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Milí priatelia,

rok 2019 bol pre našu nadáciu významným nielen šírkou a významom projektov a žiadostí, ktoré sme
podporili, ale aj zmenami, ktoré nám priniesol.
Tak ako po ostatné roky sme realizovali program, ktorým sa snažíme napĺňať našu misiu, naše ciele
v oblastiach podpory vysokoškolského vzdelávania, umenia, dizajnu a podpory dobrovoľníctva a darcovstva.
V roku 2019 sme podporili 18 najlepších vysokoškolských a 17 stredoškolských študentov a ich študijné
pobyty na zahraničných školách a univerzitách, podporili sme 17 projektov tímov zo slovenských vysokých
škôl zameraných na podporu ich kvality, podporili sme 5 výskumných projektov v odbore aplikovanej
a priemyselnej informatiky, podporili sme 30 tímov zložených zo študentov, z pedagógov a umelcov, ktorí
sa venovali tvorbe umeleckého diela, podporili sme redakciou ich literárnych textov a mentoringom
8 mladých literárnych tvorcov, podporili sme 68 jednotlivcov v ich ťažkej životnej situácii, podporili sme
29 mladých dizajnérov a ich kreatívne projekty, podporili sme 15 dobrovoľníckych projektov mimovládnych
organizácií pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska, podporili sme 160 verejnoprospešných
projektov, ktoré podporili aj zamestnanci Tatra banky. Podporili sme 10 divadiel v regiónoch, ocenili sme
6 špičkových slovenských umelcov a 7 talentovaných mladých tvorcov. Podporili sme 19 partnerských
projektov z oblasti vzdelávania či umenia, podporili sme príchod 3 zahraničných profesorov a ďalších
prestížnych vedeckých osobností zo zahraničia, pozvali sme na Slovensko nositeľa Nobelovej ceny za
fyziku profesora Klausa von Klitzinga, ktorý mal prednášku na Technickej univerzite v Bratislave. Podporili
sme 4 projekty prezentácie moderného slovenského dizajnu, podporili sme 2 projekty, v rámci ktorých boli
slovenským divákom predstavené aktuálne slovenské hrané, dokumentárne a animované ﬁlmy. Opakovane
sme podporili projekt „TO DÁ ROZUM“, ktorého cieľom je navrhnúť ucelenú reformu systému vzdelávania
na Slovensku. Podporili sme sériu majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov
európskeho formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných vzdelávacích inštitúciách, podporili sme
viaceré analytické projekty významného ekonomického think tanku na Slovensku a tiež jeho spracovanie
učiteľského manuálu k učebnici pre stredoškolské ekonomické vzdelávanie „Ekonómia v 31 hodinách“.
Podporili sme jedinečné kultúrne centrum v Žiline „Stanicu Žilina-Záriečie po tom, ako vyhorela jeho divadelná
sála pod „Rodnom“. Podporili sme účasť štyroch stredoškolských učiteľov na celoročnom ucelenom cykle
nadštandardného vzdelávania.
Na konci roka sa po pätnástich rokoch, počas ktorých od vzniku nadácie prispievali svojím časom,
vedomosťami a skúsenosťami, s nadáciou rozlúčili dvaja členovia Správnej rady Ing. Igor Vida
a Ing. Miroslav Uličný.
Aj vďaka nim bola nadácia založená ako transparentná, mimovládna nezisková inštitúcia, ktorá má dnes
pevnú pozíciu predovšetkým v dvoch oblastiach verejnej prospešnosti: v oblasti podpory vysokoškolského
vzdelávania a podpory umenia. Aj vďaka nim sme v nadácii prežili 15 podobne programovo bohatých rokov,
akým bol uvedený rok 2019. Aj vďaka nim nadácia od svojho založenia dodnes podporila 1 057 projektov
a žiadostí predložených v oblasti vysokoškolského vzdelávania sumou 3 893 254 EUR a 790 projektov
a žiadostí predložených v oblasti podpory umenia sumou 3 045 983 EUR.
Dovoľte mi, aby som aj touto cestou a v prvom rade v mene všetkých podporených pánom Vidovi a Uličnému
čo najsrdečnejšie poďakoval. Verím, že aj pre to, čo nadácii dali, budú môcť byť na ňu aj v budúcnosti hrdí.
Marcel Zajac
správca Nadácie Tatra banky
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Vznik Nadácie Tatra banky
Nadácia Tatra banky bola založená dňa 7. 12. 2004, zaregistrovaná ministerstvom vnútra 20. 12. 2004.
Zakladateľom Nadácie Tatra banky je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vo vložke 71/B.
Nadácia Tatra banky vznikla s cieľom rozvíjať a chrániť duchovné hodnoty, chrániť ľudské práva a tvorbu
životného prostredia, chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie, podporovať športovanie detí, mládeže
a zdravotne postihnutých občanov, poskytovať sociálnu pomoc a zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty.
Za partnera nadácie si Tatra banka vybrala Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Orgány Nadácie Tatra banky:
Správna rada:
Členovia Správnej rady:

Správca nadácie:
Dozorná rada:

Ing. Igor Vida, predseda Správnej rady (do 13. 12. 2019)
Mgr. Michal Liday, predseda Správnej rady (od 14. 12. 2019)
Ing. Miroslav Uličný (do 13. 12. 2019)
Ing. Martin Kubík (od 14. 12. 2019)
Bc. Ing. Milada Halová
Mgr. Marcel Zajac
Mgr. Henrieta Ághová, predsedníčka
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 v zahraničných inštitúciách, privádza na Slovensko svetových
vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.
V roku 2019 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.
Aj v roku 2019 sa Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť na podporu vizionárskych, kreatívnych
projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia podporila mladých slovenských dizajnérov
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prostredníctvom podpory niekoľkých partnerských projektov a hlavne prostredníctvom nového otvoreného
grantového programu Viac dizajnu.
Nadácia je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom ﬁnančných darov, grantov umožňuje realizovať
svoje zámery tým, ktorí sú v oblasti danej misiou nadácie profesionáli, sú v nej etablovaní a skúsení. Nadácia sa
snaží vytvoriť aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov, aktivít vylepšujúcich svoje
prostredie či napredujúcich vo svojej oblasti.
Nadácia poskytuje granty v následnej schéme:
1. otvorené grantové programy,
2. podpora partnerských projektov,
3. podpora výnimočnosti.

1. V otvorených grantových programoch Nadácia Tatra banky určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju
ﬁnančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a ﬁnancuje tie projekty, ktoré
považuje za najkvalitnejšie.
Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky majú svoje pravidlá:
•jasne a zrozumiteľne deﬁnované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,
•informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, aby potenciálni
predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov – prípravu projektov,
•poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových, tak aj
technických,
•výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu,
prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov
a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
•vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom štandardných
darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
•umožňujú poskytnúť základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce
z darovacích zmlúv
•a vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si program
stanovil vo svojich kritériách.
2. Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporuje projekty, ktoré sa významnou
mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru v systémové, čo niekedy
znamená intenzívne či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia –
zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora umenia a dizajnu.
Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel
grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:
•jasne a zrozumiteľne deﬁnovať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,
•byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému,
kto ich dokáže pozitívne využiť,
•byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté ﬁnančné prostriedky.
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Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich
Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
3. Podporu výnimočnosti nadácia chápe ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou prácou,
vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana duchovných
hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra banky
ich chceme ﬁnančne obdarovať a podporiť.
Podobne ako v prípade otvorených grantových programov dodržiava nadácia nasledujúce
štandardné pravidlá na to, aby vybrala a odmenila tých najlepších:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnuje, v ktorej oblasti chce podporiť tých najlepších a aké kritériá sleduje
pri ich výbere,
• informácie o možnosti prezentovať svoje úspechy sú verejne prístupné s časovým predstihom tak,
aby potenciálni predkladatelia mali dostatok času na formulovanie prezentácií svojich výsledkov,
• výber tých najlepších je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu prostredníctvom kolektívneho,
nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťah s odmenenými jednotlivcami či organizáciami je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích
zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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Politika konﬂiktu záujmov
Nadácie Tatra banky
1. Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, jej zamestnanci a pracovníci v trvalom pracovnom pomere
a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre
ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu Tatra banky požiadať o grant.
2. Členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie Tatra banky a im blízke osoby a organizácie, ku ktorým
sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia
služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, v rámci ktorého sú členmi hodnotiacej
komisie. Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.
3. Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, zamestnanci a iní pracovníci v trvalom pracovnom pomere
s Nadáciou Tatra banky nemôžu mať ﬁnančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v žiadnej
fáze projektu.
4. Zamestnanci a iní pracovníci Nadácie Tatra banky v trvalom pracovnom pomere, členovia Správnej rady
Nadácie Tatra banky, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí:
a) sú dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň
b) nemajú ﬁnančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie Tatra banky
pre tieto organizácie v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant, nie sú v konﬂikte
so záujmami Nadácie Tatra banky. Takéto osoby sú však povinné o tejto skutočnosti informovať príslušné
rozhodovacie fórum a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.
5. Správna rada Nadácie Tatra banky si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako
konﬂikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke,
hoci aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou, alebo ak táto
podpora môže ohroziť vnímanie integrity nadácie na verejnosti.

Poznámky:
Pod pojmom „blízka osoba“ sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou
zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch
sa má na mysli trvalý vzťah).
Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie výkon činnosti na základe
mandátnej zmluvy, zmluvy o diele a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli
trvalý vzťah.

9

10

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

Prehľad činností vykonávaných v roku 2019
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: Nadácia Tatra banky podporila verejnoprospešné aktivity
mimovládnych neziskových organizácií realizované v komunitách na Slovensku odporučené
a dobrovoľníckou prácou podporené zamestnancami Tatra banka Group (TB Group).
4. Grantový program Kvalita vzdelávania: ambíciou grantového programu bolo podporou slovenských
vysokých škôl a mimovládnych neziskových organizácií na nich pôsobiacich priblížiť vzdelávací
proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
5. 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.
6. 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 kurzmi...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo na celý školský rok.
7. 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.
8. Grantový program Viac umenia: grantový program podporil aktívne skupiny študentov všetkých troch
stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.
Podporené boli projekty z oblasti audiovizuálnej tvorby, divadla, hudby, výtvarného umenia a literatúry.
9. Grantový program Viac dizajnu: cieľom programu je podpora vizionárskych, kreatívnych projektov
a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu, ako aj uplatnenie mladých slovenských dizajnérov
prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Program podporuje tvorbu mladých dizajnérov, ich sebaprezentáciu
v oblasti dizajnu, ako aj ich vzdelávanie seba a vzdelávanie druhých.
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Názov grantového programu

Počet
podporených
projektov

Projekty podporené
celkovou sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

1.

Grantový program Dobré srdceTB

160

81 000,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

2.

Grantový program Prvá pomocTB

68

58 020,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

3.

Grantový program Viac pre regióny

15

16 700,00 EUR

podpora dobrovoľníckej
činnosti/ﬁlantropie

4.

Grantový program Kvalita vzdelávania

19

65 109,00 EUR

podpora vzdelávania

5.

Grantový program Študenti do sveta

18

51 060,00 EUR

podpora vzdelávania

6.

Grantový program Stredoškoláci do sveta

17

19 630,00 EUR

podpora vzdelávania

7.

Grantový program E-Talent

5

20 000,00 EUR

podpora vzdelávania

8.

Grantový program Viac umenia

47

59 600,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

9.

Grantový program Viac dizajnu

29

40 170,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Spolu

378

411 289,00 EUR

B. Podpora partnerských projektov

Názov partnerskej organizácie

1.

Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika

2.

OZ MÓLO

3.

INESS

4.

Čerstvé ovocie, o. z.

5.

OZ Slovenská ﬁlmová a televízna
akadémia

6.

Konvergencie, o. z.

7.

OZ Aparát

8.

Nadácia Petit Academy

9.

Klub priateľov KUNSTHALLE, o. z.

10.

INESS

Názov podporeného projektu

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný účel
nadácie

Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku 2019

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

FASHION LIVE! 2019

6 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Ekonomické vzdelávanie

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

DAAD 2019 Bratislava

7 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Týždeň slovenského ﬁlmu 2019

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Medzinárodné interpretačné kurzy
Konvergencie 2019

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Bratislava Design Week

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

Prednáška prof. Klausa von Klitzinga,
nositeľa Nobelovej ceny za fyziku,
na Univerzite Komenského
v Bratislave 2019

30 000,00 EUR

podpora vzdelávania

OTVORENÁ GALÉRIA, zborník
z konferencie

1 500,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Učiteľský manuál k učebnici
Ekonómia v 31 hodinách

5 000,00 EUR

podpora vzdelávania
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Názov partnerskej organizácie

Projekt
podporený
sumou

Verejnoprospešný
účel nadácie

Be2Can – 6. ročník prehliadky
oceňovaných ﬁlmov z festivalov
v Berlíne, Benátkach a Cannes –
tlač katalógu

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

Názov podporeného projektu

11.

IVAN HRONEC

12.

CEEV Živica

Podpora pedagógov
v Sokratovom inštitúte

15 000,00 EUR

podpora vzdelávania

13.

OZ Milosrdní

Pokrytie časti nákladov na kúpu
multimodálneho prístroja MINDRAY

3 000,00 EUR

podpora zdravia

14.

OZ Truc Sphérique

Kopec práce – nová S2 v novej
synagóge

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

15.

Milota Havránková

Výstava „Torzo“

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia

16.

OZ Youth@Bratislava

TEDx Youth@Bratislava 2020

2 000,00 EUR

podpora vzdelávania

17.

Slovak Fashion Council, o. z.

Best Fashion Graduate 2019

3 500,00 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – dizajnu

18.

M.E.S.A. 10

Reforma vzdelávania na Slovensku

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

19.

Nadácia Petit Academy

Nobel Prize Winner 2020 lecture

30 000,00 EUR

podpora vzdelávania

20.

Spoločne deťom, neinvestičný
fond pri Štátnom bábkovom
divadle v Bratislave

Inscenácia BBD Preklep a Prechmat,
podľa Překlep a Škraloup od českého
autora Tomáša Končinského

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

21.

GUnaGU

GUnaGU 2019 (tri hry)

10 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

22.

Divadlo J. Záborského

Vytvorenie a zaradenie inscenácie
ŠTEŇA do repertoára divadla

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

23.

Štátne divadlo Košice

Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž:
Borodáč

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

24.

Mestské divadlo – Divadlo z pasáže

Divadelná sezóna 2019/2020

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

25.

Divadlo Astorka Korzo ‘90

XV. Festival Astorka 2019

3 350,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

26.

Divadlo J. Palárika

Futbal

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

27.

Divadlo J. G. Tajovského

Dramatizácia diel Ferka Urbánka

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

28.

Mestské divadlo Žilina

Bezzubatá

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

29.

Divadlo A. Bagara v Nitre

Láska slečny Elliotovej

6 700,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

Spolu

231 200,00 EUR
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C. Podpora výnimočnosti
1. Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT: toto ocenenie pripravuje
Nadácia Tatra banky už pravidelne v spolupráci s odborným vedením Slovenskej technickej univerzity.
Všetkých študentov na ocenenie navrhujú pedagógovia univerzity a schvaľuje ich dekan fakulty.
Cena je odovzdaná v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.
2. Cena Nadácie Tatra banky za umenie: už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje
popredných slovenských umelcov pod názvom Cena Nadácie Tatra banky za umenie. Cena Nadácie
Tatra banky je udeľovaná v piatich kategóriách: audiovizuálna tvorba, TV a rozhlas, 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.

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

14

75 874,53 EUR

podpora kultúrnych
hodnôt – umenia a dizajnu

Spolu

18

77 474,53 EUR

Rozdelenie výdavkov (850 378,07 EUR):

granty/dary (719 963,53 EUR)
administrácia (56 750,84 EUR)
medializácia (73 658,70 EUR)

Rozdelenie darov/grantov (719 963,53 EUR) podľa verejnoprospešného účelu nadácie:

podpora vzdelávania (269 399,00 EUR)
podpora umenia (225 174,53 EUR)
podpora dobrovoľníckej činnosti/ﬁlantropie (158 720,00 EUR)
podpora dizajnu (66 670,00 EUR)
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A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky
Grantový program Dobré srdceTB
Prostredníctvom grantového programu Dobré srdceTB Nadácia Tatra banky podporila verejnoprospešné
projekty realizované mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré zaujali zamestnancov skupiny
Tatra banka Group (TBG). Nadácia podporila tie projekty, ktoré podporili aj zamestnanci skupiny TBG.
Takto nadácia podporila veľa menších, ale obsahom veľmi užitočných projektov z celého Slovenska –
z rôznych miest, v ktorých žijú zamestnanci skupiny TBG. Tiež sme takto motivovali zamestnancov
skupiny TBG k darcovstvu a zvýšeniu ich povedomia 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 2018
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.

K termínu uzávierky programu 6. mája 2019 bolo prijatých 161 projektov, v ktorých zamestnanci žiadali
o sumu dovedna 189 582,48 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská hodnota
predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 160 žiadateľov prerozdelili
81 000,00 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania správcu
Nadácie Tatra banky a hodnotiaceho výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Zuzana Ondrová,
Marcel Zajac a Lenka Šemrincová.
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Zoznam 160 projektov podporených Nadáciou Tatra banky
s anotáciou o ich realizácii
2019zam001
Podporená organizácia: Nie sme sami
Názov projektu:
Suma podpory:

Haloterapia s arteterapiou
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Nie sme sami, ktoré je
zamerané na podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pracuje na ich integrácii
do spoločnosti a na ochrane ľudských práv. Zámerom projektu bola realizácia
viacerých relaxačných a terapeutických aktivít, ktoré pomôžu pri prekonávaní
aktuálnych kríz detí, ako napríklad arteterpia, kanisterapia či haloterapia. Cez
arteterapeutickú činnosť je možné dosiahnuť vyššiu mieru porozumenia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie
medzi dieťaťom a dospelým. Ako novinku vytvorilo občianske združenie priestor na absolvovanie haloterapie – pobyt
detí v soľnej jaskyni.

2019zam002
Podporená organizácia: Asociácia náhradných rodín
Názov projektu:
Letný vzdelávací pobyt pre náhradné rodiny
Suma podpory:
700 EUR
Asociácia náhradných rodín každoročne pripravuje a realizuje rekreačnovzdelávací pobyt pre náhradné rodiny a deti, ktoré žijú v náhradných rodinách.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo zrealizovať takýto
pobyt pre 50 náhradných rodičov. V rámci projektu mali rodičia možnosť
absolvovať odborný program s lektormi, prípadne individuálne psychologické
poradenstvo. Program pre deti je každoročne tvorený pre všetky kategórie, je prispôsobený ich schopnostiam
a podieľa sa na ňom 15 dobrovoľníkov. Možnosť rekreácie pre náhradné rodiny s deťmi a vzdelávanie pre
náhradných rodičov robia z projektu obľúbenú sociálnu službu pre náhradné rodiny z celého Slovenska.

2019zam003
Podporená organizácia: Tekergők
Názov projektu:
TIE – učíme sa s divadlom 2019
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Tekergők dlhodobo zastrešuje a v spolupráci so Základnou
školou s vyučovacím jazykom maďarským v Topoľníkoch podporuje detskú
divadelnú skupinu. Nadácia Tatra banky podporila divadelné podujatie s názvom
Divadlo vo výučbe. Tento formát je už dlhé roky veľmi populárny a využíva spoluprácu
s divákmi, aktívne ich zapája do predstavenia a divák sa zároveň stáva autorom.
Je známe, že kto sa raz zúčastnil na takomto formáte výchovného predstavenia, odniesol si celoživotné zážitky.
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2019zam004
Podporená organizácia: MOZAIKA – Svätý Jur
Názov projektu:
Mozaika číta
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur sa zameriava na organizovanie
voľnočasových aktivít pre deti a tínedžerov na účely osobnostného rozvoja,
vzdelávania a kultivácie kresťanských hodnôt. Nadácia Tatra banky podporila
štyri kreatívne aktivity so zážitkovým čítaním a stretnutia so zaujímavými
hosťami. Deti mali príležitosť v rámci projektu prirodzene rozvinúť svoje čitateľské
zručnosti, prežiť rôzne príbehy a tiež budovať kamarátstva s ostatnými deťmi. Zámerom projektu bolo pomôcť
rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ktorá je dôležitá pri štúdiu a tiež pri samostatnom vzdelávaní.

2019zam005
Podporená organizácia: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE SV. FRANTIŠEK
Názov projektu:
Bezpečne do výšok
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt Rodičovského združenia sv. František,
ktoré pôsobí na základnej škole v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Cieľom
projektu je zabezpečiť dlhodobú bezpečnosť lezeckej steny a možnosť jej ďalšieho
využívania žiakmi školy, deťmi z lezeckého krúžku a aj širokou verejnosťou. Lezecká
stena bola inštalovaná a prevádzkovaná zo súkromných zdrojov nadšencov –
rodičov pred 11 rokmi. Priniesla celej školskej komunite novú kvalitu a možnosti športového vyžitia. Zámerom
projektu je zásadnejšia obnova celej steny, aby tak bola bezpečná pre všetky deti.

2019zam006
Podporená organizácia: Čavargy
Názov projektu:
Športujte v prírode
Suma podpory:
300 EUR
Cieľom projektu je podporiť športové aktivity v rekreačnej oblasti Sigord, ktorú
sa združenie Čavargy snaží oživiť od roku 2017 rôznymi aktivitami. Do dnešného
dňa sa podarilo zorganizovať tri športovo-kultúrne podujatia, vybudovať náučný
chodník po obvode nádrže Sigord a taktiež obnoviť člnkovanie na vodnej ploche
pre širokú verejnosť. Nadácia Tatra banky podporila projekt zabezpečením
športových potrieb, ktoré sa budú bezplatne požičiavať návštevníkom Sigordu a zlepšia sa tak športové
podmienky v tejto rekreačnej oblasti.
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2019zam007
Podporená organizácia: Športový klub obce Miloslavov
Názov projektu:
Šport deťom našej obce
Suma podpory:
300 EUR
Športový klub obce Miloslavov je dobrovoľným združením s cieľom uspokojovať
najmä športové záujmy občanov obce a formovať ich k vhodnému tráveniu
voľného času. Počas obdobia fungovania sa podarilo vybudovať nemalú členskú
základňu, ktorej najvýznamnejším prvkom sú detské futbalové oddiely. Ich činnosti
však prinášajú nároky na zvýšené ﬁnančné limity spojené najmä s ich materiálnotechnickým vybavením. Nadácia Tatra banky podporila projekt športového klubu materiálno-technickým
zabezpečením pre 7 žiackych futbalových oddielov v rôznych vekových kategóriách.

