácií a textov pôvodnej súčasnej slovenskej
a svetovej drámy, pričom spoločnou myšlienkou hier uvádzaných v divadelnej sezóne 2017/2018 je reﬂektovať
spoločenskú atmosféru, v ktorej cítiť nárast extrémizmu. Násilie prejavujúce sa nielen voči druhým, ale aj voči
sebe. Predstavenie bude interpretované v priestoroch Novej synagógy v Žiline so zámerom umocnenia celého
príbehu. Hra patrí medzi najnovšie texty autora Ivana Vyrypajeva.

2017div007
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

2017div010
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo Jána Palárika v Trnave
Francis Scott Fitzgerald – Miro Dacho – Veľký Gatsby
6 700 EUR

Uvedenie dramatizácie novely F. S. Fitgeralda Veľký Gatsby patrí do dramaturgickej línie, ktorá smeruje
k syntetickému divadlu. Využíva hudobné schopnosti väčšiny členov hereckého súboru a pracuje aj
s hosťujúcimi hercami a hudobníkmi. Zapája do inscenačného tvaru vyspelé technické zázemie divadla
(osvetlenie, zvuková aparatúra). Divadlo do inscenácie prizvalo kapelu pod vedením Jozefa Chorváta, réžie
predstavenia sa ujme režisér a inscenátor Viktor Kollár. Výsledný tvar zaujme svojou emotívnou hĺbkou,
originálnym príbehom a v neposlednej miere aj hereckým obsadením. V hlavnej úlohe sa predstaví Marek
Majeský. Táto inscenácia má predpoklady diváka citovo zaangažovať a prostredníctvom katarzného príbehu aj
emotívne zasiahnuť. Má ambíciu stať sa vrcholom sezóny a priniesť divákom sugestívne moderné divadlo.

2017div008
Podporené divadlo:
Názov projektu:
Suma podpory:

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Divadelná sezóna DJGT vo Zvolene 2017/2018
6 700 EUR

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene bude aj v divadelnej sezóne 2017/2018 poskytovať divákom hodnotné
umelecké inscenácie, v ktorých postavy stvárňujú profesionálni herci. Výberom diel sa snaží osloviť rôzne
kategórie divákov, ako aj vychovávať detského diváka. Prvá premiéra v sezóne bude v septembri 2017
inscenácia Beta, kde si? V mikulášskom období DJGT pripravilo inscenáciu rozprávky s pesničkami pre
najmenších divákov Polepetko. Vo februári 2018 bude premiéra inscenácie Mama umrela dvakrát. V júni
otváracia premiéra jubilejného 45. ročníka medzinárodného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské
Balada pre banditu. V rámci medzinárodného divadelného festivalu sa predstavia domáce i zahraničné súbory
s tým najlepším zo svojho repertoáru.Okrem toho DJGT tradične pripravuje aj množstvo obľúbených diváckych
akcií.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Otec Goriot
6 700 EUR

Pripravovaná inscenácia Otec Goriot je divadelnou adaptáciou slávneho rovnomenného románu Honoré de
Balzaca. Tento známy titul bude vôbec prvýkrát uvedený na javisku slovenského divadla. Román Otec Goriot je
súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komédia, vďaka ktorému sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako prenikavý
analytik spoločenského života. V Otcovi Goriotovi zobrazil silu otcovskej lásky, ktorá nepozná hranice. Goriot
obetoval všetko svojim dcéram a tomu, aby im zabezpečil šťastný a bezstarostný život. Neexistovalo nič, čo by
nebol schopný urobiť pre šťastie svojich dcér, a predsa sa mu nedostala späť ich oddanosť a láska. Zomiera
v absolútnej chudobe a opustený.
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C. Program podpory výnimočnosti
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú
prácu v oblasti IT
V roku 2017 udelila Nadácie Tatra banky Ceny za najlepšiu diplomovú prácu na Fakulte informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov.
Cenu získali Ing. Peter Dubec, študent FIIT STU, za prácu s názvom Podpora uskutočňovania
kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu
a Ing. Róbert Cuprik, študent FIIT STU, za prácu s názvom Hľadanie motívov v DNA sekvenciách.
Za prácu získal každý študent od Nadácie Tatra banky dar vo výške 600 EUR.
Nadácia Tatra banky v roku 2017 odmenila nielen študentov, ale aj profesorov, ich konzultantov.
Preto odmenu vo výške 200 EUR dostali aj Ing. Mária Bieliková, PhD., vedúca konzultantka ocenenej
práce Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím
sledovania pohľadu a Ing. Pavol Návrat, PhD., vedúci konzultant ocenenej práce Hľadanie motívov
v DNA sekvenciách.