2019zam008
Podporená organizácia: Súkromná stredná odborná škola
Názov projektu:
Modernizácia IT zariadení školy
Suma podpory:
300 EUR
Stredná odborná škola v Žiline sa snaží zapájať žiakov do rôznych odborných
aktivít, ktorými by si obohatili svoju odbornú ekonomickú slovnú zásobu, naučili
sa vystupovať, prezentovať svoje vedomosti a pripravili sa na štúdium na vysokých
školách. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého úlohou je pomôcť žiakom
prepojiť teóriu s praxou prostredníctvom kvalitných pomôcok. Cieľom je zabezpečiť
farebnú tlačiareň na účely tvorby marketingových materiálov, ktoré žiaci pripravujú na predmete cvičná ﬁrma,
a externého disku na zálohovanie ročníkových prác.

2019zam009
Podporená organizácia: Domka – združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Partizánske
Názov projektu:
Naučme deti učiť sa s radosťou
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Domka Partizánske poskytuje širokú ponuku
voľnočasových aktivít pre deti a mládež, a to nielen zo sídliska Šípok,
ale aj zo širokého okolia. Cieľom projektu je podporiť letné podujatia formou
materiálno-technického zabezpečenia a príspevku na letný tábor, v ktorom si
deti zlepšia sociálne zručnosti a tvorivé schopnosti. Všetky aktivity sa odohrávajú
v priateľskom a láskavom saleziánskom duchu pri uplatňovaní preventívneho systému v praxi. Zámerom
projektu je, aby sa mladí ľudia naučili pracovať s húževnatosťou, byť súčasťou partie s radosťou, vytvoriť
prekvapenie pre druhých s tvorivosťou a zažiť silné chvíle spoločne s úprimnosťou.
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2019zam010
Podporená organizácia: JESENČATÁ
Názov projektu:
Jesenčatá chcú vedieť viac
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie Jesenčatá je združenie rodičov pri Materskej škole
Komenského v Seredi, ktoré sa snaží podporovať deti v osobnom rozvíjaní
a rozširovaní vedomostí zaujímavou formou. Projekt je založený na zvedavosti
detí a ich záujme o prírodu a celkový kolobeh života v prírode. Je nesmierne
dôležité poskytnúť deťom priestor, aby spoznávali životné prostredie, naučili sa
o jeho jednotlivých zložkách a uvedomovali si vplyv svojho správania na životné prostredie. Nadácia Tatra
banky podporila Jesenčatá formou odbornej prednášky, tematického týždňa prírody, návštevy ovocnej
výstavy a reálnym sadením rastlín a byliniek. Týmto projektom sa v deťoch podporí ešte väčší záujem o prírodu
a zodpovedné správanie voči nej.

2019zam011
Podporená organizácia: Občianske združenie Hlas nádeje
Názov projektu:
Pobytový tábor
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Hlas nádeje sa venuje mamičkám a deťom v rámci
materského centra v Záhorskej Bystrici. Pravidelne organizuje rôzne aktivity ako
prednášky, tvorivé dielne, kurzy pre deti a dospelých. Hlavným cieľom projektu
bolo zorganizovať letný pobyt s rôznymi ukážkami hier a orientáciou v lese.
Pobyt v tábore deťom umožnil oddýchnuť si, aktívne prežiť týždeň v prírode,
ale tiež prehĺbiť existujúce či novovzniknuté priateľstvá, naučiť ich vzájomne komunikovať a pomáhať si.
V neposlednom rade pobyt v tábore znamenal pre deti možnosť spoznať novú časť Slovenska so všetkými
krásami v blízkom okolí.

2019zam012
Podporená organizácia: Občianske združenie mariánskej mládeže
Názov projektu:
Leto bez bariér
Suma podpory:
700 EUR
Projekt „Leto bez bariér“ realizovaný Občianskym združením mariánskej mládeže je určený pre mentálne
alebo telesne znevýhodnených mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov z celého Slovenska. Nadácia
Tatra banky podporila relaxačno-poznávací pobyt s rôznymi pohybovými, vzdelávacími, duchovnými
a kultúrnymi aktivitami. Zámerom je integrovať mladých ľudí do rovesníckych sociálnych skupín, tvorivými
dielňami rozvíjať jemnú motoriku, zvýšiť samoobslužné schopnosti, fyzickú kondíciu zdravotno-terapeutickými
aktivitami a v neposlednom rade zvýšiť ich sebadôveru terapeutickými rozhovormi. Podujatie prispieva
k plnohodnotnému prežitiu letných prázdnin v kruhu svojich rovesníkov.
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2019zam013
Podporená organizácia: Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK
Hurikán Bratislava, o. z.
Názov projektu:
Rozvoj ﬂorbalu detí a mládeže
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie Hurikán podporuje a vedie deti k športu na Základnej škole
Tbiliská v Bratislave. Venuje sa rozvoju ﬂorbalu a formou pravidelných tréningov
zabezpečuje prípravu 40 detí. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
zámerom je zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie ﬂorbalovej výbavy, najmä
kvalitných hokejok, brankárskeho vybavenia, dresov, a pomôcť pri platbe prenájmu telocvične. Zabezpečením
priestorových a materiálnych podmienok pomôžeme motivovať deti základnej školy k pohybovým aktivitám
a tým prispievať k ich zdravému vývoju.

2019zam014
Podporená organizácia: Aqua vita – Živá voda
Názov projektu:
O vážkach a ľuďoch...
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Aqua Vita, ktorý sa
zameriava na ochranu a výskum prírodných ekosystémov, predovšetkým mokradí
na Slovensku. Zámerom je prostredníctvom tzv. vlajkových druhov – vážok –
upriamiť pozornosť verejnosti na prebiehajúce zmeny klímy a ich dosah na prírodu
a ľudskú spoločnosť. Cieľom projektu bolo zorganizovať prvý ročník slovenského
vážkarskeho stretnutia na východnom Slovensku pre širokú verejnosť a založiť tradíciu takýchto stretnutí. Náplňou
stretnutia bola výmena informácií medzi jednotlivými účastníkmi, uľahčovanie prenosu vedeckých poznatkov do
praktickej ochrany mokradí, terénne mapovanie výskytu vážok a praktický manažment vybraných lokalít. Ďalšou
plánovanou aktivitou projektu je aktualizácia webstránky www.vazky.sk.

2019zam015
Podporená organizácia: Základná škola Pavla Marcelyho
Názov projektu:
Hurá do staroveku!
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt Základnej školy Pavla Marcelyho
v Bratislave, ktorá je zameraná na environmentálny rozvoj žiakov a informačné
technológie. Zámerom projektu bolo oboznámenie žiakov siedmeho ročníka
so životom starých Rimanov, s ich architektúrou, so životom a zvykmi návštevou
archeologického parku v Rakúsku. Podujatie bolo kombinované so spoznaním
života a diela významného hudobného skladateľa. Spojenie vyučovania dejepisu a výchovy umením v prostredí
starovekých vykopávok zaručilo utvrdenie a pochopenie nadobudnutých vedomostí na hodinách so „živou“
históriou.
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2019zam016
Podporená organizácia: Dobrovoľný hasičský zbor Prešov
Názov projektu:
Les 2019 – technické vybavenie a cvičenie
Suma podpory:
500 EUR
Lesné požiare a požiare suchej trávy sú v súčasnosti čoraz častejšie. Cieľom
projektu bolo podporiť Dobrovoľný hasičský zbor Prešov a zabezpečiť potrebnú
hasičskú výzbroj, pretože nielen v Prešove, ale aj v celom regióne sa nachádza
viacero lesov a trávnatých plôch, ktoré potrebujú ochranu. Členovia hasičského
zboru sú k dispozícii v prípade potreby pomáhať na celom Slovensku. Pekným
príkladom bolo nasadenie na Orave počas snehovej kalamity.

2019zam017
Podporená organizácia: Slovenský skauting, východoslovenská oblasť
Názov projektu:
Radcák vol. 2
Suma podpory:
500 EUR
Skauting zabezpečuje podporu pre zhruba 1000 skautov na východnom Slovensku, prevažne v Prešovskom
kraji. Zaoberá sa výchovou a neformálnym vzdelávaním detí a mládeže. Nadácia Tatra banky podporila
vzdelávací cyklus zameraný na nájdenie a vyškolenie aktívnych mladých lídrov, ktorí budú pozitívne
ovplyvňovať svojich rovesníkov a neformálnym vzdelávaním im pomôžu prekonávať samých seba. Proces
výberu mladých lídrov je o to náročnejší, že musí ísť o lídra, ktorý už v mladom kolektíve funguje. Zámerom je
nájsť a vyškoliť aspoň 25 mladých lídrov, ktorí úspešne zvládnu celý proces a následne budú aspoň 2 roky
aktívne viesť svojich mladších rovesníkov.

2019zam018
Podporená organizácia: Speeders Bratislava, o. z.
Názov projektu:
Poď aj v lete na ľad.
Otvorené letné hokejové tréningy
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt hokejového klubu Speeders, ktorý sa
venuje deťom formou otvorených hokejových tréningov aj v letných mesiacoch.
Deti z Bratislavy a okolia, ktoré ostávajú cez prázdniny doma, tak majú šancu
stráviť čas obľúbenou aktivitou, ktorá je výbornou alternatívou k vysedávaniu pri
videohrách, túlaniu sa po meste či nudeniu. Tréningy sa každoročne odohrávajú pod dohľadom licencovaných
trénerov detského hokejového klubu Speeders v mesiacoch jún, júl a august.
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2019zam019
Podporená organizácia: Jar života, n. o.
Názov projektu:
Potulky Slovenskom so seniormi – Orava
Suma podpory:
700 EUR
Nezisková organizácia Jar života sa venuje zdravotne ťažko postihnutým
osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Starajú sa o 70 klientov
v dvoch denných stacionároch v okrese Svidník. Popri každodenných odborných
činnostiach, ako sú fyzioterapia, arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia
a arómoterapia poskytujú klientom aj zaujímavé kognitívne testy zamerané
na krajinu, v ktorej bývame. Cieľom projektu bolo zorganizovať dvojdňový poznávaco-relaxačný zájazd na
Oravu pre 30 ťažko zdravotne postihnutých klientov zo sociálne znevýhodnených rodín. Zámerom bolo oživiť
spomienky na miesta, ktoré navštívili počas aktívneho života, poukázať na skutočnosť, že nie sú osamelí či
menejcenní, ale že sa aj vzhľadom na svoj hendikep vedia nadchnúť a tešiť z každej chvíle prežitej mimo „lôžka“.

2019zam020
Podporená organizácia: Základná škola, Rastislavova ul.
Názov projektu:
Učenie a relax v átriu
Suma podpory:
300 EUR
Cieľom projektu na základnej škole v Prievidzi je preniesť vzdelávanie
a mimovyučovacie aktivity v peknom počasí von z triedy. Jedno z átrií školy
plánujú premeniť na edukačno-relaxačnú zónu, ktorá by sa využívala na zážitkové
vyučovanie, oddych, hravé aktivity školského klubu detí a cvičenie v prírode.
Výsledkom bude priestor, kde sa budú príjemne cítiť nielen žiaci a učitelia,
ale aj rodičia a návštevníci. V rámci projektu podporila Nadácia Tatra banky realizáciu workoutového ihriska pre
žiakov, ktorí majú záujem na hrazdách a preliezačkách cvičiť s váhou vlastného tela.

2019zam021
Podporená organizácia: Karate klub Prievidza-FKŠ
Názov projektu:
Karate camp
Suma podpory:
500 EUR
Karate klub Prievidza sa dlhodobo venuje deťom a poskytuje im všeobecnú
prípravu v oblasti športu. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom
bolo zrealizovať letný kemping karate. Tento projekt je v regióne veľmi obľúbený
a určený pre všetky deti, ktoré majú záujem naučiť sa niečo nové pod vedením
skúsených trénerov a majstrov sveta. Cieľom je zlepšiť pripravenosť pretekárov,
ako aj bežných žiakov, viesť ich k lepšej pohybovej motorike a socializovaniu sa v kolektíve.
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2019zam022
Podporená organizácia: Bratislavská šachová akadémia
Názov projektu:
Šachové turnaje pre deti
Suma podpory:
500 EUR
Bratislavská šachová akadémia sa venuje práci s deťmi a mládežou
v športovo-kultúrno-vzdelávacej oblasti. Jej poslaním je vytvárať priestor
pre deti a mládež, aby zmysluplne využívali voľný čas. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorého cieľom bolo zorganizovať celoslovenskú sériu
šachových turnajov Grand Prix pre deti a mládež, pripraviť okresné majstrovstvá
žiakov základných škôl v Bratislavskom kraji a šachovo-propagačné podujatie, takzvanú šachovú simultánku.

2019zam023
Podporená organizácia: ATELIÉR FANTÁZIE, o. z.
Názov projektu:
Od fotograﬁe k videu
Suma podpory:
300 EUR
ATELIÉR FANTÁZIE sa pri svojej práci s deťmi riadi skúsenosťou, že je
efektívnejšie raz zažiť ako trikrát počuť. Ak má mať výučba požadovaný výsledok,
je nesmierne dôležité pracovať v reálnom prostredí. Vo fotograﬁi a videotvorbe
to znamená mať nielen kvalitného pedagóga, ale aj zodpovedajúcu techniku.
Na vytvorenie kvalitného videa či fotograﬁe je potrebné túto techniku zvládnuť,
naučiť sa s ňou pracovať a používať ju ako nástroj na kvalitnú tvorbu. Cieľom projektu bolo podporiť občianske
združenie zakúpením techniky potrebnej na tvorbu kvalitných videí, ktorú využijú deti z celého Slovenska počas
pravidelných stretnutí, ako aj počas workshopov, fotocampov a letných fototáborov.

2019zam024
Podporená organizácia: OZ Vtáčničiari
Názov projektu:
Zachovanie kultúrnych tradícií na hornej Nitre
Suma podpory:
500 EUR
Folklórny súbor Vtáčnik je dlhoročný reprezentant ľudovej kultúry na hornej Nitre.
Reprezentuje folklór nielen vo svojom regióne, ale aj v iných regiónoch Slovenka
a v neposlednom rade i v zahraničí. Nadácia Tatra banky podporila folklórny
súbor zabezpečením nových krojov, aby tak mohli ďalej úspešne reprezentovať
hornú Nitru, Slovensko a zachovávať naše dedičstvo pre ďalšie generácie.
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2019zam025
Podporená organizácia: OZ District Dance
Názov projektu:
Letné tanečné sústredenie a príprava
na majstrovstvá
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt OZ District Dance, ktoré zorganizovalo
letné tanečné sústredenie a prípravu na majstrovstvá sveta. Aktivity počas
sústredenia boli vedené za pomoci interných a externých medzinárodných
lektorov a napomohli k rozvoju a zdokonaleniu tanečno-pohybových schopností
členov klubu. Projekt pomohol k zlepšeniu výkonnosti jednotlivých tanečníkov
a budovaniu kolektívnej spolupatričnosti. Nadobudnuté znalosti a výkonnosť napomôžu všetkým členom
pri reprezentácii Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach.

2019zam026
Podporená organizácia: HK Sršne Košice
Názov projektu:
Prístavba šatní pre hokejový klub
HK Sršne Košice
Suma podpory:
325 EUR
Novozaložený mládežnícky hokejový klub HK Sršne Košice plánuje rozšíriť
kapacitu šatní jej prístavbou. Začínajúcou sa hokejovou sezónou v septembri
2019 vznikol priestor pre nábor nových detí do hokejovej prípravky. S týmto
narastajúcim počtom detí v hokejovom klube rastú aj nároky na technické
zabezpečenie činností klubu. Nadácia Tatra banky podporila projekt hokejového
klubu, ktorého zámerom je pomôcť čiastočne vykryť náklady na výstavbu šatní a zlepšiť tak prostredie
na výchovu budúcich hokejistov.

2019zam027
Podporená organizácia: štyri živly
Názov projektu:
Detské 4 živly 2018 –
animačný workshop + projekcie
Suma podpory:

500 EUR

Občianske združenie štyri živly pravidelne organizuje letné podujatie v Banskej
Štiavnici, ktoré vytvára tvorivý priestor pre rodiny a deti. Nadácia Tatra banky
podporila už deviaty ročník podujatia Detské 4 živly, kde sa deti hravou
a interaktívnou formou zoznamujú s ﬁlmom a audiovizuálnym umením. Súčasťou
programu bol obľúbený animačný workshop pre skupinu cca 15 detí a premietanie ﬁlmov s lektorskými
úvodmi. V rámci ﬁlmového programu bola uvedená aj premiéra zahraničného ﬁlmu so simultánnym dabingom
v podaní hercov.
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2019zam028
Podporená organizácia: OZ Hrad Uhrovec
Názov projektu:
Murárske workshopy
Suma podpory:
500 EUR
Poslaním OZ Hrad Uhrovec je snaha o záchranu a obnovu nehnuteľnej národnej
kultúrnej pamiatky. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo
zrealizovať murárske workshopy. Tieto aktivity patria k významným záchranným
aktivitám. Účastníci workshopov majú možnosť nadobudnúť nové vedomosti
na poli tradičných murárskych techník pod vedením skúseného lektora.
Vybrané murárske situácie sú volené tak, aby bola zabezpečená čo najväčšia možná účinnosť pri odstránení
havarijných situácií. Svojím pobytom na hrade si účastníci workshopov v sebe budujú vzťah k nášmu
kultúrnemu dedičstvu a potrebe jeho ochrany a záchrany.

2019zam029
Podporená organizácia: OZ BChZ
Názov projektu:
Letná hudobná škola – spevácke sústredenie
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Bratislavského chlapčenského zboru vzniklo s cieľom
pomáhať talentovaným chlapcom. Usporadúva vzdelávacie aktivity, koncerty,
koncertné cesty po Slovensku a do zahraničia. Cieľom projektu bolo
zorganizovať letnú hudobnú školu. Ide o spevácke sústredenie pre všetkých
členov Bratislavského chlapčenského zboru. Toto podujatie je odrazovým
mostíkom pre prípravu celej koncertnej sezóny a začiatkom krásnej kariéry mnohých spevákov. Za 37 rokov
svojej činnosti vychoval zbor stovky profesionálnych i amatérskych hudobníkov, medzi ktorých patria sólisti
opery Slovenského národného divadla či Slovenskej ﬁlharmónie, muzikológovia, dirigenti, speváci muzikálov
a populárnej hudby.

2019zam030
Podporená organizácia: Združenie STORM
Názov projektu:
Koniec leta s CIRKUSom
Suma podpory:
700 EUR
Združenie STORM sa venuje prevencii sociálno-patologických javov
u rizikových skupín obyvateľstva a pôsobí v mestách Nitra, Sereď a Trnava
už takmer 17 rokov. Za toto obdobie sa podarilo pracovníkom a dobrovoľníkom
združenia zorganizovať 8 komunitných podujatí, ktoré každým rokom oslovujú
čoraz viac ľudí. Cieľom projektu bolo podporiť akciu Koniec leta s CIRKUSom,
ktorá slúži ako sieťovací nástroj nielen pre organizácie v okolí, ale takisto aj pre komunitu obyvateľov sídliska.
Akcia bola sprevádzaná hudobným programom, infostánkami, aktivitami pre deti a spojená s oslavou
narodenín nízkoprahového programu pre deti a mládež CIRKUS.
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2019zam031
Podporená organizácia: OZ Mačky SOS
Názov projektu:
Kastrácia ferálnych mačiek, vybavenie depozitov
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie sa venuje záchrane a liečbe opustených, nechcených
mačiek, ako aj osvete a kastračnému programu. Cieľom projektu je zabrániť
premnoženiu mačiek so súčasným ozdravením mačacej populácie. Aktivita
sa uskutočňuje pomocou dobrovoľníkov, krmičov mačacích kolónií, ktorí
majú zmapovaný ich zdravotný stav a problematiku premnožovania. Mačky sa
odchytávajú na účely kastrácie, odčervenia a podľa potreby krátkodobej liečby. Výsledkom je, že mačky sa
nebudú množiť a naďalej budú plniť svoju deratizačnú úlohu.

2019zam032
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou Rakovice
Názov projektu:
Modernizácia vyučovacích pomôcok
suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt základnej školy Rakovice, ktorého cieľom
je skvalitniť výučbu nákupom vizualizéra. Zámerom je zefektívnenie vyučovacích
hodín a upútanie pozornosti formou premietania nového učiva z pripravenej
predlohy na tabuľu. Za kratší čas je tak žiakom ponúknuté väčšie množstvo
zaujímavých informácií.

2019zam033
Podporená organizácia: Young talents
Názov projektu:
Young Talents Football Tournament Tour VI
Suma podpory:
300 EUR
Young talents už dlhodobo organizuje futbalové turnaje pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Nadácia
Tatra banky podporila projekt tejto organizácie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na ich voľnočasové
aktivity prostredníctvom športu. Ide o 4 futbalové turnaje, ktoré vytvoria podmienky nielen na šport, ale aj
vzdelávanie detí. Zámerom projektu je vytvoriť na podujatiach názorné ukážky o zdravom stravovaní, ktoré
je veľmi dôležité v živote človeka a je neodmysliteľne späté so športom. Prostredníctvom kvaliﬁkovaných
odborníkov je demonštrované vyčlenenie jednotlivých druhov potravín s pozitívnymi, ako aj negatívnymi
vplyvmi na človeka, špeciálne športovca, a zdôraznené sú výhody správneho stravovania, ako aj vplyv
zdravej stravy na športovú výkonnosť.
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2019zam034
Podporená organizácia: CDKL5 Slovakia
Názov projektu:
Dozariaďovanie denného centra pre deti so ZP
Suma podpory:
1 000 EUR
Občianske združenie CDKL5 Slovakia podporuje zdravie a telesnú kultúru ľudí
so špeciálnymi potrebami. Cieľom projektu je zakúpiť elektrický masážny stôl
a Bioptron do denného centra Gardenia, ktoré je určené pre deti s viacnásobným
postihnutím. Ide o pomôcky, ktorými sa zabezpečí fyzioterapia, masáže a svetelná
terapia. Vhodne pripraveným prostredím, ako aj fyzioterapeutickým odborným
prístupom sa zlepšuje možnosť sociálneho začlenenia a podporuje samostatnosť, ktorá je nesmierne
dôležitá pre deti aj ich rodičov. Ide o otvorený projekt pre rodiny, ktoré sa po narodení dieťaťa so zdravotným
postihnutím dostali do zložitej situácie.

2019zam035
Podporená organizácia: Plavecký klub AQUA Senica
Názov projektu:
Súťažný rok 2019
Suma podpory:
300 EUR
Plavecký klub Aqua Senica sa dlhodobo venuje rekreačnému a vrcholovému
plávaniu. Plavci sa zúčastňujú súťaží usporadúvaných Slovenskou plaveckou
federáciou. Na vrcholových súťažiach – majstrovstvách Slovenska – majú
každoročne zastúpenie a obsadzujú medailové umiestnenia. Nadácia Tatra
banky podporila projekt plaveckého klubu, ktorého cieľom je zlepšiť plavecké
podmienky zabezpečením plaveckých pomôcok a ﬁnančnými prostriedkami potrebnými na úhradu prenájmu
bazéna či štartovného na súťažiach.

2019zam036
Podporená organizácia: Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku
Názov projektu:
PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH – PÚCHOV
Suma podpory:
500 EUR
Evanjelická DIAKONIA sa venuje charitatívnej činnosti pre ľudí bez rozdielu
ich vierovyznania, rasy či národnostnej príslušnosti. Poskytuje svoje služby
prostredníctvom stredísk pre postihnuté deti, starších ľudí z domovov dôchodcov,
pre deti z domovov detí a pre ohrozené skupiny z domovov určených pre matky
s deťmi. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v detskom
opatrovateľskom centre v Púchove prostredníctvom zabezpečenia germicídneho žiariča. Prístrojom sa
výrazne zvýši štandard dezinfekcie a hygieny priestorov, čo je jednou z prvoradých požiadaviek na prevádzku
zariadenia. Rovnako výmena opotrebovaného detského nábytku a kúpa nových hračiek prispejú ku
skvalitneniu a spríjemneniu prostredia, v ktorom deti trávia čas.
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2019zam037
Podporená organizácia: Domov, n. o., Partizánske
Názov projektu:
Pohybovo-kognitívne hry pre seniorov
Suma podpory:
700 EUR
Domov, n. o., Partizánske je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné
služby seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom. V pobytovej forme
je v zariadení ubytovaných 77 seniorov a 10 zdravotne znevýhodnených
občanov. Každoročne organizuje vydarené kultúrno-spoločenské podujatie
pod názvom „Olympiáda Domovákov“, na ktoré sú prizvané aj okolité zariadenia
sociálnych služieb. Nadácia Tatra banky podporila podujatie formou zakúpenia 2 hier. Jednou je exteriérová
hra „Arómoterapia – mágia záhradných bylín“, ktorá je vhodná pre medzigeneračnú spoluprácu aj s deťmi
z materských škôl, ktoré pravidelne svojimi vystúpeniami obohacujú kultúrny život seniorov. Druhou hrou
sú „Ruské kolky“, ktoré sú veľmi obľúbené a spestria každoročné tradičné disciplíny.

2019zam038
Podporená organizácia: OZ Amazonky
Názov projektu:
Kúpele TT2019
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie Amazonky spája ženy s diagnózou rakovina prsníka.
Amazonky vznikli v roku 2012 a vyvíjajú celý rad činností zameraných na pomoc
pre pacientky. Ženy sa pravidelne stretávajú v rôznych mestách Slovenska –
Bratislava, Trenčín, Košice a Poprad. Nadácia Tatra banky podporila projekt,
ktorého cieľom je dopriať onkologickým pacientkam po ukončení náročnej liečby
zdravotno-relaxačný pobyt v kúpeľoch. Umožniť im vďaka tomu odpútať sa od dlhodobého boja s rakovinou,
pracovných a rodinných povinností a vytvoriť priestor, kde sa môžu venovať len sebe. V kúpeľoch je im
poskytnutá adekvátna starostlivosť v podobe vhodných procedúr a lymfomasáží.

2019zam039
Podporená organizácia: Toptenis, n. o.
Názov projektu:
Family cupík
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt neziskovej organizácie Toptenis, ktorá učí
a zdokonaľuje deti v tenise od útleho veku až po najstarších. Zámerom projektu
bola organizácia už 11. ročníka tenisového turnaja s názvom Family cupík. Ide
o turnaj štvorhier pre rodiny s deťmi od 9 do 15 rokov na dvorcoch Lafranconi
v Bratislave. Cieľom bolo stráviť pekný športový deň a nadviazať dlhodobé
priateľstvá medzi rodinami s podobnými športovými záujmami.

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019zam040
Podporená organizácia: Súkromné centrum voľného času –
materské centrum Modráčik
Názov projektu:
Ihrisko pre Modráčik
Suma podpory:
300 EUR
Zámerom projektu je zveľadiť prostredie materského centra Modráčik,
zvýšiť bezpečnosť detí, ktoré sem prichádzajú, a tiež obohatiť prostredie
o prvky stimulujúce efektívny fyzický i duševný rozvoj detí. Nadácia Tatra banky
podporila projekt na vytvorenie príťažlivého a zmysluplného miesta určeného
na hru a stretávanie sa rodičov. V priestore ihriska vznikne zelený kútik, pocitový
chodníček pre deti, lavičky, pieskovisko a herné prvky so zameraním na najmladšiu vekovú kategóriu detí.

2019zam041
Podporená organizácia: ANGELMAN
Názov projektu:
Terapie a pomoc deťom
s Angelmanovým syndrómom
Suma podpory:

1 000 EUR

Občianske združenie Angelman organizuje spoločné rodinné stretnutia
a rehabilitačné pobyty pre deti s Angelmanovým syndrómom. Ide o veľmi
vzácne a ojedinelé neurogenetické ochorenie, deti trpiace týmto syndrómom
vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť. Napriek tomu, že ochorenie je celoživotné,
pomocou dobre cielených terapií dokážu deti napredovať. Cieľom združenia je tiež šírenie informovanosti
vo veci špecifík ochorenia, diagnostiky, výskumu a cielených terapií. Nadácia Tatra banky podporila
projekt, ktorý je zameraný na zmiernenie následkov ťažkého postihnutia u minimálne dvoch detí formou
psychologického poradenstva, individuálnych rehabilitačných stimulácií a masáží. Zámerom projektu je
hlavne skvalitniť život rodín s ťažko postihnutými deťmi.

2019zam042
Podporená organizácia: Basketbalový klub mládeže Iskra Aréna Svit
Názov projektu:
Majstrovstvá SR
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt basketbalového klubu, ktorého cieľom
bolo zrealizovať majstrovstvá SR. Finančné prostriedky boli použité na úhrady
za ubytovanie rozhodcov a oceňovanie na ﬁnálovom turnaji. Majstrovstvá
sa konali v Bratislave a vo Svite. Zámerom klubu bolo pomôcť a dať možnosť
mladým talentovaným chlapcom, aby mohli ukázať svoje schopnosti na turnaji,
čo si zaslúžia za svoju každodennú poctivú prácu na tréningoch.
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2019zam043
Podporená organizácia: Rada rodičov školy pri Základnej škole
Belehradská 21, Košice
Názov projektu:
Športová olympiáda pre žiakov ZŠ Belehradská
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý pripravilo dobrovoľné združenie
Rady rodičov pri Základnej škole Belehradská v Košiciach. Cieľom projektu
bolo zorganizovať športovú olympiádu pre viac ako 700 žiakov. Organizačne
zabezpečili celú akciu členovia rady rodičov, učitelia, ale aj dobrovoľníci z radov
rodičov. So športovým vybavením vypomohla aj Technická univerzita v Košiciach. V rámci olympiády dostali
priestor rôzne súťaže, atletické disciplíny pre všetky vekové kategórie a zaujímavé boli aj ukážky prvej pomoci.

2019zam044
Podporená organizácia: DFS Vienok
Názov projektu:
Vienok na festivale Zielona Gora – Poľsko
Suma podpory:
500 EUR
Detský folklórny súbor Vienok je najstarším detským súborom v Bratislave.
Vo svojej činnosti sa zameriava na zmysluplné využitie voľného času pre vyše
120 detí a smeruje ich ku komplexnej múzickej výchove, ako aj prezentácii
slovenského tradičného umenia doma i v zahraničí. Cieľom projektu bolo podporiť
účasť na jednom z najlepších folklórnych festivalov v Poľsku – Zielona Gora.
Organizátori vybrali Vienok z 50 prihlásených súborov spolu s tanečnou skupinou Staré vínko, ktorá je zložená
z rodičov detí. Zámerom bolo odprezentovať nielen vlastný hudobný program, ktorý zahŕňa piesne zo Záhoria,
z Podpoľania a myjavskej oblasti, ale ponúknuť aj gastronomické špeciality Slovenska.

2019zam045
Podporená organizácia: DŠC Loptička Košice
Názov projektu:
Detské ihrisko
Suma podpory:
300 EUR
DŠC Loptička je športová materská škola, ktorá sa už dva roky podieľa na
výchove malých športovcov v Košiciach. Deti sa učia v škôlke okrem bežných
zručností aj tancovať, plávať, denne cvičia, buduje sa u nich silný a kladný
vzťah k športu. Nadácia Tatra banky podporila projekt materskej školy, ktorého
cieľom bolo doﬁnancovať časť hracích prvkov na novom plánovanom ihrisku.
Zámerom materskej školy je rozvíjať hrubú motoriku detí a pokračovať v budovaní sociálnych väzieb a vzťahu
k pohybu.
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2019zam046
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri materskej škole
Názov projektu:
Revitalizácia pieskoviska
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt Rodičovského združenia pri Materskej
škole v Kanianke. Cieľom projektu je zrevitalizovať pieskovisko v areáli materskej
školy formou výmeny drevených obložiek na vymurovaných základoch
pieskoviska, doplnenia piesku a výmeny drevenej lavičky pri pieskovisku za
betónovú s plastovými doskami. Rekonštrukciou sa prispeje k bezpečnému
miestu pre deti a vytvorí sa príležitosť na objavovanie a experimentovanie v príjemnom prostredí.

2019zam047
Podporená organizácia: OZ PAKAMO
Názov projektu:
Hravo a tvorivo vo výchovno-vzdelávacom
procese
Suma podpory:

300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia pri Strednej
odbornej škole pedagogickej v Modre. Cieľom projektu je skvalitniť výučbu
formou edukatívnych pomôcok, ktoré sa využívajú vo výchovno-vzdelávacom
procese a v rámci odbornej pedagogickej praxe. Týmto projektom sa prispeje
k zlepšeniu podmienok na riadenie dramatických činností v práci s deťmi, študenti
získavajú a rozvíjajú zručnosti s predmetom, rekvizitou, vodením bábok a osvojujú si metodiku práce s deťmi.

2019zam048
Podporená organizácia: OZ Trenčiansky útulok
Názov projektu:
Nákup čipov pre psíkov
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Trenčiansky
útulok, ktorý pomáha psíkom v karanténnej stanici v Trenčíne. Cieľom projektu
bolo nakúpiť mikročipy používané na celoplošné označovanie psíkov. Prispelo
sa tak k lepšej veterinárnej starostlivosti a lepším životným podmienkam
nechcených a opustených psíkov.
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2019zam050
Podporená organizácia: Základné škola s materskou školou, Chtelnica
Názov projektu:
Miesto, kde ma baví byť, tvoriť a hrať sa
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť správne miesto
na hru v základnej škole s materskou školou v Chtelnici. V rámci projektu sa
zabezpečil nový farebný nábytok, ktorým deti získajú inšpiratívne prostredie
zodpovedajúce ich veku, a zároveň tiež prostredie, v ktorom bude každá hračka
bezpečne uložená na svojom mieste. V druhom kroku bolo cieľom zabezpečiť
pomôcky a hry na zlepšenie lokomočných, pozorovacích a vyjadrovacích zručností detí. Zakúpené pomôcky
budú slúžiť deťom na zlepšenie problematických oblastí a zároveň pomôžu učiteľkám rozvíjať fyzické a psychické
zručnosti a schopnosti.

2019zam051
Podporená organizácia: GALANT
Názov projektu:
Zriadenie triedy „Sovičky“ pre autistické deti
Suma podpory:
1 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Galant, ktorého
cieľom bolo zriadiť v Špeciálnej materskej škole Hrdličkova novú učebňu pre deti
s poruchami autistického spektra. Na vybavenie triedy Sovičky boli potrebné nové
stoly, stoličky, didaktické a špeciálne pomôcky. Zámerom projektu je pomôcť
deťom s poruchami autistického spektra a hlavne ich rodičom, ktorí majú často
problém s ich zaškolením, pretože týchto zariadení je veľmi málo. Prínos budú mať nielen deti s poruchami
autistického spektra, ale aj ostatné deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti so sluchovým
postihnutím.

2019zam052
Podporená organizácia: AKNELA
Názov projektu:
Aknela dance camp 2019 – letný tanečný tábor
Suma podpory:
500 EUR
Prioritou občianskeho združenia AKNELA je kultúrny a športový rozvoj detí,
mládeže a dospelých so zameraním na tanec a pohybové aktivity. Pravidelne
pripravuje letný tanečný tábor pre účastníkov klubu tanečného športu. Cieľom
projektu bolo podporiť letný tábor, v ktorom si deti každoročne rozvíjajú tanečné
schopnosti, techniky desiatich tancov a kondičnú pripravenosť. Organizované
sú pravidelne aj tvorivé dielne a jazykový rozvoj pre zúčastnených členov. Aktivitami, ktoré sa v rámci pobytu
odohrávajú, sa prispieva k utuženiu priateľstiev rovesníkov, ktorých spája láska k tancu a pohybu.
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2019zam053
Podporená organizácia: Alter Nativa
Názov projektu:
Prezentačná prírodná záhrada na Gemeri –
v Brdárke
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Alter Nativa z Brdárky v okrese Rožňava má za sebou
21-ročnú históriu aktivít v oblasti komunitného rozvoja a predstavovania
environmentálne vhodných riešení ľudských činností. Nadácia Tatra banky
podporila projek, ktorého cieľom je dobudovať prezentačnú prírodnú záhradu.
Zámerom je priniesť návštevníkom Brdárky možnosť inšpirácie pri prehliadke
verejne prístupnej záhrady vybudovanej na princípoch prírodnej spolupráce. Záhrada bude obsahovať
jazierko s vodnými rastlinami a živočíchmi, pocitový chodník, pochôdznu ozelenenú strechu, prírodné
ohnisko, staré a krajové odrody rastlín, vyvýšené záhony, viacero rozličných typov kompostovísk a sušiareň
ovocia kombinovanú so záhradnou pecou. Prinesie tak reálnu alternatívu voči trávnikovo-tujovým záhradám
spotrebúvajúcim nevídané množstvo energie.

2019zam054
Podporená organizácia: 1. slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka
Názov projektu:
Rozvoj lukostreľby v Petržalke
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt 1. slovenského školského lukostreleckého
klubu v Petržalke, ktorý sa venuje deťom aj dospelým. Zámerom projektu je
vytvoriť lepšie podmienky na trénovanie formou zabezpečenia nových terčovníc.
Terčovnice budú využívané pre všetky vekové kategórie na tréningy, ako aj
na súťaže, ktoré klub pravidelne usporadúva – napríklad Petržalský pohár
či Petržalská liga.

2019zam055
Podporená organizácia: Ulita
Názov projektu:
Vzdelávanie bez prekážok
Suma podpory:
700 EUR
Poslaním projektu je vytvoriť deťom a mladým ľuďom žijúcim v ubytovni
magistrátu, resp. na sídlisku Kopčany bezpečný priestor na vzdelávanie
bez prekážok. Vzdelávacie aktivity prebiehajú vo forme predškolskej prípravy,
školskej prípravy pre I. a II. stupeň ZŠ a jazykovej prípravy – angličtiny. Zámerom
projektu Vzdelávanie bez prekážok je skvalitniť prípravu na školské vyučovanie
a vytvoriť porovnateľné technické podmienky, ako majú doma ich rovesníci. Cieľom je zabezpečiť prístup
k internetu, zakúpiť notebooky, edukačné pomôcky a hry. Prispeje sa tak k rozvoju počítačových zručností,
ktoré sú dnes dôležitým kľúčom nielen k školskej úspešnosti detí, ale i k úspešnému zaradeniu sa mladých
ľudí do života.

33

34

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019zam056
Podporená organizácia: Klimo Dance Studio
Názov projektu:
Tanečný workshop pre deti
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Klimo Dance Studio združuje vyše 50 detí, ktoré sa venujú spoločenským tancom.
V rámci činnosti vedú deti k zdravému koordinovanému pohybu, sebaúcte a estetickému cíteniu. Učia sa
tancovať základy štandardných a latinskoamerických tancov. Zámerom projektu bolo zrealizovať tanečný
workshop pre deti, ktorý by deťom ponúkol kvalitné tanečné tréningy s kvaliﬁkovanými trénermi, aktívny pobyt
v prírode a zdravú stravu, ktorú by si inak nemohli dovoliť. Cieľom projektu bola tiež podpora detí zo sociálne
slabších rodín, ktoré sa chceli tanečného workshopu zúčastniť, a dostali tak príležitosť začleniť sa medzi
ostatné deti, ktoré sa venujú tanečnému športu.

2019zam057
Podporená organizácia: Domka, stredisko Košice
Názov projektu:
Aj TY môžeš byť dobrovoľník
Suma podpory:
700 EUR
Domka Košice je mládežnícka organizácia, ktorá sa venuje podpore, rozvoju
a angažovanosti mladých ľudí. Projektom Aj TY môžeš byť dobrovoľník
sú oslovení mladí ľudí, aby sa podelili o svoj voľný čas s inými a stali sa
dobrovoľníkmi a animátormi. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť
dobrovoľníctvo a angažovanosť mladých ľudí podujatím, ako je tínedžerský tábor.
Pre tých, ktorí majú záujem pokračovať ako animátori v stredisku Domka, je v ponuke ďalšie systematické
zážitkové vzdelávanie, formácia, mentoring a priestor na sebarealizáciu. To im prináša nové osobnostné
a životné zručnosti a sebapoznanie.

2019zam058
Podporená organizácia: PLAMIENOK, n. o.
Názov projektu:
Plamienok života
Suma podpory:
900 EUR
Nezisková organizácia Plamienok pomáha nevyliečiteľne chorým deťom
v domácom prostredí zlepšovať kvalitu života detí a ich rodín. Choroba mnohých
detí prináša nevyhnutnosť podávania kyslíka. Bežné kyslíkové koncentrátory
vyžadujú elektrický zdroj a dieťa je tak pripútané na lôžko, resp. izbu. Cieľom
projektu bolo zakúpiť prenosný kyslíkový koncentrátor, ktorý umožňuje voľný
pohyb dieťaťa aj mimo domu počas niekoľkých hodín, čo zvyšuje kvalitu jeho života aj života celej rodiny.
Zapožičanie prístroja aj všetky ďalšie služby neziskovej organizácie Plamienok sú bezplatné a tým je
starostlivosť prístupná ktorejkoľvek rodine bez ohľadu na jej ﬁnančnú situáciu.
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2019zam059
Podporená organizácia: OZ Darujme deťom nádej
Názov projektu:
Detské ihrisko
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Darujme deťom
nádej, ktorého cieľom je vybudovať novú časť detského ihriska. Prispeje sa tak
k zlepšeniu využitia voľného času detí hospitalizovaných v špecializovanej detskej
rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej. Ide o detských pacientov, ktorí nemali
jednoduchý vstup do života a stretávajú sa s množstvom cvičení a procedúr, ktoré
pre ne nie sú zábavou aj napriek veľkému nasadeniu zdravotného personálu. Zámerom je potešiť tieto deti
a vyplniť ich voľný čas zábavou, hrami, smiechom a získavaním nových zážitkov a kamarátstiev.

2019zam060
Podporená organizácia: ASOBI, n. o.
Názov projektu:
Podpora komplexnej stimulácie reči u detí
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt neziskovej organizácie ASOBI, ktorá
vznikla s cieľom vytvárať aktivity pre logopedické centrum. Aktivity zahŕňajú
vzdelávaciu činnosť na témy podpory ranej a komplexnej stimulácie reči
u detí. Zámerom projektu bolo zorganizovať sériu kurzov pre rodičov a laickú
verejnosť o tom, ako správne a komplexne pristupovať k deťom, ktoré majú
oneskorenú alebo nezrelú nervovú sústavu, oneskorený psychomotorický vývin, ale aj k deťom, ktoré
nemajú žiadne problémy a rodičia chcú podporiť ich správny vývin vo všetkých týchto oblastiach. Kurz naučil
absolventov stimulovať hrubú a jemnú motoriku, zrealizoval rytmické cvičenia a aktivity na sluchové a zrakové
spracovávanie.