Bart J. Wilson

Humanomics:
morálna
ekonomická veda
25. apríla 2017 o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava
www.nadaciatatrabanky.sk
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2017
Cena Nadácie Tatra banky za umenie je udeľovaná s cieľom oceniť talent, nadšenie a 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 na ďalšiu tvorbu 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 dostane aj ﬁnančnú odmenu vo výške
6 600 EUR za hlavnú cenu a 3 300 EUR za ocenenie Mladý tvorca.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 98 členov – laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.
Členmi Poroty pre rok 2017 boli: Eva Borušovičová a Ondrej Šulaj (kategória audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
a rozhlas), Martin Huba a Táňa Pauhofová (kategória divadlo), Peter Michalica a Michal Novinski
(kategória hudba), Viliam Klimáček a Monika Kompaníková (kategória literatúra), Jana Geržová
a Dorota Sadovská (kategória výtvarné umenie), Katarína Hubová a Štefan Klein (kategória dizajn).
V kategórii Hlavná cena boli v roku 2017 nominovaní:
• audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV ﬁlm: Iveta Grófová, Robert Kirchhoff, Zuzana Mauréry,
• divadlo: Sláva Daubnerová, Andrej Kalinka, Marián Pecko,
• dizajn: Pavol Bálik, Mikina Dimunová, Dušan Junek a Vladislav Rostoka,
• hudba: Branislav Kováč/Vec, Miloš Valent a Solamente Naturali, Daniela Varínska,
• literatúra: Mária Ferenčuhová, Juraj Koudela a Filip Ostrowski, Daniel Majling,
• výtvarné umenie: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová; Lucia Gregorová Stach
a Michal Murin; Ilona Németh.

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2017 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Iveta Grófová (za réžiu ﬁlmu Piata loď)

www.nadaciatatrabanky.sk

Rodinná dráma, ktorá vznikla na motívy úspešného rovnomenného románu
Moniky Kompaníkovej, ponúka pohľad do sveta dospelých očami detí i pohľad
do detského sveta, ktorý dospelí nemávajú. Je o deťoch, ktoré hľadajú
záchranné člny spájajúce svet fantázie a tvrdú realitu života. Desaťročná Jarka
sa pokúša napraviť nie práve ideálny svet dospelých – ukradne dve batoľatá
a v opustenej záhradnej chatke sa hrá na rodinu, akú by chcela mať.
Grófová od prvých záberov rozmaznáva divákov zrak aj sluch magickým
a neopozeraným spektrom farieb a zvukov, výborným obsadením detských aj
dospelých postáv (nehercami) podtrháva ich charaktery aj miesto v Jarkinom
svete a s neomylným inštinktom vyberá tie detaily a epizódy z knižného deja,
ktoré sú pre vykreslenie jeho atmosféry kľúčové. Režisérka opäť potvrdila, že má nielen dobre vyvinutý cit
pre výber silného príbehu, ale aj nadanie preniesť jeho vnútorné napätie a atmosféru divácky príťažlivým
spôsobom na plátno.
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• Divadlo

• Literatúra

Marián Pecko (za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, SKD, Martin)

Mária Ferenčuhová (za básnickú knihu Imunita, vyd. Skalná ruža)

Téma inscenácie Vojna nemá ženskú tvár podľa jedinečnej literárnej
predlohy držiteľky Nobelovej ceny Svetlany Alexijevič je pre diváka šokujúca
a zároveň mimoriadne pútavá. Podobne ako kniha, aj jej dramatizácia vyrastá
z dokumentárneho základu orálnej histórie, no usiluje sa sprostredkovať
predovšetkým emocionálny svet sovietskych žien – aktívnych vojačiek počas
druhej svetovej vojny. Je epická, citlivo utkaná z jednotlivých rozprávaní, ktoré
sú prezentované siedmimi ženskými postavami v sugestívnom podaní herečiek
martinského divadelného súboru. Marián Pecko sa sústredil práve na to, čo je
za zapísanými dejinami. Na ženské tváre a duše, ktoré tieto dejiny skutočne žili.
Na každú sekundu dňa, ktorú prežili na fronte po boku mužov, zbraní, ranených
a mŕtvych. O to viac divákmi otrasie vnútorná sila a odvaha žien, ich
pragmatickosť, ale aj obyčajný strach a túžby.

Ferenčuhovej bytostne civilná mestská poézia, špeciﬁcky citlivá a vnímavá
voči spoločenským fenoménom, v jej básnickej knihe nadobúda výrazne
fyzický až fyziologický charakter. Dlhodobá autorkina fascinácia momentom
prieniku cudzorodého a obrany pred jeho účinkami tu dostáva biologický až
medicínsky tvar. Inovatívne pracuje s tradíciou písania ako terapie, no posúva
ho predovšetkým smerom k básneniu ako neúprosnej diagnostike subjektu,
k analýze jeho vzťahu k sebe samému, k svojmu telu, k budovaniu vlastného
ja, svojej novej identity a jej vzťahu k najbližším, k bezprostrednému okoliu
aj k paralelne sa vyvíjajúcim príbehom a osudom. Jej verše sú nevšedne
neľútostné vo výraze, zdrvujúce svojou nemilosrdnou vecnosťou.

• Dizajn
Pavol Bálik (za koncept a graﬁckú úpravu knihy Italo Calvino
– Neviditeľné mestá, vyd. Artforum)
Kniha Neviditeľné mestá talianskeho spisovateľa a mysliteľa Itala Calvina roky
fascinuje čitateľov, architektov aj ﬁlozofov. Jej aktuálne slovenské vydanie je
výnimočné vďaka raﬁnovanej graﬁckej úprave Pala Bálika a výtvarnej koncepcii
ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Obaja dostali z vydavateľstva Artforum
pri tvorbe vizuálnej stránky voľnú ruku a vytvorili neobyčajné stvárnenie
Calvinovho diela. Na prvý pohľad sa čitateľ dostáva do kontaktu s klasickou knihou. Graﬁcký dizajnér Bálik
stojí za celkovým spracovaním knihy, typograﬁou a za nápadom schovať kresby do dvojlistov, aby čitateľovi
pripravil dve možnosti čítania. Pri predstavovaní si jednotlivých miest, ktoré autor opisuje, si môžete dotvárať
vlastné vizuály k textu a využiť tak svoju fantáziu, alebo môžete zlepené dvojlisty rozrezať špeciálnou rezacou
pomôckou v tvare starovekého cestovného dokladu a odhaliť Olejníkovej ilustrácie. Výsledkom nie je
obyčajná kniha, ale doslova galéria so stálou expozíciou.

• Výtvarné umenie
Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová
(za koncepciu a kurátorstvo výstavy Sen x skutočnosť/Umenie & propaganda
1939 – 1945, SNG, Bratislava)
Výstava reﬂektovala obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945),
patriace k najkontroverznejším v novodobých dejinách. Mapovala v tomto
historickom kontexte postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej
kultúry a propagandy v inkriminovaných rokoch. Poukázala na paradoxy
fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných súvislostí, ideologických
a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba,
graﬁka, fotograﬁa, ﬁlm, úžitkové umenie a dizajn). Snažila sa poukázať na možnú závislosť či nezávislosť
(autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špeciﬁká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy
či vizuálnej kultúry každodenného života. Výstava zaznamenala mimoriadny návštevnícky ohlas, aký
vo výstavnej prevádzke Slovenskej národnej galérie dosiaľ nemal obdobu.

Cenu Mladý tvorca v šiestich kategóriách získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas

• Hudba
Daniela Varínska (za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann,
J. Cikker, L. van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 2016,
Malá sála Slovenskej ﬁlharmónie)
Slovenská klavírna virtuózka Daniela Varínska, ktorá sa v roku 2016 dožíva
významného životného jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom
so sugestívnym prejavom a vybrúseným rukopisom. Napriek výrazným
technickým danostiam sa pri svojich umeleckých interpretačných výkonoch
vyhýba prázdnemu virtuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným
obsahom a ﬁlozoﬁckým nadhľadom. V jej koncertnom repertoári sa nachádzajú
náročné diela sólovej, komornej i koncertnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom
i dramaturgická zostava sólového recitálu na Bratislavských hudobných
slávnostiach, prinášajúca vrcholné diela klavírnej svetovej i slovenskej literatúry
naprieč storočiami: Roberta Schumanna – Humoreska B dur,
op. 20, Jána Cikkera – Tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954)
a Ludwiga van Beethovena – Sonáta č. 32 C mol, op. 111.