2019zam061
Podporená organizácia: PK Záhorák Senica
Názov projektu:
Klubové oblečenie, sústredenie
a plavecké pomôcky
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt plaveckého klubu v Senici, ktorý patrí medzi výrazné plavecké
kluby. V súčasnosti má 23 aktívne registrovaných plavcov, ktorí sa venujú plávaniu súťažne, a 7 členov
v prípravke. Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na trénovanie formou nového klubového oblečenia
pre všetky deti, plaveckých pomôcok, plutiev a v neposlednom rade podporiť plavecké sústredenie,
ktoré podporuje nielen výkon, ale hlavne tímovosť klubu.
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2019zam062
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Stropkove
Názov projektu:
Vytvorené s láskou
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila realizáciu workshopových kreatívnych stretnutí
tvorivosti a pomohla vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času
detí a mladých ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím.
Pridaná a neposledná hodnota je prostredníctvom ponúkaných terapií pozitívne
ovplyvňovať liečbu postihnutého človeka po fyzickej i psychickej stránke,
posilňovať tvorivosť, sebavedomie, koordináciu i motoriku. Výrobky, ktoré vznikajú na spoločných stretnutiach,
sa ďalej úspešne a s radosťou predávajú na Stropkovskom jarmoku v uličke remesiel a na vianočných trhoch.
Aj zdravotne postihnutý človek sa môže cítiť slobodne a realizovať sa.

2019zam063
Podporená organizácia: Mary Poppins, n. o.
Názov projektu:
LOLLIPOP
Suma podpory:
300 EUR
Nezisková organizácia Mary Poppins, n. o. je jediné zariadenie v Trnave,
ktoré prevádzkuje Lollipop montessori pedagogiku a venuje sa deťom
od 3 do 6 rokov v skupine s malým počtom detí. Okrem zdravých detí pracujú
aj s deťmi s nechutenstvom, intoleranciami či autizmom. Cieľom projektu bolo
zabezpečiť nákladné edukačné montessori pomôcky a hry, ktoré sú veľmi
dôležité pri vzdelávaní a tvorbe aktivít.

2019zam064
Podporená organizácia: SRRZ – RZ pri základnej škole
s materskou školou
Názov projektu:
Suma podpory:

Vymeňme tablet za knižku
300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na zakúpenie nových detských titulov,
encyklopédií, detských knižiek a atlasov. Dnešné deti nerady čítajú a mnohé
nevedia čítať s porozumením. Komunikujú spolu cez sociálne siete. Je
takmer bežné, že už škôlkar má svoj vlastný tablet alebo mobil. Deťom treba
opäť ukázať čaro kníh, aby nezabudli čítať, aby chceli samy čítať a mali túžbu vedieť viac. Dobudovaním
školskej knižnice sa prispeje k tomu, aby vyrástla sčítaná generácia, ktorá bude vedieť vyhľadávať
potrebné informácie. Zámerom projektu je, aby knižnica slúžila aj ako oddychová zóna, kde si žiaci
posedia a oddýchnu pri zaujímavej knižke.
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2019zam065
Podporená organizácia: OZ Nádej na život
Názov projektu:
Deti a blankytný Jadran 2019
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie Nádej na život sa venuje detským onkologickým pacientom
zo sociálne slabých rodín, ktorí sú dispenzárne sledovaní na oddelení pediatrickej
onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej
Bystrici. Jedným z hlavných cieľov združenia je pomôcť im k ich uzdraveniu,
prinavrátiť ich do života a po dlhoročnej liečbe zažať v nich ohníčky radosti.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zorganizovať 15. ročník ozdravného
pobytu v Chorvátsku pre deti, ktoré prešli traumou onkologických ochorení.

2019zam066
Podporená organizácia: Kaspian
Názov projektu:
Pod strechou v Kaspiane
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Kaspian je zamerané na poskytovanie nízkoprahových
programov. Klub na Furdekovej ulici v Bratislave predstavuje pre deti a mládež
vhodné podmienky na zmysluplné a plnohodnotné trávenie voľného času
a poskytuje im bezpečný priestor, kde sa môžu učiť riešiť svoje problémy
konštruktívne a vytvárať zdravé vzťahy s rovesníkmi. Cieľom projektu je zrealizovať
výmenu strešnej krytiny a opravu jej ďalších komponentov. Prispeje sa k vytvoreniu bezpečného miesta pre deti
a mládež.

2019zam067
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou Ivanovce
Názov projektu:
Naša (nielen) školská záhrada
Suma podpory:
500 EUR
Cieľom projektu Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach je
zrevitalizovať školský dvor do podoby ovocnej záhrady. Spoločná záhrada
s ovocnými stromami je miestom, kde deti prirodzene vnímajú fungovanie
ekosystému, možnosti a limity starostlivosti a zásahov doň. V záhrade sa môžu
nenásilnou formou učiť úcte k prírode. Táto skúsenosť sa dá rozšíriť na všetky
generácie obyvateľov sprístupnením záhrady pre všetkých a spoločnými aktivitami, ktoré sa budú realizovať
v spolupráci s obecným úradom. Spoločným cieľom je podnecovanie ducha komunitných aktivít a posilňovanie
komunity rodičov.
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2019zam068
Podporená organizácia: Autistické centrum Andreas
Názov projektu:
MOJE ZMYSLY FUNGUJÚ INAK
Suma podpory:
1 000 EUR
Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu
problematiky porúch autistického spektra s dôrazom na rodinu. Ľudia s autizmom
nedokážu zakúsiť svet ako väčšina z nás. Svet sa pre nich stáva mätúcim miestom
plným čudných podnetov. Ich zmysly fungujú inak. Často sa správajú neprimerane
a konajú spôsobom pre nás nezrozumiteľným. Pri komunikácii s vonkajším
prostredím zažívajú pravidelne ťažkosti, pretože spôsob, ktorým sa učia o svete cez svoje zmysly, je oslabený.
Cieľom projektu je zrealizovať pravidelné terapie senzorickej integrácie, zakúpiť potrebné senzorické pomôcky,
rozšíriť terapiu o arómoterapiu a vyškoliť terapeutov.

2019zam069
Podporená organizácia: Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Názov projektu:
Spoznávať a objavovať
Suma podpory:
700 EUR
Dom detí Božieho milosrdenstva je nezisková organizácia, ktorá poskytuje
sociálne, rehabilitačné a vzdelávacie služby pre ľudí s mentálnym, telesným
a kombinovaným postihnutím. Snaží sa ponúkať čoraz efektívnejšie služby a tak
zlepšovať kvalitu života všetkých klientov. Nadácia Tatra banky podporila projekt,
ktorého cieľom je zabezpečiť špeciálne počítačové pomôcky a príslušenstvo.
Zámerom je hravou formou podporovať a motivovať k vzdelávaniu, zlepšovaniu pamäti, pozornosti, reči,
myslenia a motorických zručností. V rámci výchovno-vzdelávacích aktivít je potrebné pracovať so špeciálnymi
pomôckami, počítačovými programami a softvérmi, ktoré sú upravené tak, aby spĺňali potreby osôb s rôznym
druhom postihnutia.

2019zam070
Podporená organizácia: SRRZ – RZ pri Základnej škole
s materskou školou kráľa Svätopluka
Názov projektu:
Suma podpory:

Podporme zdravší spánok našich detí
300 EUR

Občianske združenie podporuje materskú školu v Šintave nielen kultúrou
a vzdelávaním, ale aj materiálno-technickým zabezpečením. Škôlka sa stará
o 60 detí. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zakúpiť
ležadlá s integrovaným matracom potiahnutým difúznou látkou a dosiahnuť
tak pre deti hodnotnejší, kvalitnejší a zároveň zdravší spánok.
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2019zam071
Podporená organizácia: Radostná práca, o. z.
Názov projektu:
Sad u Harušťákov
Suma podpory:
500 EUR
Sad u Harušťákov, ktorý sa nachádza v Trenčianskom kraji, je projektom
otvoreného ovocného sadu občianskeho združenia Radostná práca.
Jeho cieľom je budovať komunitu nadšencov udržateľného životného štýlu
a nadväzovať na ovocinársku tradíciu v Bielych Karpatoch. Členovia združenia
a dobrovoľníci sa učia sadiť stromy, spracovávať ich plody a venujú sa aj
pôvodným stavebným technikám. Cieľom projektu bolo zorganizovať umelecké i permakultúrne kurzy
a dobrovoľnícke aktivity zamerané na spoznávanie tradičných odrôd ovocia. Kurzmi a celkovou činnosťou
združenia sa prispieva k zachovaniu prírodného bohatstva.

2019zam072
Podporená organizácia: Communium basilica
Názov projektu:
Spokojnosť detí
Suma podpory:
700 EUR
Zámerom projektu Spokojnosť detí je umožniť deťom žijúcim v neúplných
rodinách aspoň načas zabudnúť na rodinné problémy prostredníctvom účasti na
letnom tábore v Jedlinách, ktorý Nadácia Tatra banky podporila. Pobyt v tábore
každoročne veľmi prospieva deťom, ktoré v rodinách prežívajú rôzne problémy,
a dokáže v nich prebudiť umelecký talent alebo záujem o rôzne typy športov.
Získavajú tak aspoň relatívnu spokojnosť a prostredníctvom zmysluplného a aktívneho využitia voľného času
pociťujú také dôležité hodnoty ako spolupatričnosť, nesebeckosť, dôvera či dobrovoľníctvo.

2019zam073
Podporená organizácia: Mačky v meste – Cats in the City
Názov projektu:
Kastrácie a ošetrenie pouličných mačiek
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie Mačky v meste pôsobí v Považskej Bystrici a venuje sa
najmä opusteným a chorým mačkám. Cieľom projektu bolo sterilizovať 10
pouličných mačiek a u ďalších 10 opustených mačiek riešiť ich vážne zdravotné
stavy. V rámci projektu sa zabezpečili mačkám nové domovy u zodpovedných
ľudí alebo sa členovia združenia postarali o tie mačky, pre ktoré sa z dôvodu ich
zdravotného znevýhodnenia nedarí nájsť potrebná starostlivosť.
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2019zam074
Podporená organizácia: Spevácky zbor Apollo
Názov projektu:
Prinesme naše vianočné koledy
(aj) chorým deťom
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila spevácky zbor Apollo, ktorého cieľom bolo
zorganizovať sústredenie pre členov zboru a naštudovať pásmo pozostávajúce
zo slovenských vianočných kolied. Sústredenie sa konalo mimo Bratislavy,
čo umožnilo efektívnu prácu bez rušivých vplyvov každodenného stresu.
Osobitnou a spevákmi veľmi silno a emotívne vnímanou aktivitou bola
každoročná návšteva na Klinike detskej hematológie a onkológie na bratislavských Kramároch, v rámci
ktorej zaznelo pásmo vianočných kolied onkologickým detským pacientom.

2019zam075
Podporená organizácia: Francesco – regionálne autistické centrum
Názov projektu:
Práca je naša šanca a budúcnosť
Suma podpory:
700 EUR
Francesco – regionálne autistické centrum sa vo svojej činnosti venuje hlavne
podpore rodín s autistickým členom. Aktívne vyhľadáva pracovné príležitosti
pre mladých ľudí s autizmom a v rámci projektov ich pripravuje na prácu
v simulovanom prostredí. Nadácia Tatra banky podporila zriadenie simulovanej
ručnej autoumyvárne, kde sa účastníci naučia pomocou videoscenárov
a procesuálnych schém osvojiť si základné pracovné postupy pri umývaní áut. Týmto projektom majú šancu
získať ďalšiu zručnosť, ktorú môžu uplatniť na trhu práce.

2019zam076
Podporená organizácia: Art kino Baník
Názov projektu:
Horizont a vykrytie pódia
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie Art kino Baník pôsobí v Prievidzi a venuje sa
prevádzkovaniu galérie ako multižánrového priestoru v kine Baník. Organizuje
rôzne výstavy profesionálnych alebo amatérskych umelcov, diskusie, besedy,
cestopisy, koncerty a divadlá. V minulom roku bol zabezpečený a osadený
divadelný záves v priestore divadla Art point teatro. Cieľom tohto projektu
bolo dotvoriť horizont a vykrytie javiska. Prispelo sa tak k vytvoreniu profesionálneho divadelného priestoru
a k zlepšeniu akustiky koncertov.
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2019zam077
Podporená organizácia: Spojená škola internátna Prievidza
Názov projektu:
Aj hra je učenie
Suma podpory:
700 EUR
Spojená škola internátna je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením. Navštevuje ju 206 žiakov od špeciálnej materskej
školy až po praktickú školu, a to s rôznym stupňom mentálneho postihnutia.
Cieľom projektu bolo zakúpiť zostavu špeciálnych a didaktických pomôcok, ktoré
budú slúžiť na zlepšenie a zefektívnenie celého vyučovacieho procesu. Zámerom
je zlepšiť pohybovú koordináciu, priestorovú orientáciu, matematické predstavy, reč a tímovú spoluprácu.

2019zam078
Podporená organizácia: Súkromná základná umelecká škola,
Nová 525/2, Koš
Názov projektu:
Suma podpory:

Moderná graﬁka
300 EUR

Súkromná základná umelecká škola v Koši poskytuje záujmové vzdelávanie
v predmetoch kresba, maľba, graﬁka, dekoratívne činnosti a priestorové
vytváranie. Snahou školy je, aby bolo vyučovanie každého predmetu
plnohodnotné a s potrebným technickým vybavením. Cieľom projektu bolo
zabezpečiť v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predmet graﬁka tablety s graﬁckým softvérom.
Prínosom projektu je umožniť všetkým žiakom školy umelecké vzdelávanie v nových vyjadrovacích
technológiách a zabezpečiť prípravu na talentové skúšky jednotlivcom, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na
stredných a vysokých umeleckých školách v daných odboroch.

2019zam079
Podporená organizácia: Svetielko pomoci, n. o.
Názov projektu:
Skvalitnenie prístrojového vybavenia
KPAIM Košice
Suma podpory:
1 000 EUR
Nezisková organizácia Svetielko pomoci pomáha rodinám s detským
onkologickým pacientom v aktívnej liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu
onkologického ochorenia a rodinám po strate dieťaťa. Zameriava sa na
poskytovanie komplexnej, celoročnej, odbornej a kontinuálnej pomoci. Cieľom
projektu je zlepšenie starostlivosti o detských pacientov na Klinike pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach zakúpením špeciálneho prístroja na ohrievanie podávaného
kyslíka. Prístroj ohrieva a zvlhčuje kyslík, čo je šetrné k detským pľúcam, najmä ak sú deti hospitalizované dlhší čas.

41

42

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019zam080
Podporená organizácia: Združenie veriacich PRO NOBIS Čemerné
Názov projektu:
Altánok s detským ihriskom
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Pro Nobis,
ktoré sa primárne zaoberá podporou cirkevných aktivít, ako sú spevácke zbory,
organizácia duchovných cvičení či tematické divadelné predstavenia. Cieľom
projektu je vybudovať detské ihrisko a altánok s kozubom v mestskej časti
Čemerné vo Vranove nad Topľou. Zámerom je vytvoriť príjemné, bezplatné
miesto, v ktorom sa môžu stretávať ako deti, tak aj dospelí.

2019zam081
Podporená organizácia: Občianske združenie ZRPD Púpava
Názov projektu:
Saunový svet – „chceme byť zdraví“
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Púpava, ktoré
pomáha Materskej škole na Exnárovej ul. v Bratislave. Cieľom projektu bolo
vytvoriť saunový svet v priestoroch škôlky tak, aby vyhovoval hygienickým
a funkčným požiadavkám. Saunovanie bude realizované formou hier a zábavy
priamo v potnej miestnosti či v priestoroch sauny. Deti sa naučia starať o svoje
zdravie už v útlom veku prostredníctvom otužovania a získajú všestranný rozvoj, vysokú odolnosť a pevné
zdravie.

2019zam082
Podporená organizácia: SLUHA
Názov projektu:
Víkendovka so spevom a s rozprávkami
Márie Rafajovej
Suma podpory:

500 EUR

Občianske združenie SLUHA uskutočnilo tvorivý víkendový pobyt pre deti so
záujmom o spev a divadelné umenie. Okrem trávenia príjemného času bolo ich
úlohou preskúmať osobnosť spisovateľky Márie Rafajovej, spoznať jej rozprávky
a podujať sa zrealizovať divadelné predstavenie podľa jej knižky O nespokojnej
halúzke. Účastníci projektu a prostredníctvom nich aj širšia verejnosť spoznali život a dielo tak trochu
už zabudnutej spisovateľky, ktorá je držiteľkou ocenenia Spravodlivý medzi národmi za záchranu židovských
detí počas druhej svetovej vojny.
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2019zam083
Podporená organizácia: Návrat, o. z., centrum Návrat v Prešove
Názov projektu:

Hra so silou liečiť vzťahy

Suma podpory:

700 EUR

Občianske združenie Návrat poskytuje pomoc v Prešovskom kraji náhradným
rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Projekt sa zameral na aktivity
týkajúce sa revitalizácie herne. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre potreby tréningov
rodičovských zručností s prvkami ﬁliálnej terapie, pre ktorú bolo potrebné
zadovážiť hračky roztriedené do súprav na vyjadrenie agresivity, strachu, hnevu,
hry na podporu vyjadrenia fantazijných predstáv, ako aj hračky z reálneho života. Budovanie kvalitnejšieho
vzťahu s dieťaťom je dôležité. Je fascinujúce vidieť, ako rodičia aj v tejto uponáhľanej dobe chcú a dokážu
na sebe pracovať, aby boli svojim deťom ešte lepšími rodičmi.

2019zam084
Podporená organizácia: Cubano Project
Názov projektu:
Cubanisimo 3
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Cubano Project organizuje tanečné kurzy kubánskej salsy
a dominikánskej bachaty pre dospelých. Cieľom projektu bolo zorganizovať
tanečný deň v Bojniciach s názvom Cubanisimo 3. Ide o každoročný celodenný
workshop, ktorý je určený tým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaľovať v tanci
a zaujíma ich karibská kultúra. Zámerom projektu je rozvoj pohybovej kultúry
a objavovanie nových exotických kultúr z Karibiku prostredníctvom tanca, hudby a tradícií. Workshop priniesol
psychický oddych pre účastníkov v spoločnosti slovenských a českých lektorov.

2019zam085
Podporená organizácia: OZ Cibulák
Názov projektu:
CIBULAFEST – multižánrový festival hudby
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Cibulák sa zaoberá organizovaním hudobných festivalov
a spoločenských akcií zameraných na prezentáciu českej a slovenskej hudobnej
scény. Nadácia Tatra banky podporila najznámejší a najväčší festival, ktorým je
multižánrový open air festival CIBULAFEST v Holíči. Podujatie je každoročným
spestrením a ponúka adrenalínové, zábavné a zážitkové atrakcie, hry a súťaže.
Zámerom festivalu je vytvoriť priestor pre každú generáciu a podporiť mladé hudobné talenty, ktoré dostanú
možnosť prezentovať sa pred veľkým publikom.
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2019zam086
Podporená organizácia: OZ SEIKEN
Názov projektu:
Revitalizácia rehabilitačných pomôcok
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie SEIKEN je mladý klub, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým
umeniam. Pôsobí v Michalovciach a patrí do svetovej organizácie WAKO, ktorú na
Slovensku zastrešuje Slovenský zväz kickboxu. Má za sebou viacero športových
úspechov, ako napríklad cenné medaily vo svetovom pohári v Majstrovstvách
SR v thajskom boxe. Okrem toho sa venuje individuálnym tréningom zameraným
hlavne na podporu zdravia a telesnej kultúry vôbec. Nadácia Tatra banky podporila revitalizáciu cvičebných
pomôcok.

2019zam087
Podporená organizácia: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ
ŠKOLE UL. HUBENÉHO 25
Názov projektu:
Suma podpory:

Nová kolobežkáreň
300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Rodičovského združenia pri Základnej
škole Hubeného v Bratislave. Cieľom bolo vybudovať v priestoroch školy miesto
na odkladanie kolobežiek, skejtbordov a podporiť záujem žiakov o šport.
Vybudovaním odkladacieho priestoru sú žiaci vedení k udržiavaniu poriadku
a zavedením jasných pravidiel sa predíde úrazom. Zámerom projektu bolo umožniť deťom zdravý príchod
a odchod do a zo školy.

2019zam088
Podporená organizácia: Futbal deťom
Názov projektu:
Futbal deťom – futbalový kemp
Suma podpory:
500 EUR
Futbal deťom vznikol s cieľom organizovať inou a zábavnejšou formou futbalové
kempy. Víziou je spájať kvalitné tréningy, špičkových trénerov a najlepšiu zábavu.
Cieľom projektu bolo zorganizovať kempy vo viacerých mestách Trnavského
a Nitrianskeho kraja. Na veľmi vyhľadávanú letnú aktivitu sa tešilo približne
250 detí, ktorých Nadácia Tatra banky podporila vo forme futbalových súprav
a darčekov. Podujatia ponúkli deťom veľa zážitkov, zábavných hier a športového vyžitia.
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2019zam89
Podporená organizácia: Baobab, o. z.
Názov projektu:
Napredujeme v Boababe
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie Baobab vytvára podmienky na prevádzkovanie
denného centra Baobab pre deti s viacnásobným postihnutím. Nadácia
Tatra banky podporila projekt Napredujeme v Baobabe, ktorého cieľom je
vytvoriť podnetnejšie prostredie zabezpečením jednoduchých pomôcok,
montessori hračiek, nábytkového dovybavenia denného priestoru a špeciálnych
jedálenských súprav na podporu samostatného jedenia. V neposlednom rade má projekt zámer podporiť aj
psychohygienu zamestnancov centra, ktorí denne pracujú s deťmi s viacnásobným postihnutím.

2019zam090
Podporená organizácia: OZ CHABIK
Názov projektu:
Hrajme sa všetci spolu
Suma podpory:
300 EUR
Deti v školských kluboch v popoludňajších hodinách hľadajú stále nové a nové
formy hier. Rady sa hrávajú spolu, súťažia medzi sebou a tešia sa zo spoločných
úspechov. Vybrať hry, ktoré sú zaujímavé a zároveň poučné, je čoraz náročnejšie.
Cieľom občianskeho združenia Chabik bolo zabezpečiť nové edukačné pomôcky
a hry pre deti zo Základnej školy I. Bukovčana v Bratislave, ktoré im pomôžu
rozvíjať obratnosť, koordináciu pohybu, rýchlosť, a to všetko zábavnou formou. Pomôcky sa využijú nielen
v rámci voľnočasových aktivít v klube, ale aj ako riadené súťaže a hry v exteriéri počas celého školského roka.