Tereza Nvotová (za réžiu absolventského ﬁlmu Špina)
Špina je hraný debut a zároveň absolventský ﬁlm režisérky Terezy Nvotovej.
Pochmúrna psychologická dráma z prostredia dospievajúcich detí sa odohráva
v súčasnej Bratislave a je príbehom sedemnásťročnej Leny, ktorá zažíva svoju
prvú lásku, dobrodružstvá s kamarátmi, ale aj problémy v rodine. Jej pomerne
normálne dospievanie naruší znásilnenie, ktoré ju fatálnym spôsobom poznačí.
Angažovaná celovečerná snímka poukazuje na zamlčané sexuálne násilie
a pokútny stav na psychiatriách – na chladné prostredie plné depresie, drsného slovníka a beznádeje.
Režisérka pozoruje vonkajšie prejavy Leninho vnútorného trápenia, uzavretie sa pred okolím, jej zmätok,
stratu sebaúcty až letargiu a snaží sa podať pozitívny odkaz o vyrovnaní sa s traumou a o tom, ako sa
dá prekonať. Film je z mnohých stránok zvládnutý suverénne, má presne vykreslené prostredia i nálady,
presvedčivé dialógy a vynikajúce herecké obsadenie.
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• Divadlo

• Výtvarné umenie

Marek Geišberg (za herecký výkon – postava Ichareva v inscenácii Hráči, SKD, Martin)

Juraj Gábor (za autorstvo inštalácie Vertikálna gradácia, Galerie Kostka, Praha, kurátorka Zuzana Jakalová)

Podvod ako životný štýl – podvádzanie ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Gogoľova inteligentná
komédia bez kladnej postavy ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je miesto pre
morálne ideály, ale aj tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti. Vďaka svojmu pragmatickému, cynicky
priamemu jazyku je otvorená súčasným interpretáciám. Inscenácia v réžii umeleckého šéfa SKD Lukáša
Brutovského pokračuje v dramaturgickej línii návratov k vrcholným dielam ruskej klasiky a ponúka priestor
predovšetkým mladej generácii hercov martinského divadla. Brutovský dbá na vnútorný dramatizmus
inscenácie a neutápa sa vo vonkajškových efektoch, jeho práca je badateľná najmä na pozornom
modelovaní hereckých kreácií, kde aj v malých nuansách (práca s rekvizitou, kontrastom slova a konania,
reakciou hereckých partnerov) badáme cieľavedomé režijné vedenie. Najväčší herecký priestor dostal Marek
Geišberg ako kartár Icharev. Jeho výkon sa vyznačuje dávkou koncentrovanej energie, ktorou zbytočne
neplytvá. V logických a postave prirodzených intenciách škáluje reakcie svojho podvodníka, a tak sa jeho
výkon stáva centrom diania i hereckého kolektívu.

Inštalácia Vertikálna gradácia je priestorovou situáciou, objektom, miestom pre fyzickú a percepčnú
kontempláciu. Nabáda k jej fyzickému preskúmaniu i k sústredenému pozorovaniu a s divákom si týmto
spôsobom vytvára mnohovrstevný vzťah vzájomných interakcií. Gáborova veľkorysá drevená konštrukcia
zaplnila celý priestor galérie, ale napriek tomu nie je pre inštaláciu charakteristická monumentalita (ako by sa
to mohlo na prvý pohľad zdať), ale predovšetkým intímny zážitok vlastnej telesnosti a prítomného okamihu.

• Dizajn
Vlasta Kubušová, Miroslav Kráľ (za kolaboratívny projekt – Crafting plastics! studio a dizajn okuliarov
z bioplastu)
Crafting plastics! studio je interdisciplinárny projekt, ktorý sa zameriava na výskum v oblasti udržateľných
materiálov a ich inovatívnej integrácie do nášho denného života. Momentálne sa jeho tvorcovia zameriavajú
na výskum a inovácie vo sfére bioplastov, experimentujú, spolupracujú a produkujú s ohľadom na celý
životný cyklus produktu. Premiérovú sériu cp!s collection 1 tvoria okuliare vo formáte ready-to-wear,
navrhnuté pre nositeľov, ktorí majú radi progresívne a nekonvenčné riešenia. Produkt demonštruje ambíciu
skupiny tvoriť úprimné výrobky, ktorých materiál a technologický pôvod je priamo pretavený do ich
dizajnérskej podoby. Výrazový jazyk je redukovaný na najzákladnejšie prvky, ktoré vo výsledku reﬂektujú
konštrukčné procesy vo vzťahu k ich vytváraniu.
• Hudba

Mladý módny tvorca
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), Andrei
Pojezdálovej (2015) a Lenke Sršňovej (2016) pripravila tento rok šaty pre múzu večera Michaela Ľuptáková.
Michaela Ľuptáková, šaty pre múzu 2017
Michaela je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení, ateliéru doc. akad. mal. Júlie Sabovej. Skúsenosti
získala nielen na Slovensku, ale aj mimo jeho hraníc – v nemeckom Trieri, taktiež vo Francúzsku a v Taliansku.
Svoju tvorbu a dizajn predstavila na mnohých prehliadkach na Slovensku aj v zahraničí – v Českej republike,
New Yorku, Barcelone, Londýne a Izraeli. „Pri návrhu šiat pre Adelu som sa inšpirovala svojím pobytom
na ostrove Rodos. Jeho unikátnym svetlom a špeciﬁckou zelenou farbou so smaragdovým odtieňom
drahocenného kameňa. Zelenou ako symbolom rastu v jeho najširšom ponímaní,“ uviedla Michaela
v súvislosti s prípravou tohtoročného modelu. Šaty sú vytvorené z vlneného krepu, ktorý je zaujímavý svojou
štruktúrovanou väzbou. Vnútorná vrstva je z hodvábu, ktorý je raﬁnovane viditeľný najmä v oblasti rukávu, ktorý
sa od lakťa otvára a priznáva jeho lesk.

Cena správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu
v oblasti vzdelávania a umenia

Skupina Fallgrapp (za album V hmle, vyd. Gergaz)

Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia

Originálny elektroakustický projekt Fallgrapp na čele s muzikantom Jurešom Líškom vznikol v roku 2012,
o rok neskôr sa vyproﬁlovala 6-členná koncertná zostava, ktorá sa neskôr rozrástla o ďalších dvoch členov.
Na koncertoch spájajú elektroniku s husľovým triom, perkusiami, bicím nástrojom, gitarou a vokálom. Album
V hmle nepriamo nadväzuje na debut Rieka, ale vo svojej podstate je odlišný a zvukovo veľmi zaujímavý.
Výraznou novinkou je, že v skladbách neznejú len ženské, ale už aj mužské hlasy a je citeľný vplyv rôznych
žánrov a umelcov. S hosťami ako Juraj Benetin, Vec, Jimmy Pé, Samuel Hošek a Nina Kohoutová Fallgrapp
neuberá na svojom rukopise a ponúka jeden z najzaujímavejších slovenských albumov.

Pavlovi Suďovi,
Marcelovi Lukačkovi,
Monike Kompánikovej,
Petrovi Michalicovi,
Adriánovi Rajterovi,
Alexandre Gojdičovej,
Tomášovi Hulíkovi,
Slávke Civáňovej,
Rastislavovi Ballekovi,
Stanislavovi Masárovi,
Nine Vrbanovej,
Stanislavovi Stankócimu
a Kataríne Hubovej.

• Literatúra
Alena Sabuchová (za zbierku poviedok Zadné izby, vyd. Amma)
Zbierka poviedok Zadné izby je knižným debutom mladej autorky Aleny Sabuchovej. Predstavuje deväť
tematicky prepojených príbehov, ktoré sa sústredia okolo priestoru v jeho fyzickej aj metaforickej podobe.
Zadné izby sú všeobecne vnímané ako priestor, ktorý je marginálny, no predsa sa tam niekedy skrýva to
najdôležitejšie, hoci bolestivé. Postavy si do svojich vnútorných „zadných priestorov“ odkladajú veci aj ľudí,
s ktorými sa nedokážu rozlúčiť, hoci by mali. Príbehy sa pohybujú na hranici reality, občas majú hlavné
hrdinky zvláštnu schopnosť vidieť a pomenovať veci inak ako ostatní. Autorka so svojským humorom
a nadhľadom reﬂektuje svet aj ľudí okolo seba.
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Finančná správa za rok 2017

Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke
sú obsiahnuté v prílohách k tejto výročnej správy.