2019zam091
Podporená organizácia: OZ Premena
Názov projektu:
Dobré srdce – dobré AED
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Premena,
ktoré sa zameriava na ochranu a podporu zdravia, prevenciu a resocializáciu
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Cieľom projektu
bolo zakúpiť automatický externý deﬁbrilátor a v rámci verejného edukačného
workshopu pod názvom Dobré srdce naučiť všetkých ľudí správne poskytnúť
laickú zdravotnú prvú pomoc s cieľom zachrániť ľudský život. Automatický externý deﬁbrilátor použitý počas
workshopu bude ďalej využitý ako verejný deﬁbrilátor na území Nového Mesta nad Váhom.
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2019zam092
Podporená organizácia: Orbis Nostri
Názov projektu:
Včelí nádych
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Orbis Nostri bolo založené na základe potreby zmeniť stav
povedomia o ochrane životného prostredia a rozvoji vzdelávania spoločnosti.
Cieľom projektu bolo vybudovanie apidomčeka v katastri obce Turčianske
Jaseno, v srdci Národného parku Veľká Fatra. Na základe celosvetových
skúseností a realizácií tejto formy terapie ide o overenú a prakticky najstaršiu
zdravotnú terapiu na svete, ktorá je postupne na Slovensku opäť objavovaná. V úlohe lekárov sú samotné včely,
ktoré vďaka apidomčeku budú mať svoju ordináciu. Cieľom je využiť prírodné liečivé účinky včiel a včelích
produktov na široké spektrum zdravotných ťažkostí a poskytnúť možnosť oddychu a relaxácie spojený
s poznatkami o význame tohto výnimočného hmyzu.

2019zam093
Podporená organizácia: Detský zámok Kvetinka
Názov projektu:
Moderné vzdelávanie detí s využitím IKT
Suma podpory:
500 EUR
Cieľom činnosti združenia je aktívna podpora výchovy, vzdelávania a športu
detí, podpora a pomoc pri začleňovaní talentovaných a nadaných detí či
detí s hendikepom do výchovno-vzdelávacieho procesu. Združenie pracuje
s presvedčením, že ak deťom dovolíme, aby si všetko vyskúšali na vlastnej koži,
budú to ovládať. Cieľom projektu bolo zakúpiť interaktívnu tabuľu a oboznámiť
deti predškolského veku s hrami ABC, ktoré sú určené pre materské školy z programu Dieťa a svet. Používanie
informačno-komunikačných technológií u detí predškolského veku umožňuje rozširovať ich vzdelávacie
možnosti a potenciál.

2019zam094
Podporená organizácia: OZ Vodníček, Rodičovské združenie
pri Materskej škole Tupolevova 20
Názov projektu:
Suma podpory:

Každý je víťazom
300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Vodníček,
ktorého cieľom bolo zorganizovať športové popoludnie. Podujatie prinieslo
možnosť osláviť Deň otcov a zabezpečiť športové náčinie, ktoré bude podporovať
pohybové zručnosti detí aj v priebehu roka. Rodičia a deti si užili množstvo zábavy
a získali nielen dobrý pocit z príjemne stráveného popoludnia, ale aj motiváciu
vzbudzovať čoraz väčší záujem u detí o šport akéhokoľvek typu.
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2019zam095
Podporená organizácia: Centrum hendikepovaných plavcov
Názov projektu:
X. Majstrovstvá SR 2019 v paraplávaní
Suma podpory:
700 EUR
Centrum hendikepovaných plavcov je športová organizácia, ktorej prvoradým
záujmom je sprístupnenie pohybovej aktivity s rehabilitačným aspektom
a športom všetkým osobám so zdravotným postihnutím. Ľudia s hendikepom
majú obmedzené možnosti športovania a socializácie a plávanie je jedna
z možností, ktorá im pomáha pomôcť začleniť sa do spoločnosti. V r. 2018 bol
zorganizovaný na základe mimoriadnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja a podpory Nadácie Tatra
banky nultý ročník medzinárodných plaveckých pretekov s názvom Veľká cena Bratislavy 2018. Cieľom tohto
projektu bolo pokračovať v tradícii a zorganizovať Majstrovstvá SR 2019 v paraplávaní.

2019zam096
Podporená organizácia: Slovenský skauting,
33. zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar
Názov projektu:
Suma podpory:

Strecha nad hlavou
500 EUR

Slovenský skauting, 33. zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar vychádza z princípov,
výchovných metód a poslania slovenského skautingu. Zaoberá sa výchovu
a formovaním detí a mládeže, čím prispieva k plnému rozvoju osobnosti vo
všetkých oblastiach. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť sociálne podmienky
ubytovania detí počas tábora zakúpením podsadových plachiet na podsadový stan a šnúr na uchytenie
plachiet. Zámerom bolo skompletizovať obytné priestory, ktoré sa využívajú počas táborov a akcií pre verejnosť
či iných informačných aktivít.

2019zam097
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ v Dubovej
Názov projektu:
Náučný chodník – Učíme sa pre život
Suma podpory:
500 EUR
Cieľom projektu bolo vytvoriť miesto oddychu pri Základnej škole v Dubovej,
v ktorom sa hravou formou budú môcť deti učiť o životnom prostredí a o krajine,
v ktorej žijú. V rámci realizácie náučného chodníka došlo k zakúpeniu ekologického
kolesa vedomostí, meteostanice a drevenej tabule s ročnými obdobiami. Projekt
prispel k zatraktívneniu výučby prírodovedy a vlastivedy a k prehĺbeniu vzťahu detí
k životnému prostrediu.
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2019zam098
Podporená organizácia: OZ Nožička
Názov projektu:
Neurorehabilitácia pre bojovníčku Viktóriu
Suma podpory:
700 EUR
Poslaním občianskeho združenia Nožička je pomoc telesne postihnutým
deťom a ich rodinám, ako aj prispievať k zlepšovaniu ich zdravotného
stavu. Cieľom projektu bolo poskytnúť Viktorke, ktorá je postihnutá detskou
mozgovou obrnou, možnosť absolvovať rehabilitačný pobyt v ADELI Medical
Center v Piešťanoch. Pomocou cvičenia bolo za použitia špeciálnych
a jedinečných techník zabezpečené pre mladú slečnu správne fungovanie pohybového systému.

2019zam099
Podporená organizácia: Domov vďaky
Názov projektu:
Dožinkové oslavy so seniormi
Suma podpory:
700 EUR
V rámci projektu Dožinkové oslavy so seniormi bol pre klientov zariadenia
Domov vďaky Rajec zorganizovaný kultúrny a kreatívny program, ktorý im
pripomenul tradície v období žatvy. Oslávili obdobie leta, ktoré prináša odmenu
za usilovnosť ľudí v podobe bohatej úrody. Okrem výkladu o ľudových tradíciách
v dožinkovom období bol pre seniorov zorganizovaný aj koncert známeho
heligónkára. V rámci projektu mali seniori možnosť vyskúšať si výrobu dekoračných a úžitkových predmetov
s folklórnym motívom či vyskúšať si tvorbu výrobkov z drôtu. Projekt si kladie každoročne za cieľ podporiť
a potešiť nielen seniorov ako znevýhodnenú spoločenskú skupinu, ale aj zachovať ľudové tradície a posilniť
medzigeneračné vzťahy.

2019zam100
Podporená organizácia: Slovenský boxer klub
Názov projektu:
Stredoeurópska výstava boxerov
Suma podpory:
300 EUR
Slovenský boxer klub má v súčasnosti 99 členov a zaoberá sa chovom, výcvikom
a propagáciou čistokrvných psov, najmä plemena nemecký boxer. Cieľom
projektu bolo zorganizovať stredoeurópsku výstavu boxerov v historickom
areáli zámku mesta Holíč. Tejto výstave predchádzala klubová výstava. Obidve
podujatia prilákali účastníkov nielen zo susedných krajín, ale aj z Talianska,
Ruska, zo Španielska, Srbska a Slovinska. Týmto podujatím sa prispieva nielen k rozvoju a propagácii
čistokrvného chovu psov, ale aj k propagácii regiónu.
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2019zam101
Podporená organizácia: Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan
Banská Bystrica
Názov projektu:
Bezpečne v prírode
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt vodných skautov z Banskej Bystrice,
ktorého cieľom bolo zakúpiť veľkokapacitný stan na outdoorové účely. Stan
je veľmi potrebný pri pobyte v prírode, pretože sa často stáva, že počasie
neumožňuje plánované aktivity, a tak majú skauti vždy aj záložný plán, tzv. mokrý
variant. Ide o aktivity, workshopy, stolové hry a podobne, pri ktorých využívajú
práve bezpečie v spoločných stanoch. Tieto stany sa používajú aj ako sklady na materiál či priestory
na stravovanie a sanitu. Hlavným cieľom tak bolo vybudovať bezpečné zázemie pre deti a mládež
na dlhšie pobytové podujatia, ako aj zabezpečiť udržateľnosť aktivít „mokrého“ programu.

2019zam102
Podporená organizácia: DAR ŽIVOTA
Názov projektu:
SOM TU vďaka transplantácii
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie DAR ŽIVOTA zrealizovalo projekt na podporu
transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR. Cieľom bolo ukázať
obrovský význam darovania orgánov formou výroby videospotu. Je dôležité
verejne prezentovať, že transplantácia vie zachrániť život a zvýšiť jeho kvalitu.
Ľudí čakajúcich na orgán pribúda, darcov je však veľmi málo. Mnohí čakajúci
pacienti následkom tejto skutočnosti zomierajú. Je nutné túto tému opakovane otvárať, držať ju živú a neustále
apelovať na ľudí.

2019zam103
Podporená organizácia: SVETIELKO NÁDEJE
Názov projektu:
Pre lepší pobyt v nemocnici
Suma podpory:
900 EUR
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE už 17. rok pomáha deťom
s onkologickým ochorením a ich rodinám. Cieľom projektu bolo zlepšiť
komfort pobytu na klinike pediatrickej onkológie a hematológie pri dlhodobej
hospitalizácii dieťaťa s onkologickým ochorením a jeho rodiny. Pobyt je zvyčajne
dlhodobý, 1 až 3 mesiace, a už dlhšie sa riešil problém možnosti prania oblečenia
priamo na oddelení. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého zámerom bolo zakúpiť práčku a sušičku.
Spotrebiče tak prispejú k lepšiemu komfortu pri dlhodobej hospitalizácii a odbúrajú hlavne stres mamičiek.
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2019zam104
Podporená organizácia: Združenie za práva zvierat
Názov projektu:
Československý kastračný program
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je stavba oplotenia nového
centra určeného pre týrané, zranené a hendikepované zvieratá. V rámci Združenia
za práva zvierat je spustený plošný kastračný program vo vybraných rómskych
osadách, kde je koncentrácia premnožených zvierat najviac alarmujúca. Projekt
s názvom Československý kastračný program zvláda ročne uskutočniť priemerne
4 veľké kastračné akcie. Počas jednej akcie sa vykastruje zhruba 100 súk, ktoré sú schopné vrhnúť dvakrát ročne
priemerne 6 mláďat. To je pri obyčajnom odhade možný nárast populácie túlavých zvierat o zhruba 1 200 psov
iba v jednej lokalite.

2019zam105
Podporená organizácia: Rodičia a priatelia ZŠ v Oslanoch
Názov projektu:
Olympijský deň
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt základnej školy, ktorá už po druhýkrát
zorganizovala športovú aktivitu pre žiakov pod názvom Olympijský deň.
Cieľom projektu bolo vzbudiť u detí záujem o pohyb, športové aktivity a podporiť
rozvoj motorických schopností. Medzi žiakmi sa takýmito podujatiami utužuje
súdržnosť, vytvárajú sa nové väzby, učia sa tímovej spolupráci a vzájomnému
rešpektovaniu.

2019zam106
Podporená organizácia: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
Názov projektu:
Kosenie vzácnych Kopaneckých lúk
v Slovenskom raji
Suma podpory:
500 EUR
Inštitút aplikovanej ekológie zrealizoval v letných mesiacoch ručné kosenie
vzácnych Kopaneckých lúk v Slovenskom raji. Ide o zachovanie klenotu,
ktorý by sa svojím významom a dôležitosťou dal porovnať so zachovaním
amazonských pralesov. Význam týchto lúk spočíva najmä v tom, že v nich a na
nich žije nezvyčajne rozmanitá populácia rastlinných a živočíšnych druhov, aká
sa vyskytuje len na niekoľkých miestach sveta. Na ploche 1 m2 tu rastie viac než 70 druhov vyšších rastlín.
Tieto lúky sa aj vďaka činnosti človeka a pastve zvierat vyvíjali niekoľko tisícročí do formy veľmi symbioticky
fungujúceho a zároveň krehkého systému. Teraz hrozí, že bez zásahu tieto lúky úplne zaniknú. Jedinou cestou,
ako zabrániť vymiznutiu veľkého množstva nielen rastlinných, ale aj živočíšnych druhov, ktoré sú na rastliny
viazané, je každoročné ručné kosenie.
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2019zam107
Podporená organizácia: HK Považská Bystrica
Názov projektu:
Deti na hokej
Suma podpory:
300 EUR
Hokejový klub Považská Bystrica pracuje s najmenšími deťmi vo veku
od 4 do 10 rokov v rámci športovej prípravy detí. Snaží sa vytvárať podmienky
pre všetky deti na osvojenie si zdravej súťaživosti, hravosti a všeobecnej
športovej prípravy. Zámerom klubu je posilňovanie sociálnych väzieb
a zbližovanie komunity. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom bolo zabezpečiť hokejové výstroje.

2019zam108
Podporená organizácia: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku – HFI
Názov projektu:
Tlač približne 10 000 ks časopisu Nová žena
Suma podpory:
500 EUR
Inštitút sa zaoberá rodinnou politikou a chráni ľudské práva. Cieľom projektu
bolo natlačiť osvetový časopis Nová žena a distribuovať ho do gynekologických
ambulancií a na iné vhodné miesta na Slovensku. Nová žena informuje o rizikách
potratu, možnostiach získania pomoci v tehotenstve, alternatívach k potratu
a o vývine dieťaťa. Je dôležité neustále poskytovať hodnoverné a relevantné
informácie pre žiadateľky o umelý potrat a prispievať tak k ochrane nenarodených detí.

2019zam109
Podporená organizácia: Združenie na pomoc detskej onkológii
Názov projektu:
Pomoc rodinám s onkologicky chorým dieťaťom
Suma podpory:
325 EUR
Zámerom projektu je prostredníctvom Združenia na pomoc detskej onkológii
pomôcť rodinám s onkologickým detským pacientom v komplikovanej sociálnej
situácii a preklenúť ťažké životné obdobie. Udržiavacia liečba trvá dva roky
a počas nej jeden z rodičov nepracuje, zostáva s dieťaťom doma, lebo si vyžaduje
špeciálnu starostlivosť a hygienické prostredie. Cieľom projektu bolo zakúpiť lieky
– cytostatiká, ktoré nie sú plne hradené zo systému verejného zdravotníctva. Aj takáto zdanlivo drobná aktivita
dokáže týmto rodinám čiastočne pomôcť.
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2019zam110
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sabinovská
Názov projektu:
Slniečko začalo hriať, poďme sa, deti, von hrať
Suma podpory:
300 EUR
Materská škola Sabinka disponuje menším lesoparkom, ktorý je ideálny na hry
a pobyt vonku pre deti zo škôlky. Cieľom projektu bolo zatraktívniť časť lesoparku
a postaviť v ňom multifunkčný domček s lezeckou stenou. V domčeku sa môžu
deti hrať, podporovať pohybovú zdatnosť a zároveň predstavivosť. Aktivitou vo
vonkajšom prostredí sa podporí ich zdravie, pohyb a objavia, že aj príroda a les im
vedia ponúknuť zábavu. Deti budú motivované viac času stráviť v prírode, rozvíjať svoje zdatnosti a učiť sa,
ako sa správať zodpovedne v prírode.

2019zam111
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou Lazany
Názov projektu:
Moderná škola
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt základnej školy v Lazanoch, ktorého cieľom
bolo zlepšiť a zmodernizovať pracovné prostredie žiakov a pedagógov zakúpením
interaktívnej tabule. Zámerom školy je skvalitniť výučbu a vytvoriť pracovné
prostredie, ktoré umožňuje žiakom získavať nové vedomosti a poznatky pomocou
moderných technológií.

2019zam112
Podporená organizácia: Kynologický záchranný zbor
Slovenskej republiky
Názov projektu:
Podpora dobrovoľných kynológov záchranárov
Suma podpory:
700 EUR
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre dobrovoľných záchranárov z Kynologického
záchranného zboru Slovenskej republiky nákup záchranárskych batohov, ktoré
sú potrebné pre ich činnosť. Dobrovoľní záchranári investujú množstvo vlastných
ﬁnancií a času do prípravy, výcviku a medzinárodných atestov svojich psov.
Samotní psovodi a ďalší členovia zboru sa taktiež vzdelávajú, a to v oblasti prvej
pomoci, topograﬁe či v oblasti lepšieho porozumenia konania stratenej osoby. Každý rok sa členovia zboru
zúčastnia priemerne 20 pátracích akcií a zachránia tak ročne niekoľko ľudí, ktorí by bez týchto pátracích akcií
zomreli. Nakúpené záchranárske batohy zlepšia vybavenie záchranárov, čím sa vytvoria lepšie podmienky
na záchranu stratených osôb.

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019zam113
Podporená organizácia: ŠOK, o. z.
Názov projektu:
Klokočinské kultúrne večery
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie ŠOK – Šport Osveta Kultúra – sa venuje najmä príprave
charitatívnych športových a kultúrnych podujatí so zameraním na rozvoj mládeže
v Nitrianskom kraji. Zámerom projektu bolo ponúknuť mládeži na najväčšom
nitrianskom sídlisku Klokočina možnosť stráviť príjemné kultúrne večery. Nadácia
Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo zorganizovať päť verejných
premietaní spojených s priestorom na diskusiu, koncerty a občerstvenie. Členovia združenia veria, že sa im
podarilo naštartovať príjemnú tradíciu, v ktorej bude možné pokračovať aj v ďalších sezónach.

2019zam114
Podporená organizácia: Detská misia
Názov projektu:
Suma podpory:

Partnerstvo sŕdc a rúk pri budovaní ČOV
500 EUR

Detská misia pôsobí v Bratislave a venuje sa kresťanskej výchovnej práci.
Funguje na ekumenickom princípe a spolupracuje so všetkými cirkvami, ktoré
tradične pôsobia na Slovensku. Pre potreby rastúcej práce letných táborov
zakúpila zanedbaný objekt tábora ROH v Častej a postupne ho rekonštruuje.
V letných táboroch sa tu počas leta vystrieda približne 550 detí a dorastencov.
Cieľom projektu bolo pomôcť vybudovať koreňovú čistiareň odpadových vôd, ktorá sa javí ako najvhodnejšia.
Je ekologická, estetická a bezpečná.

2019zam115
Podporená organizácia: Poradňa ALEXIS, n. o.
Názov projektu:
Sme v tom s vami II
Suma podpory:
300 EUR
Zameraním poradne ALEXIS, n. o., je pomoc ženám, ktoré sa nechceným
tehotenstvom dostali do komplikovanej životnej situácie. Poskytuje sociálne
poradenstvo, pomáha získať hmotnú pomoc, sprostredkúva kontakty na ďalších
spolupracujúcich odborníkov a organizácie. Cieľom projektu bolo zabezpečiť
plynulosť poradenstva a celkového fungovania poradne formou zakúpenia dvoch
nových notebookov. Tie sú potrebné na množstvo administratívy, ktorú poradňa spracúva.
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2019zam116
Podporená organizácia: Cvič s IČ
Názov projektu:
Bootcamp Cvič s IČ
Suma podpory:
300 EUR
Organizácia Cvič s IČ pravidelnými skupinovými cvičeniami rôzneho špeciﬁckého
zamerania dlhodobo zvyšuje povedomie v oblasti praktických telesných cvičení
ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami a udržiavania zdravého životného
štýlu. Okrem pravidelných skupinových tréningov organizuje víkendové rodinné
sústredenia, na ktorých sa spoločne cvičí v rámci kruhového, intervalového
alebo kompenzačného tréningu. V priebehu sústredení navštevujú členovia wellnesscentrá a diskutujú
o racionálnom stravovaní. Cieľom projektu bolo zorganizovať spoločný tréning v outdoorovom prostredí
a zabezpečiť športové náčinie a pomôcky.

2019zam117
Podporená organizácia: Geodetklub
Názov projektu:
Cesta za poznaním
Suma podpory:
500 EUR
Zámerom projektu občianskeho združenia Geodetklub bolo zorganizovať pre
študentov strednej priemyselnej školy vedomostnú súťaž, ktorá sa uskutočnila
v troch kolách. Prvé dve kolá prebehli online formou a tretie kolo v priestoroch školy,
kde študenti riešili netradičné úlohy z matematiky, fyziky a geograﬁe. Cieľom bolo
spopularizovať prírodné vedy, prepojiť teoretické vedomosti s praktickými úlohami
a podporiť ich v zapájaní sa do stredoškolskej odbornej činnosti, olympiád a iných súťaží.