Vybrané položky súvahy

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Aktíva
Dlhodobý ﬁnančný majetok

Prehľad príjmov Nadácie Tatra banky
723 600,67

Finančný majetok
– bankové účty

501 719,65

– pokladnica

418,93

Pohľadávky

304,12

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

0

6 638,78
5,29
612 149,10

Výsledok hospodárenia v roku 2017

162 453,32

Cudzie zdroje
– krátkodobé záväzky z obchodného styku

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky z verejných zbierok

Príjmy Nadácie Tatra banky spolu

700 064,73
0,12
4 528,71
154 827,18
19,38
859 440,12

Prehľad o darcoch:

Nerozdelený zisk/strata min. rokov

– zákonné rezervy krátkodobé

Prijaté úroky

1 226 347,49

Vlastné zdroje krytia majetku
– fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

304,12

Pasíva
– základné imanie

1.
2.
3.
4.
5.

v celých EUR

830,00
44 404,08

V roku 2017 prijala Nadácia Tatra banky ﬁnančný dar od piatich darcov vo výške 153 697,48 EUR, u štyroch z nich
hodnota daru presiahla 331,94 EUR.
Darca
Tatra banka, a. s.

suma v EUR
145 000,00

TAM, správ. spol., a. s.

1 170,00

Tatra-Leasing, s. r. o.

6 627,48

Časové rozlíšenie

DDS TB, a. s.

310,00

– výnosy budúcich období

Tatra Ofﬁce, s.r.o./Group Cloud Solutions,s.r.o.

590,00

– výdavky budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

399 861,63
5,29
1 226 347,49

Vybrané položky výkazu ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu

23 289,80

Služby

94 654,67

Ostatné náklady (bankové poplatky, ostatné dane a poplatky)
Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Náklady spolu

102,50
718 185,48
0
836 232,45

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet

0,12

Príspevky od iných organizácií

154 827,18

Ostatné výnosy
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane – nevyčerpané
Prijaté príspevky z verejných zbierok

0,13
4 528,71
839 310,25
19,38

Výnosy spolu

998 685,77

Výsledok hospodárenia 2017

162 453,32
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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 2017
v EUR

Uhradené výdavky
z programu 2017
v EUR

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

75 050,00

75 050,00

02 Grantový program „Podpora vzdelávania na VŠ“

45 990,00

45 990,00

03 Grantový program „Študenti do sveta“

55 000,00

55 000,00

06 Grantový program „Výnimočnosť ceny“

77 269,83

62 350,00

07 Grantový program „Iné projekty“

136 500,00

136 500,00

08 Grantový program „Vedieť viac“

31 000,00

31 100,00

11 Grantový program „E-talent“

24 922,00

24 922,00

12 Grantový program „Divadlá 2017”

54 200,00

54 200,00

15 Grantový program „Business idea“

10 000,00

10 000,00

16 Grantový program „Viac umenia“

58 690,00

58 290,00

17 Grantový program „Prvá pomoc“

41 650,00

40 700,00

18 Grantový program „Stredoškoláci do sveta“

20 860,00

20 609,03

19 Grantový program „Viac pre regióny“

40 000,00

0,00

20 Grantový program „Viac dizajnu“

39 240,00

36 040,00

Schválené náklady
v r. 2017
v EUR

Uhradené výdavky
v r. 2017
v EUR

náklady na propagáciu a medializáciu

39 392,91

39 392,91

náklady na materiál pre kampane

22 970,62

22 970,62

5 714,00

4 884,00

102,50

102,50

48 592,93

48 592,93

1 230,01

1 225,93

Ostatné výdavky (náklady)
Náklady (výdavky) na medializáciu

Náklady (výdavky) na správu nadácie:
vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky
bankové poplatky a ostatné poplatky
služby za administráciu Nadácie Tatra banky
ostatné služby
Ostatné výdavky celkom

118 002,97

117 168,89

Programové výdavky celkom

710 371,83

650 751,03

Výdavky (náklady) nadácie celkom

828 374,80

767 919,92

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2017
V roku 2017 neboli v nadačnej listine a v zložení orgánov vykonané žiadne zmeny.
Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie Tatra banky a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2017 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 2017 nezaložila žiaden nadačný fond.
Ďalšie údaje, ktoré určila správna rada
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe za rok 2017.
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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