2019zam118
Podporená organizácia: OZ Slovenské duly
Názov projektu:
Vzdelávanie pre duly
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie Slovenské duly už 15 rokov združuje, školí a podporuje
duly na Slovensku. V súčasnosti má približne 100 členov. Aktivity združenia majú
dosah na 5 000 mamičiek, preto je dôležité neustále vzdelávanie. Cieľom projektu
bolo zrealizovať pre duly retro kurz, ktorý nadväzuje na základný kurz. V rámci
kurzu prebehli konzultácie s odborníkmi, so psychológmi a supervízie, ktoré
neustále posúvajú duly dopredu, poskytujú im potrebnú spätnú väzbu a otvárajú im nové obzory.
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2019zam119
Podporená organizácia: OZ Školák na bielenisku
Názov projektu:
Prírodná „učebňa a klubovňa“ pre deti
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo vybudovať veľký
altánok. Ide o prírodnú učebňu – klubovňu nachádzajúcu sa vo vonkajšom
areáli základnej školy. Využívaná bude vo vyučovacom procese, ale aj
pri mimoškolských aktivitách pre žiakov v školskej družine. Projektom sa
tak prispeje k zlepšeniu trávenia voľného času detí, k nadväzovaniu nových
kamarátstiev, socializácii a upevňovaniu vzťahov.

2019zam120
Podporená organizácia: Združenie rodičov a priateľov pri Základnej
škole Pri kríži – ZRPŠ Pri kríži
Názov projektu:
Žime vedu
Suma podpory:
300 EUR
Základná škola Pri kríži v spolupráci s rodičovským združením sa snaží zvýšiť
u žiakov 3. až 9. ročníka záujem o vedné odbory ako fyzika, informatika, robotika,
matematika či technika. Zámerom projektu je prostredníctvom poobedných aktivít
v školskom klube, na hodinách techniky, informatiky a na workshope s učiteľmi
vzdelávať žiakov interaktívnou a zážitkovou formou. Nadácia Tatra banky podporila
projekt, ktorého cieľom bolo zakúpiť vzdelávacie pomôcky, stavebnice a minilaboratóriá súvisiace s fyzikou,
informatikou a robotikou. Zábava tu nie je samoúčelná, ale je motivačným prvkom a prostriedkom na dosiahnutie
poznania.

2019zam121
Podporená organizácia: KreDO
Názov projektu:
V Domčekove nie je nuda!
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie KreDO je kreatívna dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa
zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva, na výchovu a vzdelávanie detí
a na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva v Prešove. Cieľom projektu
je skvalitniť prácu dobrovoľníkov formou edukačných workshopov. Dobrovoľníci
tak získajú nové vedomosti, posilnia svoj talent a kreativitu. Získané zručnosti
budú môcť využiť pri priamej práci v Domčekove – kreatívno-edukačnom centre pre rodiny. Podieľať sa budú
na vytvorení bezpečného a priateľského prostredia pre deti, mládež, rodiny, seniorov a pravidelne pre nich
budú pripravovať voľnočasové aktivity.
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2019zam122
Podporená organizácia: Slovenská včelárska spoločnosť
Jána Čajdu (SVSJČ)
Názov projektu:

Propagácia včelárstva,
vzbudenie záujmu mladých

Suma podpory:

500 EUR

Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu združujúca včelárov v oblasti
horného Považia pomáha podporovať činnosti jej členov a záujemcov o udržanie
tradície včelárstva na Slovensku. Zámerom projektu je propagácia a vzbudenie
záujmu najmä mladých ľudí o včelárstvo. Nadácia Tatra banky podporila projekt,
ktorého cieľom bolo zorganizovať prednášky, poskytnúť praktickú edukačnú činnosť zakúpením včelárskych
pomôcok a v neposlednom rade vydať publikáciu pri príležitosti 100. výročia organizovaného včelárstva
v regióne.

2019zam123
Podporená organizácia: Rada rodičov pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave
Názov projektu:
Líder v INOVÁCIÁCH podporuje budúcich
programátorov
Suma podpory:

500 EUR

Cieľom projektu je zlepšiť informačné a komunikačné technológie na Gymnáziu
Jána Hollého v Trnave. V školskom roku 2019/2020 sa na druhom stupni
osemročného gymnázia, na štvorročnom gymnáziu a na päťročnom gymnáziu
realizuje výučba programovania v programovacom jazyku Pythone, ktorý je
odporúčaným programovacím jazykom Ministerstva školstva vedy a výskumu SR. Zámerom je v prvom kroku
zabezpečiť potrebné učebné materiály pre učiteľov a licencie pre študentov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. V druhom kroku je dôležité zakúpiť tlačiareň pre študentov, ktorí programujú v mikrosvete Baltík,
a fotoaparát, ktorý škola potrebuje pri vyučovaní informatiky a tvorbe školského časopisu.

2019zam124
Podporená organizácia: OZ Mamy Margity
Názov projektu:
Príď, muzika, k nám!
Suma podpory:
500 EUR
V spolupráci s poradensko-konzultačným centrom K centrum bola zrealizovaná
mobilná skupinová muzikoterapia pre deti z Materskej školy Mamy Margity
v Bratislave. Zámerom projektu bolo priniesť deťom aj pedagógom skúsenosť
muzikoterapie – zážitok, relaxáciu aj poznanie. Niektoré deti majú v škôlke rôzne
ťažkosti, ako napríklad poruchu sluchu, oneskorený alebo narušený vývin reči,
zajakavosť, rôzne emočné ťažkosti, poruchy pozornosti, prípadne pochádzajú z disharmonického rodinného
prostredia. Hudba má liečivý účinok a je jedným z najúčinnejších nástrojov na odbúranie stresu.
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2019zam125
Podporená organizácia: Tanečná škola The EGZ Company
Názov projektu:
Reprezentácia na majstrovstvách Európy
Suma podpory:
500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt tanečnej skupiny, ktorá pôsobí v Malinove.
Cieľom bolo podporiť účasť na majstrovstvách Európy 2019 v Maďarsku. Tanečná
skupina The EGZ Company úspešne reprezentovala našu krajinu už v minulom
roku, keď na Majstrovstvách sveta Dance Star 2018 v Chorvátsku získala 4. miesto
vo svojej kategórii. Účasť tanečníkov na zahraničných súťažiach je dôležitá pre ich
ďalší rozvoj. Učí ich prijímať výzvy, vytrvať v dosahovaní cieľov, rovnako aj prijímať prehry.

2019zam126
Podporená organizácia: Slovakia talents, o. z.
Názov projektu:
Slovakia Talents – podpora mladých hokejistov
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Slovakia talents,
ktoré je zakladateľom hokejového klubu Slovakia Talents. Cieľom projektu
bolo podporiť malých hokejistov ročníkov 2010 a 2011 formou zabezpečenia
tréningových pomôcok, úhrady prenájmu ľadovej plochy a fyziotréningov,
potrebných na komplexný rozvoj detí. Zámerom bolo pripraviť deti na
nadchádzajúcu hokejovú sezónu 2019/2020 tak, aby vďaka dostatočnej tréningovej príprave dosahovali čo
najlepšie výsledky a udržali si záujem o aktívny pohyb a kolektívnu spoluprácu.

2019zam127
Podporená organizácia: OZ MŠ Turnianska
Názov projektu:
Hravo, zdravo
Suma podpory:

300 EUR

Materská škola Turnianska v Bratislave sa rozhodla venovať rôznym športovým
aktivitám, aby deti získavali kladný vzťah k športu už odmalička. Postupne
zrealizujú ﬂorbalový miniturnaj, basketbalovú súťaž, olympiádu, hry na detektívov
a v rámci denného harmonogramu zavedú ranné cvičenia. Aktivitami získajú deti
nové poznatky, vedomosti a zažijú nové hry podporujúce zdravie. Cieľom projektu
bolo podporiť materskú školu zakúpením nového náradia, náčinia a hier.
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2019zam128
Podporená organizácia: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Názov projektu:
Rodina v obrazoch – tvorba rodinného rozpočtu
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie
vzdelávanie, ktorý sa venuje sociálne slabým deťom, rodinám v hmotnej
núdzi a rodinám so zdravotným postihnutím. Vzdelávanie je určené pre rôzne
cieľové skupiny. Cieľom projektu bolo zorganizovať kurz zameraný na ﬁnančnú
gramotnosť. Určený bol pre mladých ľudí pochádzajúcich z rodín, ktoré majú
ﬁnančné a sociálne problémy. Vďaka projektu s názvom Tvorba rodinného rozpočtu bolo takto podporených
36 mladých ľudí.

2019zam129
Podporená organizácia: Domka – združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava – Mamateyova
Názov projektu:
Suma podpory:

Poďme na hlbinu!
700 EUR

Cieľom projektu bolo uskutočniť formačné školenia organizované saleziánskym
strediskom. Aktivita je každoročne orientovaná na mladých, dospievajúcich ľudí,
ktorí chcú bližšie spoznať samých seba, rozlúsknuť osobné dilemy, naučiť sa
konštruktívne pristupovať k hľadaniu riešení každodenných problémov a stimulovať
svoj osobnostný rast vo vzťahu k sebe a ostatným. Ponúknutý je individuálny prístup a prostredie, ktoré spája
pútavé aktivity a priestor na sebareﬂexiu. Zároveň je to príležitosť pre začínajúcich dobrovoľníkov na vzdelávanie
a spoznávanie osobných svedectiev starších s ich skúsenosťami pri dobrovoľníckej práci.

2019zam130
Podporená organizácia: Lúč pri domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Šintave
Názov projektu:
Suma podpory:

Wellness víkend pre ľudí s mentálnym
postihnutím
700 EUR

Občianske združenie Lúč má za úlohu vytvárať vhodné podmienky pre ľudí
so zdravotným postihnutím, podporovať ich všeobecný rozvoj, zapájať ich do
rôznych aktivít spoločenského, kultúrneho a sociálneho života a pomôcť im
v integrácii do spoločnosti. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom bolo zrealizovať wellness víkend a poskytnúť tak účastníkom nové zážitky, zlepšiť ich pohybový aparát,
poskytnúť im psychickú pohodu a sociálnu inklúziu.
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2019zam131
Podporená organizácia: Základná škola Matky Alexie
Názov projektu:
Záhrada Matky Alexie
Suma podpory:
300 EUR
Cieľom projektu je podporiť tvorbu životného prostredia, využívajúc poznatky
žiakov, ktoré získavajú v prírodovedných predmetoch, a ďalej ich rozvíjať
novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním v barokovej záhradke
Matky Alexie. Škola plánuje sprístupniť záhradu zvnútra objektu na účely jej
rekonštrukcie a následného aktívneho využívania plochy na výučbu a oddych
žiakov, zamestnancov a komunity rodín. Realizácia novej záhrady prebehne vo forme spoločnej brigády.
Nadácia Tatra banky podporila projekt zakúpením záhradných lavičiek.

2019zam132
Podporená organizácia: KÚSOK pre každého, o. z.
Názov projektu:
KÚSOK leta pre každého II
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie KÚSOK pre každého vzniklo na základe potreby
dobrovoľníkov pomáhať sociálne slabým rodinám a rodinám v núdzi. Týmto
projektom sa opäť rozhodlo urobiť KÚSOK leta pre každého. Cieľom projektu bolo
zorganizovať celodenný tábor pre deti, ktoré sú ﬁnančne odkázané na pomoc
iných. Sú to deti zo znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia nemajú ﬁnančné
prostriedky na podporu letnej aktivity. V rámci podujatia mali deti možnosť naučiť sa korčuľovať, bicyklovať, jazdiť
na kolobežkách a skejtbordoch. Absolvovali turistiku, orientáciu v priestore, táborový oheň a kopec zábavy.

2019zam133
Podporená organizácia: Materská škola
Názov projektu:
Hýbeme sa spolu
Suma podpory:
300 EUR
Cieľom projektu bolo zrealizovať detskú letnú olympiádu a podporiť materskú
školu v Nemšovej vo forme zabezpečenia materiálneho vybavenia. To bude
využívané aj na ďalšie aktivity škôlky, prevažne zamerané na šport detí, ako
napríklad cvičenie rodičov s deťmi a cvičenie záchranných zložiek. Zámerom je
aktivizovať deti a partnerov školy k pohybu a zdravému životnému štýlu formou
zmysluplných aktivít, pri ktorých deti zažívajú množstvo zábavy a pocity úspechu.
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2019zam134
Podporená organizácia: OZ Šimon aktívne
Názov projektu:
Komunikujeme s okolím pomocou IT technológií
Suma podpory:
500 EUR
Cieľom projektu bolo podporiť účasť štatutárneho zástupcu občianskeho
združenia a zároveň špeciálneho pedagóga a logopéda na medzinárodnej
konferencii ECER-AAK ALL DAY v Bratislave. Získané poznatky z konferencie
sa bude snažiť občianske združenie Šimon aktívne ďalej poskytnúť ľuďom
s postihnutím a ich rodinám na pravidelných stretnutiach. Zámerom je poskytovať
informácie a poznatky o možnostiach využitia rôznych terapií a pomôcok na zlepšenie kvality ich života
vo všetkých oblastiach. Veľa postihnutých ľudí má narušenú hlavne komunikačnú schopnosť, preto dostávajú
na spoločných stretnutiach šancu vyskúšať si rôzne pomôcky a metódy na zlepšenie komunikácie.

2019zam135
Podporená organizácia: DOMKA – združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava – Miletičova
Názov projektu:
Suma podpory:

Prímestský tábor 2019
500 EUR

Saleziáni prostredníctvom občianskeho združenia Domka celoročne pripravujú
hodnotný program pre deti a mládež. Cieľom projektu bolo zorganizovať prímestský
tábor v Bratislave a poskytnúť tak deťom plnohodnotné využitie voľného času počas
prázdnin. Združenie im každoročne ponúka dva týždne prežité medzi rovesníkmi
v prostredí, kde sa každý jednotlivec cíti prijatý a rešpektovaný skupinou. Prostredníctvom tábora absolvujú výlety
do blízkeho okolia a zabavia sa športom či zábavnými aktivitami, pri ktorých rozvíjajú svoju tvorivosť.

2019zam136
Podporená organizácia: SRRZ-RZ pri základnej škole
Názov projektu:
Do školy na bicykli
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt rady rodičov z občianskeho združenia pri
Základnej škole Hroncova v Košiciach, ktorý prispel k rozšíreniu súčasného počtu
stojanov na bicykle a zároveň k ich zastrešeniu. Zámerom projektu je podporovať
a motivovať deti, rodičov a učiteľov, aby chodili do školy na bicykli a urobili tak
niečo pre svoje zdravie.
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2019zam137
Podporená organizácia: TŠK Soul Prešov
Názov projektu:
Letné tanečné sústredenie
Suma podpory:
500 EUR
Cieľom projektu tanečno-športového klubu Soul Prešov bolo zorganizovať letné
tanečné sústredenie v penzióne Opal v obci Zámutov pre všetky tanečné páry
aj jednotlivcov. Na sústredení sa zúčastnilo približne 25 detí rôznych vekových
kategórií, ktoré sa pripravovali na nasledujúcu sezónu. Zámerom projektu je
zvyšovanie výkonu športovcov na tanečných akciách a dosiahnutie kvalitnej
reprezentácie prešovského klubu na celoslovenských, ale aj zahraničných súťažiach.

2019zam138
Podporená organizácia: VITUS
Názov projektu:
Spievajúce Rusovce
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie VITUS sa zaoberá koordináciou rekonštrukcie sakrálnych pamiatok v Rusovciach,
prevádzkou farského pastoračného centra a organizovaním podujatí zameraných na rozvoj vzťahov
v duchu kresťanských hodnôt. Cieľom projektu bolo zakúpiť mikrofóny s príslušenstvom a spevníky,
ktoré využije detský spevokol vo farnosti Rusovce a občianske združenie VITUS pri rôznych komunitných
aktivitách, ktoré organizuje pre širokú verejnosť.

2019zam139
Podporená organizácia: Záchranná služba východ
Názov projektu:
Komunikácia pre život
Suma podpory:
700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Záchranná
služba východ, ktorého poslaním je zachraňovať ľudské životy, materiálne
hodnoty a ochraňovať životné prostredie. Cieľom projektu bolo zakúpiť
profesionálnu vozidlovú rádiostanicu a zabezpečiť tak, že záchranárske
vozidlo bude v ťažko dostupnom teréne vždy v spojení s členmi združenia
a s ostatnými zložkami pri záchranných prácach. Rádiostanica je potrebná nielen v prípade vzniku akýchkoľvek
mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm, ale aj ako spojka na kultúrnych a športových podujatiach.
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2019zam140
Podporená organizácia: Kultur
Názov projektu:
Projekt záhrada
Suma podpory:
500 EUR
Komunitný priestor Hríbik sa nachádza v Limbašskom lese v časti Suchý
vrch. Deti, ktoré ho navštevujú, sú zapájané do bežných činností ako varenie,
upratovanie, opravovanie, zbieranie odpadkov počas denných prechádzok,
čistenie potoka a podobne. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom bolo zakúpiť potrebný materiál na vytvorenie a oplotenie záhrady, v ktorej
si deti dopestujú vlastnú zeleninu. Prínos projektu spočíva v hodnotách, ktoré ukazujeme našim deťom –
že je dôležité našu prírodu nielen chrániť, ale aj sa o ňu starať, pestovať a vytvárať niečo nové.

2019zam141
Podporená organizácia: Žijem, teda som!
Názov projektu:
Masáže detí s DMO
Suma podpory:
1 000 EUR
Občianske združenie Žijem, teda som! založili rodičia Kristiána a Sebastiána
Legerských, ktorí sa narodili predčasne a trpia diagnózou detskej mozgovej obrny
(DMO). Združenie pomáha aj iným rodinám prekonávať prekážky bežného života.
Cieľom projektu bolo zorganizovať a zabezpečiť pravidelné uvoľňujúce masáže
pre deti s DMO v domácom prostredí a pomôcť im uvoľniť spastické svalstvo.
Pravidelnosť je pri takomto postihnutí veľmi dôležitá. Zámerom je zbaviť deti nekomfortu v rôznych polohách,
bolestí stiahnutých šliach a svalov, navodiť pocit pokoja a pohody, čo sa odrazí i v ostatných oblastiach života.

2019zam142
Podporená organizácia: Slovenská rada rodičovských združení –
rodičovské združenie pri základnej škole
Názov projektu:
Letná prázdninová škola
Suma podpory:
500 EUR
Snahou občianskeho združenia je ponúkať zmysluplné trávenie voľného času
pre deti z vidieckeho prostredia, ktoré majú obmedzené možnosti. Nadácia Tatra
banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo zorganizovať 4 jednodňové výlety
počas letnej prázdninovej školy. Projekt bol výpravou za poznávaním rodného
kraja, určený pre deti mladšieho školského veku, ktoré navštívili rôzne múzeá
a hrady. Projekt možno chápať ako výzvu nahliadnuť do historického, kultúrneho a prírodného bohatstva
Turčianskej kotliny a jej blízkeho okolia. Ponúka priestor na stretnutie s vrstovníkmi a možnosť poznania
samého seba.
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2019zam143
Podporená organizácia: Podložený palček
Názov projektu:
Zažiť zážitok
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie Podložený palček pôsobí v Brezne a venuje sa pomoci
telesne postihnutým deťom a ich rodinám. V súčasnosti pomáha 34 členom.
Cieľom projektu bolo zrealizovať príjemný deň pre všetky rodiny, ktoré majú ťažko
choré deti a veľmi zriedka je postarané o ich relax či pohodlie. V rámci projektu
mali možnosť navštíviť jaskyňu s príjemným ovzduším vhodným pre dýchacie
cesty a dopriať si relax vo wellnesse. Doplnkovými aktivitami boli masáže, vírivka a možnosť rehabilitácie.
Zámerom projektu bolo, aby si rodiny oddýchli a načerpali ďalšie sily na každodennú starostlivosť o deti.

2019zam144
Podporená organizácia: Šťastný domov – Happy House
Názov projektu:
Pomoc opusteným a týraným psíkom a mačičkám
Suma podpory:
300 EUR
Okres Levice je najväčší okres Slovenska, kde sa nachádza 89 obcí, a prevažne
na juhu, v okolí rómskych komunít je veľa psíkov a mačiek. Tieto zvieratá neboli
nikdy očkované, kastrované ani označené mikročipom. Často sa z osád odtúlajú
a prenášajú rôzne infekčné choroby, ktoré môžu byť nebezpečné aj pre človeka
a, samozrejme, pre domácich miláčikov. Karanténna stanica sa snaží eliminovať
riziko nákazy, choré zvieratá izolovať a preliečiť. Cieľom projektu bolo za pomoci odchytov, kastrácií a očkovaní
znížiť počet problémových zvierat a prenos chorôb.

2019zam145
Podporená organizácia: Školský basketbalový klub GALAXY Košice
Názov projektu:
Rozvoj mládežníckeho basketbalu
Suma podpory:
300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia ŠBK GALAXY Košice, ktoré sa venuje výchove
mladých basketbalistov. Cieľom projektu bolo skvalitniť podmienky formou zabezpečenia nových moderných
tréningových pomôcok na podporu letnej prípravy, domácich aj zahraničných turnajov. Projekt prispeje
k motivácii zverencov a k ešte väčšej chuti športovať a posúvať sa ďalej.
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2019zam146
Podporená organizácia: TJ Lokomotíva Čadca
Názov projektu:
Letný volejbalový tábor
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie TJ Lokomotíva Čadca podporuje volejbalový oddiel,
ktorý sa venuje žiačkam základných a stredných škôl od prípravky až po
súťaže v Slovenskej volejbalovej federácii. Cieľom projektu bolo zorganizovať
volejbalový tábor s účasťou 30 detí. Hráčky si v tábore každoročne zdokonaľujú
nielen fyzickú prípravu, ale aj hernú činnosť, aby boli dostatočne pripravené
na nadchádzajúcu súťaž.

2019zam147
Podporená organizácia: Klub priateľov detskej nemocnice
v Banskej Bystrici
Názov projektu:
Suma podpory:

Zachraňujúce ECMO môže byť aj transportné
1 000 EUR

Cieľom projektu bolo zabezpečiť transportné príslušenstvo k život zachraňujúcemu
prístroju na mimotelovú oxygenoterapiu. Ide o veľmi výnimočné zariadenie
slúžiace na mimotelové okysličovanie krvi, vďaka ktorému sa podarilo zachrániť
život dieťaťa už niekoľkokrát. Prevádzkuje ho pediatrický urgentný transportný
tím, ktorý prepravuje deti v priamom ohrození života z ktoréhokoľvek miesta
na Slovensku priamo na II. kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v Banskej Bystrici.

2019zam148
Podporená organizácia: HIA, o. z.
Názov projektu:
Nádej pre starkých s HIV – Uganda
Suma podpory:
700 EUR
Občianske združenie HIA – Health Initiatives Association podporuje liečenie HIV a poskytuje sociálny program
pre deti a starých ľudí v Ugande. Projekt je zameraný na sociálnu pomoc osamelým a chorým starým ľuďom, ktorí
sa liečia na klinike. Nemá sa o nich kto postarať a sú odkázaní na milodary z okolitej komunity, čo znamená, že
dostanú jedno chudobné jedlo raz za deň či dva. Zámerom projektu je zlepšiť ich životné podmienky. Nadácia
Tatra banky podporila projekt na zabezpečenie štartovacích balíčkov, ktoré obsahujú matrac, prikrývku, návliečku
a lavór na umývanie. Prispeje sa tak nielen k zvýšeniu účinnosti liečby, ale poukáže sa na vzor starostlivosti
o starších pre mladé generácie.
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2019zam149
Podporená organizácia: Iniciatíva rodičov Lamača
Názov projektu:
Kvety pre naše deti
Suma podpory:
300 EUR
Občianske združenie rodičov podporuje škôlku sv. Filipa Neriho v Bratislave.
Cieľom projektu bolo vybudovať vyvýšené záhony v prostredí záhrady škôlky,
v ktorých budú jednotlivé triedy pestovať rastliny podľa vlastného uváženia.
Pestovanie má predpoklady vzbudiť u detí záujem a nadšenie pre takúto aktivitu,
vytvárať im pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom
pestovania získajú vedomosti o rastlinách a zistia, že jedlo, ktoré sa nám dostáva na stôl, vzniká vďaka
nadšeniu, starostlivosti a práci. Vytvorenie vyvýšených záhonov v prostredí škôlky je prostriedkom
na skrášlenie prostredia, environmentálnu výchovu, ale aj budovanie charakteru detí.

2019zam150
Podporená organizácia: K VECI
Názov projektu:
Oprava bazéna v detskom domove v Bernolákove
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie K VECI sa zaoberá verejným dianím a zveľaďovaním verejných priestranstiev v obci
Bernolákovo. Projektom sa pomôže detskému domovu s rekonštrukciou bazéna, ktorý sa nachádza priamo
v areáli domova. Bazén budú využívať po rekonštrukcii deti z detského domova a sociálne slabšie rodiny,
ktoré si nemôžu dovoliť kúpanie na kúpaliskách, prípadne nemajú možnosť presunu na okolité jazerá.
Zámerom občianskeho združenia je pomôcť deťom spríjemniť voľný čas v letných mesiacoch a zároveň
naďalej podnecovať občanov do dobrovoľníckej činnosti.

2019zam151
Podporená organizácia: Chuť ŽIŤ
Názov projektu:
Tvorba rodostromu
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Chuť ŽIŤ ponúka sociálnu prácu, poradenstvo a snaží
sa zvyšovať celkovú úroveň plnohodnotného života hendikepovaných
a marginalizovaných spoluobčanov. Cieľom projektu bolo zorganizovať
reminiscenčnú terapiu so seniormi, ktorí žijú v komunite Dolný Kubín prevažne
osamelo. Účastníci terapie vytvorili rodostromy, ktoré sú výsledkami ich minulých
zážitkov a skúseností. Do tvorby rodostromu sa zapojili aj rodinní príslušníci.
Zámerom bolo podporiť rodinnú spolupatričnosť a prepojiť rodinných členov, aby sa ešte viac zblížili.
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2019zam152
Podporená organizácia: Gemerské grúne
Názov projektu:
Búdky pre dudky
Suma podpory:
500 EUR
Dudok chochlatý je jedným z našich najkrajších, avšak aj najrýchlejšie miznúcich
vtákov. Projekt občianskeho združenia Gemerské grúne je inšpirovaný
podobnými projektmi v Rakúsku a Česku, kde hniezdne búdky pre dudky
umiestňujú v krajine do kôlničiek vytvorených len kvôli hniezdeniu dudka.
Rovnaký postup zvolilo združenie aj v obci Babinec, okres Rimavská Sobota.
V rámci workshopov zameraných predovšetkým na deti a dobrovoľníkov vyrábajú a osádzajú takéto búdky
s následnou vzdelávacou činnosťou. Cieľom projektu bolo zadovážiť stavebný materiál a takéto búdky vyrobiť.
Spoločne sa tak prispelo aspoň k čiastočnému uchovaniu jeho výskytu u nás.

2019zam153
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri MŠ Mišúta
Názov projektu:
Preliezka Pyramída pre deti
Suma podpory:
300 EUR
Materská škola v Prievidzi, ktorá ma 6 tried a 125 detí, disponuje aj školským
areálom, ktorý potreboval po 35 rokoch prevádzky rekonštrukciu. Cieľom
projektu bolo zakúpiť preliezku pyramídu. V rámci aktivít celého plánu
rekonštrukcie školského areálu je aj vytvorenie oddychovej zóny. Preliezky
pribúdajú postupne a deťom sa tak pomaly zlepšujú podmienky na hranie
a trávenie spoločného času.

2019zam154
Podporená organizácia: OZ Rusovčatá
Názov projektu:
Začnime od seba
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie Rusovčatá realizuje pravidelne v období apríl až september
projekt Rusovský susedský trh. Je to komunitná akcia, kde sa stretávajú lokálni
predajcovia so svojimi prebytkami z dvora, predajcovia s handmade výrobkami
a kupujúci, ktorí tu radi trávia čas so svojimi susedmi. Okrem kúpno-predajnej
a remeselnej zóny sa občianske združenie zapája vzdelávacími podujatiami,
ako sú napríklad odborné prednášky o permakultúre, kompostovaní alebo včelách. Cieľom projektu bolo
zorganizovať odborné prednášky zamerané na vzdelávanie ľudí v oblastiach ekológie a trvalej udržateľnosti,
vyrobiť plagáty a zabezpečiť materiál na tvorenie.
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2019zam155
Podporená organizácia: Lukáš Bogdan – tanec na vozíčku
Názov projektu:
Tréningy
Suma podpory:
500 EUR
Tanec na vozíku pomáha okrem udržovania kondície aj pri veľmi dôležitom
začlenení telesne postihnutých ľudí do spoločnosti. Nadácia Tatra banky
podporila ťažko postihnutého Lukáša formou individuálnych tréningov a príprav
na významné svetové podujatia. V júni reprezentoval Lukáš Slovensko na Para
Dance Sport Mainhatten Cup vo Frankfurte a v novembri to bol World Para Dance
Sport Championships v Bonne. Okrem toho sa zúčastnil niekoľkých vystúpení na Slovensku.

2019zam156
Podporená organizácia: OZ S úsmevom
Názov projektu:
Hráme sa, učíme a relaxujeme s lienkou
Suma podpory:
500 EUR
Občianske združenie S úsmevom pôsobí v Martine a poskytuje poradenstvo
ľuďom, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo pochádzajú zo sociálne
slabého prostredia. Hlavným cieľom projektu bolo dovybaviť poradenské centrum
Lienka nábytkom a edukačnými, rehabilitačnými a relaxačnými pomôckami.
Snahou je, aby sa prostredníctvom terapií a hier zlepšoval nielen zdravotný stav
detí, ale aby bolo aj jednoduchšie ich zaradenie do školského systému, ako aj celkového života. Prínosom
bude kompletná poradenská činnosť a stimulačné programy zamerané na edukačné, tvorivé a relaxačné
činnosti určené primárne pre deti do 6 rokov.

2019zam157
Podporená organizácia: Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
Názov projektu:
AxisMundi I/II 2019
Suma podpory:
500 EUR
Časopis Axis Mundi je jediným odborným periodikom zameraním na štúdium náboženstiev na Slovensku.
Je dôležitým nástrojom na rozvoj tejto vednej disciplíny. Poskytuje publikačný priestor pre študentov,
religionistov i odborníkov príbuzných disciplín. Obsah časopisu tvoria odborné práce v slovenskom alebo
anglickom jazyku a uverejňované sú v ňom aj najlepšie študentské práce. Dôležitou súčasťou časopisu sú
správy z vedeckých podujatí, recenzie, kritiky kníh a tiež informácie o dianí v Slovenskej spoločnosti pre
štúdium náboženstiev a o dianí v odbore. Cieľom projektu bolo vydanie dvoch čísiel časopisu Axis Mundi.
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2019zam158
Podporená organizácia: Detské ARO Košice
Názov projektu:
Je mi zima, kým spím 2019
Suma podpory:
1 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo zabezpečiť prístroj
dynamického ohrevu na mobilnom stojane s ohrievacími vankúšmi pre 16-lôžkovú
Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) v Detskej
fakultnej nemocnici v Košiciach. Zabezpečenie prístroja bude mať pozitívny vplyv
na liečbu kriticky chorých detí hospitalizovaných na tejto klinike, ako aj detí z iných
oddelení či nemocníc, ktoré podstupujú v zákrokovej miestnosti KPAIM bolestivé výkony v anestéze.

2019zam159
Podporená organizácia: Slovenská Mountainbiková Asociácia, o. z.
Názov projektu:
Oprava Singletracku
Suma podpory:
300 EUR
Prioritou Slovenskej Mountainbikovej Asociácie, o. z., je zlepšovať podmienky
na horskú cyklistiku na Slovensku, budovať cyklotrasy s čo najdlhšou životnosťou
a zároveň minimálnym zásahom do prírody. Cieľom projektu bolo upraviť najviac
využívanú časť singletrackov pomocou minibagra a zveľadiť tak prostredie v okolí
mesta Prešov. Zámerom je pritiahnuť mládež do lesa na horské bicykle, aby
aktívne trávili svoj voľný čas. Prínos z projektu ocenia nielen cyklisti, ale aj bežci a turisti.

2019zam160
Podporená organizácia: Ruthenia ensemble
Názov projektu:
Rusínska vatra
Suma podpory:
500 EUR
Hlavným zámerom občianskeho združenia je prezentácia Rusínov v širšom
kontexte ako len folklórnom, pretože ide o obnovu bohatej folklórnej tradície
regiónu. Cieľom projektu bolo zorganizovať multižánrové víkendové podujatie,
ktoré bolo spojené so stavbou vysokej vatry v Malom Lipníku. V priestoroch
blízkej haly bola pripravená mobilná výstava a projekcia, ktorá odprezentovala
významných Rusínov. Oslovením aj zahraničných hostí sa stáva toto podujatie čoraz atraktívnejším pre diváka
a zároveň prispieva k obohateniu kultúrneho vyžitia.
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2019zam161
Podporená organizácia: Slobodná kultúra, o. z.
Názov projektu:
Talkshow Prešov
Suma podpory:
500 EUR
V meste Prešov a celkovo v šarišskom regióne je nespočetné množstvo
mladých a talentovaných ľudí, ktorí sa angažujú v rôznych kultúrnych oblastiach.
Občianske združenie Slobodná kultúra sa venuje podporovaniu mladých talentov
a považuje za nevyhnutné, aby sa o ich kultúrnom pôsobení dozvedala široká
verejnosť. Názornými ukážkami a pútavými prezentáciami v rámci podujatia sa
zameriava na uchovávanie a šírenie kultúrnych artefaktov. Cieľom projektu bolo zorganizovať 9 dielov Talkshow
Prešov s tromi zaujímavými hosťami z kultúrnej sféry, so sprievodom hudobnej kapely a sprievodným kultúrnym
programom.
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Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program pomáha ľuďom trpiacim zdravotnými komplikáciami, ale aj s ich sociálnymi dôsledkami,
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 (22. februára, 15. júla a 8. novembra 2019) bolo prijatých spolu 66 projektov,
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 82 605 EUR. Podporili sme 63 žiadateľov sumou 50 020 EUR.
Ku koncu roka sme pomohli aj rodinám, ktoré utrpeli škodu pri výbuchu plynu 6. 12. 2019 na Mukačevskej ulici
v Prešove, podporili sme 5 žiadateľov sumou 8 000 EUR.
Spolu sme tak podporili 68 žiadateľov sumou 58 020 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v I. a II. kole programu v zložení: Zuzana Böhmerová, Zuzana Ondrová a Lenka Šemrincová a v III. kole
programu v zložení: Zuzana Ondrová, Lenka Šemrincová a Eva Antošovská Záhorská.
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Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou
alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, sme poskytli:
2019pp001
Príjemca daru:
Suma podpory:

Milan H.
1 000 EUR

2019pp002
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tibor G.
800 EUR

2019pp004
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter K.
700 EUR

2019pp005
Príjemca daru:
Suma podpory:

Marie B.
700 EUR

2019pp006
Príjemca daru:
Suma podpory:

Rastislav L.
600 EUR

2019pp010
Príjemca daru:
Suma podpory:

Marek B.
1 000 EUR

2019pp011
Príjemca daru:
Suma podpory:

Daniel V.
420 EUR

2019pp012
Príjemca daru:
Suma podpory:

Barbora K.
900 EUR
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2019pp014
Príjemca daru:
Suma podpory:

Pavel G.
400 EUR

2019pp015
Príjemca daru:
Suma podpory:

Alena S.
800 EUR

2019pp016
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter M.
600 EUR

2019pp018
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tomáš Š.
900 EUR

2019pp019
Príjemca daru:
Suma podpory:

Gabriela M.
800 EUR

2019pp020
Príjemca daru:
Suma podpory:

Karin R.
800 EUR

2019pp021
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jana C.
700 EUR

2019pp026
Príjemca daru:
Suma podpory:

Michal S.
600 EUR
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2019pp028
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana K.
700 EUR

2019pp029
Príjemca daru:
Suma podpory:

Alena B.
500 EUR

2019pp031
Príjemca daru:
Suma podpory:

Renáta T.
800 EUR

2019pp032
Príjemca daru:
Suma podpory:

Alena P.
700 EUR

2019pp033
Príjemca daru:
Suma podpory:

Helena K.
800 EUR

2019pp035
Príjemca daru:
Suma podpory:

Monika Č.
600 EUR

2019pp036
Príjemca daru:
Suma podpory:

Gabriela L.
1 000 EUR

2019pp037
Príjemca daru:
Suma podpory:

Lucia U.
1 000 EUR
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2019pp038
Príjemca daru:
Suma podpory:

Lucia D.
600 EUR

2019pp039
Príjemca daru:
Suma podpory:

Táňa F.
900 EUR

2019pp042
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jana M.
500 EUR

2019pp046
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana L.
1 100 EUR

2019pp047
Príjemca daru:
Suma podpory:

Radoslav D.
900 EUR

2019pp048
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana Sch.
1 000 EUR

2019pp049
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jana L.
1 000 EUR

2019pp052
Príjemca daru:
Suma podpory:

Renáta B.
720 EUR
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2019pp053
Príjemca daru:
Suma podpory:

Silvia B.
900 EUR

2019pp056
Príjemca daru:
Suma podpory:

Lucia K.
800 EUR

2019pp058
Príjemca daru:
Suma podpory:

Kristína T.
1 000 EUR

2019pp059
Príjemca daru:
Suma podpory:

Emil K.
180 EUR

2019pp060
Príjemca daru:
Suma podpory:

Soňa V.
1 100 EUR

2019pp062
Príjemca daru:
Suma podpory:

Vladimír H.
1 000 EUR

2019pp063
Príjemca daru:
Suma podpory:

Martina J.
900 EUR

2019pp066
Príjemca daru:
Suma podpory:

Eva S.
1 100 EUR
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Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny
zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa alebo s prírodnou
katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ
nevedel ovplyvniť, sme poskytli:
2019pp003
Príjemca daru:
Suma podpory:

Magdaléna K.
700 EUR

2019pp007
Príjemca daru:
Suma podpory:

Ingrid Z.
600 EUR

2019pp008
Príjemca daru:
Suma podpory:

Ján M.
600 EUR

2019pp009
Príjemca daru:
Suma podpory:

Emília S.
400 EUR

2019pp013
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zsolt H.
600 EUR

2019pp022
Príjemca daru:
Suma podpory:

Monika T.
800 EUR

2019pp024
Príjemca daru:
Suma podpory:

Veronika G.
800 EUR
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2019pp025
Príjemca daru:
Suma podpory:

Miriama N.
800 EUR

2019pp027
Príjemca daru:
Suma podpory:

Stanislav T.
1 000 EUR

2019pp030
Príjemca daru:
Suma podpory:

Adriana G.
1 000 EUR

2019pp034
Príjemca daru:
Suma podpory:

Helena V.
1 000 EUR

2019pp040
Príjemca daru:
Suma podpory:

Filip R.
800 EUR

2019pp041
Príjemca daru:
Suma podpory:

Július Ž.
900 EUR

2019pp043
Príjemca daru:
Suma podpory:

Viera V.
700 EUR

2019pp044
Príjemca daru:
Suma podpory:

Anna K.
700 EUR

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019pp045
Príjemca daru:
Suma podpory:

Eva J.
900 EUR

2019pp050
Príjemca daru:
Suma podpory:

Marián K.
700 EUR

2019pp051
Príjemca daru:
Suma podpory:

Katarína B.
800 EUR

2019pp054
Príjemca daru:
Suma podpory:

Rozália N.
1 000 EUR

2019pp055
Príjemca daru:
Suma podpory:

Matúš K.
900 EUR

2019pp061
Príjemca daru:
Suma podpory:

Michaela C.
800 EUR

2019pp064
Príjemca daru:
Suma podpory:

Monika H.
1 100 EUR

2019pp065
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana N.
900 EUR
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2019pp067
Príjemca daru:
Suma podpory:

Vladimír H.
1 500 EUR

2019pp068
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jozef Č.
2 000 EUR

2019pp069
Príjemca daru:
Suma podpory:

Ivana P.
1 000 EUR

2019pp070
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter H.
2 000 EUR

2019pp071
Príjemca daru:
Suma podpory:

Valéria K.
1 500 EUR
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Grantový program Viac pre regióny
Grantový program je určený na podporu projektov realizovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami,
ktoré svoje aktivity realizujú v jednej z verejnoprospešných oblastí, na ktorých sa zamestnanci Tatra banka
Group zúčastnia ako dobrovoľníci.
Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporila realizáciu dobrovoľníckej aktivity, preto aj rozpočet projektov
je navrhnutý na pokrývanie nákladov súvisiacich s konkrétnou dobrovoľníckou akciou alebo s projektom,
v rámci ktorého sa bude dobrovoľnícka akcia realizovať.
Projekty organizácií a ich dobrovoľníckych aktivít vhodných na podporu do Nadácie Tatra banky predložili
zamestnanci TBG.

Grantový program podporil projekty realizované v nasledujúcich oblastiach verejnoprospešnosti:
• ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,
• poskytovanie sociálnej pomoci, individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
• zachovanie kultúrnych hodnôt,
• podpora a rozvoj vzdelávania,
• ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov vrátane ochrany práv detí a mládeže,
• ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt,
• podpora a rozvoj športu.

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného
výboru programu v súlade s nasledujúcimi hodnotiacimi kritériami:
• miera verejnej prospešnosti predkladaného projektu,
• význam dobrovoľníckej aktivity/projektu pre misiu organizácie,
• dosah na komunitu, pre ktorú má byť aktivita realizovaná, a veľkosť skupiny, ktorá bude mať z projektu osoh,
• technická stránka projektu a rozpočet
• a miera zapojenia zamestnancov Tatra banka Group do realizácie projektu (počet zamestnancov, ktorí sa
aktivity zúčastnia ako dobrovoľníci).

K termínu uzávierky programu 25. novembra 2019 bolo prijatých spolu 15 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali
sumu 22 150 EUR. Podporili sme 15 žiadateľov sumou 16 700 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v zložení: Marcel Zajac, Zuzana Ondrová a Lenka Šemrincová.
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Zoznam 15 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2019reg001
Podporená organizácia: Naša Revúca, o. z.
Kraj:
Banskobystrický
Suma podpory:
1 000 EUR
Zámerom občianskeho združenia je zmeniť negatívne myslenie občanov regiónu Gemer, ich pasivitu až
agresivitu voči národnostným menšinám. Združenie podnecuje občiansku spoločnosť, angažovanosť vo
verejnom živote a dobrovoľníctvo. V roku 2019 zorganizovalo združenie prvýkrát Deň detí, ktorý nebol politický
a zožal obrovský úspech. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zorganizovať ďalší ročník
oslavy Dňa detí a urobiť tak tradíciu tohto podujatia. Okrem tradičných aktivít, ako sú kolotoče, vystúpenia,
remeselné stánky a občerstvenie, je v pláne podporiť aj pohybové aktivity mladých ľudí. Prínosom je vytváranie
kontaktov a interakcií v neutrálnom prostredí, ktorého cieľom je radosť z hry, podpora a rozvoj detských
pohybových zručností.

2019reg002
Podporená organizácia: Hokejový klub HC 07 Detva – mládež
Kraj:
Banskobystrický
Suma podpory:
800 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je pomôcť pri budovaní, maľovaní a stavebných
prácach na novej tréningovej multifunkčnej ploche. Cieľovou skupinou sú všetky deti hokejového klubu HC
07 Detva – mládež a tiež deti z iných klubov, s ktorými klub spolupracuje. Hlavným zámerom klubu je držať
krok s modernou výučbou mládeže, vytvárať motivačné prostredie pre mladých športovcov a zabezpečovať
spestrenie tréningov na ľade aj mimo neho s novými pomôckami a zariadeniami. Ako výsledok sa očakáva
podstatne lepšie tréningové prostredie, ako je k dispozícii teraz.

2018reg003
Podporená organizácia: OZ Zatúlané psíky Šaľa
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky opakovane inštitucionálnym grantom podporila organizáciu OZ Zatúlané psíky Šaľa.
Táto bola založená začiatkom roka 2011 dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali,
pričom postupom času svoje aktivity rozšírila, a preto vybudovala nový útulok na súkromnom pozemku, kde
dobrovoľníci organizácie poskytujú azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. Podpora bude slúžiť na vybudovanie
studne v prevádzke karanténnej stanice, skultúrnenie exteriéru v novom výbehu v časti útulok a, samozrejme,
na bežnú prevádzku, hygienu v útulku, s cieľom čo najviac minimalizovať nebezpečenstvo vzniku infekčných
ochorení.
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2019reg003
Podporená organizácia: Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Kraj:
Bratislavský
Suma podpory:
1 200 EUR
Zariadenie ponúka opatrovateľské služby pre seniorov a poskytuje núdzové bývanie pre matky s deťmi.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zorganizovať vyhliadkovú jazdu Prešporáčikom
a ukázať klientom centra historickú časť mesta. Hlavným zámerom je ponúknuť neštandardný zážitok
seniorom, vytrhnúť ich zo zabehnutého stereotypu a sprostredkovať im, ako sa zmenila Bratislava od ich
mladých čias. Celodennú aktivitu podporia svojím sprievodom dobrovoľníci.

2019reg004
Podporená organizácia: OZ Vodníček, Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20
Kraj:
Bratislavský
Suma podpory:
900 EUR
Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20 založili rodičia detí navštevujúcich materskú školu
a jeho cieľom je rôznymi aktivitami podporovať činnosť škôlky. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom je vytvoriť záhradu. V pláne je postaviť vyvýšené záhony, živý plot z ovocných kríkov, kompostér,
parenisko a bosonohý chodník, ktorého súčasťou budú také prírodné povrchy, aké sa v meste či parku bežne
nevyskytujú. Hlavným zámerom projektu je podporiť environmentálne vzdelávanie v materskej škole. Projekt
kladie dôraz na to, aby sa deti učili vlastnou skúsenosťou, prostredníctvom vlastného zážitku a budovali si
vzťah k prírode už od malička.

2019reg005
Podporená organizácia: ZŠ Mládežnícka 3, Košice-Šaca
Kraj:
Košický
Suma podpory:
700 EUR
Rozprávky a príbehy majú v živote detí výnimočné a nezastupiteľné miesto. Vyvolávajú v nich pocity pohody,
ktoré posilňujú dôveru a istotu. Projekt Z rozprávky do rozprávky je zameraný na prípravu slávnostného
programu pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku základnej školy v Košiciach. Učitelia spolu s deťmi pripravia
pre rodičov a hostí skrátenú podobu 6 najznámejších rozprávok spracovaných v muzikálovej podobe. Na jar
je pripravený pre deti výlet do Slavošoviec, rodiska rozprávkara Pavla Dobšinského. Zámerom projektu je
pomáhať zachovávať a ďalej rozvíjať kultúrne hodnoty našich predkov.
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2019reg006
Podporená organizácia: Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice
Kraj:
Košický
Suma podpory:
1 300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zrevitalizovať átrium školy. Ide o obdĺžnikový priestor
uprostred školy, ktorý je v súčasnosti zanedbaný a neudržiavaný. Zámerom je premeniť tento priestor na
učebňu pod holým nebom, ktorú by žiaci mohli využívať pri vhodnom počasí. Zároveň by tento priestor mohol
byť využívaný aj na mimoškolskú činnosť – besiedky, predstavenia žiakov či školské akadémie. Prínosom bude
praktická výučba detí ako starostlivosť o záhradu, pestovanie byliniek či výučba prírodovedy a prvouky. Keďže
átrium je neprístupné pre ťažkú techniku, je potrebná práca dobrovoľníkov na terénnych úpravách, zemných
prácach, ale aj pri výsadbe stromov a kvetov.

2019reg007
Podporená organizácia: VERBUM BONUM
Kraj:
Košický
Suma podpory:
1 500 EUR
Občianske združenie pripravuje rôzne regionálne podujatia a spolupracuje s ďalšími organizáciami pri rozvoji
regiónu Spiš, a to najmä v prírode Národného parku Slovenský raj. Kláštorisko je križovatkou množstva
turistických chodníkov. Počas 200-ročného pôsobenia tu kartuziánski mnísi vytvorili symbol rajskej záhrady,
pestovali a spracovávali liečivé byliny. Postupne sa kláštorné záhrady kartuziánov stali vzorom pre šľachtické,
ale aj dedinské záhrady. Zámerom projektu je vytvoriť model stredovekej kláštornej záhrady – oázu relaxu
pre turistov. Sprístupnená bude chodníkom v tvare kríža a rozdelená na štyri časti liečivých, relaxačných,
úžitkových a symbolických rastlín. Kláštorná záhrada bude aj edukačným prostriedkom, ktorý priblíži
význam pestovania a spracovania liečivých rastlín od stredovekých kartuziánov až po súčasnosť.

2019reg008
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole Štiavnická
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
1 000 EUR
Rodičovské združenie pri Materskej škole Štiavnická je občianskym združením, ktoré združuje približne
130 rodičov. Integruje deti so sluchovým postihnutím medzi zdravé deti a je materskou školou s veľmi
dobrými výsledkami. Je to jediná škôlka v Nitrianskom kraji s deťmi so sluchovým postihnutím. Tým, že je
umiestnená na najväčšom sídlisku Chrenová, tak ju navštevujú aj deti z okolia Nitry. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorého cieľom je upraviť vonkajšie priestory a namaľovať vonkajší plot okolo škôlky.
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2019reg009
Podporená organizácia: OZ Zatúlané psíky Šaľa
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
700 EUR
Prevádzka útulkov pre zvieratá je špeciﬁcká v tom, že ju zabezpečujú dobrovoľníci v rámci svojho voľného času
a prostredníctvom svojich ﬁnancií. Útulky sú potrebné a prospešné pre celú spoločnosť. Plnia dôležitú funkciu
regulácie, aby nebolo Slovensko zaplavené chorými a túlavými psami. Útulok si vyžaduje nemalé ﬁnancie na
základné veterinárne úkony, ako aj celkový chod prevádzky. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom je pomoc s pravidelným kosením a úpravou celého areálu.

2019reg010
Podporená organizácia: Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra
Kraj:
Nitriansky
Suma podpory:
1 500 EUR
Spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s ľahkým mentálnym postihnutím, ako aj žiakom
s viacnásobným telesným a mentálnym postihnutím či inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Zámerom
projektu je revitalizovať školský dvor, osadiť sedenie okolo pieskoviska a dokončiť náter preliezok a lavičiek.
V pláne je zakúpiť aj nové didaktické pomôcky, ktoré umožnia deťom rozvinúť sociálne verbálne i neverbálne
zručnosti a pomôžu im k zlepšeniu začlenenia sa do bežného života.

2019reg011
Podporená organizácia: Radostná práca
Kraj:
Trenčiansky
Suma podpory:
1 200 EUR
Sad u Harušťákov sa nachádza na kopaniciach v Bielych Karpatoch. Prístupný je verejnosti a pravidelne sa
v ňom konajú vzdelávacie aktivity, ktoré udržiavajú lokálnu dlhodobú tradíciu pestovania ovocných stromov.
Okrem miestnej a slovenskej komunity prichádzajú do sadu ľudia z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o tradičné
pestovanie ovocia, biopoľnohospodárstvo a permakultúru. Cieľom projektu je vytvoriť vyvýšené záhony,
ktoré budú vo forme architektonických prvkov poskytovať aj oddychové zákutia. Tie budú slúžiť ľuďom
a aj rôznym živočíšnym a rastlinným druhom. Kombinácia suchého múrika a vyvýšeného záhona je priaznivá
pre endemitné druhy Bielych Karpát.
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2019reg012
Podporená organizácia: OZ GaBa
Kraj:
Trenčiansky
Suma podpory:
1 200 EUR
Občianske združenie GaBa funguje od roku 2018 a členkami sú 4 ženy, ktoré sa našli v montessori prístupe.
Víziou združenia je rozvoj detí v samostatnosti a zvedavosti. Chcú prepojiť všetky 3 generácie, aby si k sebe
našli cestu cez zábavu, hru, vzdelanie a vzájomné odovzdávanie skúseností. Cieľom je vytvoriť vonkajšiu
učebňu Sokolie hniezdo pre deti v centre mesta Partizánske, ktorá sa dá využívať aj na environmentálne
workshopy v poobedných hodinách a počas víkendov. Natiahnutím tieniacich plachiet, repasovaním
elektrikárskych špuliek a použitím starého múrika sa vytvorí unikátny prírodný priestor na vzdelávanie
pre všetky vekové generácie. Ide o priestor, ktorý sa ešte za čias T. A. Baťu určil pri plánovaní výstavby
mesta ako komunitná záhrada.

2019reg013
Podporená organizácia: Hornonitrianske stopy
Kraj:
Trenčiansky
Suma podpory:
1 500 EUR
Cieľom občianskeho združenia je legalizovať, podporovať a vytvárať nové cyklistické trasy v Hornonitrianskej
kotline a okolí. Popri už existujúcich trasách je prioritou prepojenie a budovanie cyklistickej infraštruktúry.
Plánom je prepracovať sa na úroveň niektorých českých cyklistických centier, ktoré popri cyklotrasách
ponúkajú aj servisné stredisko, požičovňu bicyklov či možnosť občerstvenia. Cieľom projektu je vytvoriť
cyklistickú infraštruktúru v Bojniciach a okolí. Plánuje sa aj výstavba kratšej trasy, tzv. pump track pre
najmenších cyklistov. Zámerom je zvýšiť záujem o návštevnosť miestnych kultúrnych, historických a prírodných
pamiatok ako Bojnický zámok, ZOO, kúpele, praveké nálezisko Prepoštská jaskyňa a Bojnická vyhliadka.

2019reg014
Podporená organizácia: Orbis Nostri
Kraj:
Žilinský
Suma podpory:
1 000 EUR
Občianske združenie bolo založené v auguste 2018 na základe podnetu potreby zmeniť stav povedomia
o ochrane životného prostredia, rozvoji vzdelávania spoločnosti a pochopení potreby chrániť prírodu.
Ako jeden zo spôsobov napĺňania svojho cieľa si vybrala chov včiel a ich vrátenie do prirodzeného
prostredia – lesa, ktorý treba chrániť a rozširovať. Hlavnou úlohou je nezvyčajnou formou motivovať
k poznaniu a ekologickému mysleniu. Cieľom projektu je vysadiť minimálne 1500 mladých stromčekov
v kalamitou zničenom lesnom poraste a pomôcť k jeho obnove. Miestom realizácie je priestor pri chate
Lysec v Jasenskej doline.
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2019reg015
Podporená organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Kraj:
Žilinský
Suma podpory:
1 200 EUR
Hrad Lietava patrí medzi najväčšie a najkrajšie zrúcaniny na Slovenku. Do roku 1999 bol opustený a chátral.
Po vzniku Združenia na záchranu Lietavského hradu sa pre hrad začala nová životná kapitola. Opustená stavba
získala nového vlastníka, ktorý vdýchol objektu opätovný význam a život. Hrad po takmer dvoch desaťročiach
je vo väčšej miere stabilizovaný a v jeho interiéroch je v súčasnosti už vybudovaná výstavná expozícia venovaná
histórii a záchrane hradu. Hrad vo vlastníctve občianskeho združenia postupne za pomoci dobrovoľníkov
a profesionálov odkrýva svoje vzácne tajomstvá. Zámerom projektu je pokračovať za účasti dobrovoľníkov
v obnove časti hradu.
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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.
V roku 2019 Nadácia tatra banky umožnila do tohto grantového programu predložiť žiadosť okrem vysokých
škôl aj mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú rozvoju vysokoškolského vzdelávania.
Podporila tak v rámci neho aj aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť
viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oﬁciálny rámec.

Základné kritériá programu
Nadácia Tatra banky chcela podporiť:
• aktivity realizované na škole súvisiace s procesom vzdelávania, ktoré základný vzdelávací proces obohacujú
o nové poznatky, informácie, prístupy, poznatky či metódy,
• aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,
• aktivity, pri ktorých dokáže predkladateľ pomenovať ich pridanú hodnotu v procese vzdelávania,
• aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie pripravenosti
študentov na prax,
• aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.
Predložené projekty mali v prvom rade:
• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,
• mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,
• rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov, či disciplín,
• zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky,
• rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na vysokých
školách,
• aplikovať získané poznatky v praxi,
• zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl,
• 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 pre jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR.

89

90

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

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 z piatich členov:
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.
Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva SR
Bea Majerníková, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK, Virtual Scientiﬁc Laboratories
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting

Program mal uzávierku 24. mája 2019, bolo predložených 113 projektov, v nich predkladatelia žiadali
Nadáciu Tatra banky o sumu 508 265,98 EUR.
Nadácia Tatra banky podporila 19 projektov sumou 65 109 EUR.
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Zoznam 19 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2019vs010
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Virtuálne kryptosiete ako nástroj eliminácie ekonomickej kriminality
3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt členov Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým je implementácia virtuálnych kryptosietí do
vyučovacieho procesu. Ide o nástroj, ktorý je využiteľný na elimináciu ekonomickej kriminality a techník
kreatívneho účtovníctva. Z dôvodu jednoduchosti prenosu informácií a automatizovaného spracovania
každej transakcie môžu virtuálne kryptosiete zjednodušiť a automatizovať prvky účtovníctva, v reálnom čase
preskúmať anomálie a ihneď objaviť nezvyčajné transakcie. Súčasný stav používania technológie blockchain
v účtovníctve je stále v počiatočnom štádiu v porovnaní s inými odvetviami. Potenciál virtuálnych kryptosietí
je v ich schopnosti zhromažďovať a zaznamenávať transakcie, z ktorých majú všetci účastníci identickú kópiu
a tú možno získať a prezerať v reálnom čase. Technológia Blockchain umožňuje potvrdiť pravosť a legitímnosť
dokumentov a môže tak uľahčiť aj kontrolné funkcie štátu a efektívnejšiu kontrolu daňových priznaní. Projektom
sa prispeje pri vývoji nových riešení, ktoré môžu byť využiteľné rôznymi stranami.

2019vs016
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Veterinárna artrológia koňa a psa
3 400 EUR

Znalosť anatómie kĺbov a medzidruhových rozdielov je podstatná pri chirurgických zákrokoch a zobrazovacích
metódach. Manifestácia rôznych degeneratívnych a chronických chorôb môže byť zistiteľná už z neprirodzeného
pohybu zvierat. Predpokladom správnej diagnózy a následnej liečby sú vedomosti o zložení kĺbov, ich biomechanike
a možných patológiách. Najlepší spôsob, ako dané poznatky získať, je pozorovanie a spoznávanie medzidruhových
rozdielov cez preparáty kĺbov. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je pripraviť nové a unikátne
preparáty kĺbov končatín a trupu u koní a psov, ktoré majú za cieľ prepojiť teóriu s praxou a zabezpečiť lepšiu
vedomostnú základňu pre nasledujúce chirurgické predmety a zobrazovacie techniky.
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2019vs019
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií
so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
Industry4School
3 000 EUR

Projekt Industry4School je zameraný na šírenie ﬁlozoﬁe Industry 4.0 v povedomí študentov. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorého cieľom je vybudovať modulárne mobilné pracovisko pozostávajúce z 9 nosných oblastí
Industry 4.0. Úmyslom je v priebehu riešenia projektu zapojiť študentov do projektovania, realizácie a testovania
jednotlivých zložiek, ako napríklad robotizovaného pracoviska, simulácií, systémových prepojení, Internetu vecí,
internetovej bezpečnosti, cloudových služieb či 3D tlače. Toto modulárne pracovisko bude následne zapojené do
výučby širokej škály predmetov Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky na Fakulte výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Vybudovanie tohto pracoviska prinesie rozšírenie získaných
znalostí a praktických zručností študentov, zvýšenie atraktivity študentov na trhu práce a odlíšenie od iných
absolventov v technických odvetviach.

2019vs020
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Žilinská univerzita v Žiline
3D tlač vo výučbe biomedicínskej informatiky
3 400 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vypracovať kvalitné výučbové materiály a vyhotoviť
výučbové pomôcky pre predmet základy teoretickej medicíny. Predmet je súčasťou unikátneho študijného
programu biomedicínska informatika, ktorého vznik reaguje na narastajúci dopyt po informatikoch
a softvérových inžinieroch. Cieľom je naučiť ich komunikovať s lekármi, biochemikmi a biomedicínskymi
inžiniermi a na základe ich požiadaviek vytvárať komplexné informačné nástroje pre zdravotnícke zariadenia,
špecializované softvérové nástroje a systémy na podporu rozhodovania v diagnostike a liečbe. V rámci
predmetu sa študenti oboznámia s medicínskou terminológiou a so základmi anatómie ľudského tela.
Naučia sa vytvárať počítačové modely ľudského tela, ktoré môžu byť využité pri tvorbe simulátorov
umožňujúcich nácvik komplexných medicínskych úkonov. Použité bude prostredie virtuálnej reality
alebo kombinácia s 3D tlačou pri tvorbe protéz a modelov rôznych orgánov ľudského tela.
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2019vs024
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného inžinierstva
Implementácia programovania v krajinárstve
2 000 EUR

Cieľom projektu je oboznámiť študentov odboru Krajinné inžinierstvo s možnosťami programovania
a prototypovania pomocou vývojových dosiek a mikropočítačov s GPIO konektivitou, ako aj implementovať
tieto zariadenia do nových ponúkaných tém záverečných prác. Nadácia Tatra banky podporila projekt,
ktorého cieľom je zorganizovať dvojdňový workshop, na ktorom budú mať študenti možnosť oboznámiť sa
s jednoduchými úlohami z oblasti programovania. Vďaka tejto skúsenosti získajú študenti nové zručnosti,
ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť v praxi a svoju odbornú činnosť vykonávať soﬁstikovanejšie. V prípade
krajinárstva sa programovanie ako také zatiaľ intenzívne nevyučuje. Rôznorodosť tohto zaujímavého odvetvia
však už v súčasnosti poskytuje možnosti na nasadenie programátorských zručností. Je totiž potrebné vziať do
úvahy, že krajinárstvo ako odbor rieši komplexné vzťahy v krajine, opierajúc sa o fyzikálne atribúty, ekologické
danosti lokality a ľudské potreby so zreteľom na environmentálnu a legislatívnu ochranu prírody a krajiny.

2019vs034
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Nadácia Milana Šimečku
Vedieť nestačí – postoje vysokoškolákov ku globálnym témam
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality globálneho vzdelávania
na vysokých školách. Ide o využitie metód a nástrojov, ktoré okrem vedomostí a zručností rozvíjajú
a formujú postoje študentov v témach, ako sú globalizácia a vzájomná prepojenosť, rozvojová spolupráca,
multikulturalizmus, globálne klimatické problémy či ľudské práva. Projekt je zameraný tak na študentov, ako
aj na pedagógov vysokých škôl humanitného a spoločenskovedného zamerania. Hlavným zámerom projektu
je ponúknuť študentom formou diseminačných aktivít, konzultácií a mentoringu rozvoj kompetencií, ktoré
sú kľúčové z hľadiska formovania ich postojov ku globálnym problémom, ako aj angažovaného prístupu
k ich riešeniu. Pre pedagógov vysokých škôl je príležitosťou na získanie zručností v oblasti merania vplyvu
globálneho vzdelávania na postoje študentov.
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2019vs035
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Počítanie s tradičným japonským počítadlom Soroban
1 489 EUR

Dlhodobým cieľom pedagogickej fakulty je pripraviť budúcich učiteľov vyučujúcich matematiku do praxe tak,
aby vedeli učiť matematiku modernejším a zaujímavejším spôsobom a tým pozitívne ovplyvňovali aj vzťah
svojich žiakov k tomuto nesporne dôležitému a užitočnému predmetu. Pri tom pomáha napríklad aj integrácia
moderných informačných a komunikačných technológií do vzdelávania. Snahou je prejsť od tradičného
vyučovania algoritmov sčítania a odčítania na výučbu, ktorá povedie k hlbšiemu pochopeniu podstaty týchto
algoritmov. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je nakúpiť japonské počítadlá Soroban.
Zámerom projektu je zaviesť do výučby matematiky na pedagogickej fakulte v Trnave metódu počítania
základných aritmetických operácií na týchto tradičných počítadlách. Očakávaním je, že sa u študentov prehĺbi
vzťah k algoritmom pre základné aritmetické operácie v pozičnej číselnej sústave a že ich táto metóda natoľko
zaujme, že ju budú ochotní zaviesť aj do svojej budúcej praxe.

2019vs041
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra zeleninárstva
MushROOM
3 400 EUR

Členovia pedagogického a výskumného tímu Katedry zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa čoraz častejšie stretávajú s požiadavkami
praxe na záhradnícke produkty s vysokým alebo zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok. Takýmto
produktom sú nepopierateľne aj plodnice jedlých a liečivých húb. Katedra je vybavená laboratórnou časťou
a je bezpochyby unikátom na Slovensku, absentujú jej však priestory určené na samotné dopestovanie
plodníc. Nadácia Tatra banky podporila projekt zameraný na vybudovanie rýchliarne húb. Cieľom je
podporiť praktickú výučbu predmetu jedlé a liečivé huby, vytvoriť študentom priestor na riešenie vlastných
experimentálnych úloh a prezentovať moderné spôsoby kultivácie húb. Podporí sa tak vedeckovýskumná
základňa, zručnosti študentov, ako aj spolupráca so zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami.
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2019vs042
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
SDRLab 2.0 – technológie mobilných 5G sietí a IoT v pedagogike
4 700 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt zameraný na dovybavenie existujúceho laboratória softvérového
rádia komponentmi na realizáciu experimentov s najmodernejšími technológiami Internetu vecí IoT – Internet
of Things. Zameranie je primárne na technológie NB-IoT, eMTC, LoRa a IEEE 802.15.4, nastupujúce 5G
technológie a využitie tohto laboratória v pedagogickom procese na praktických laboratórnych cvičeniach
viacerých existujúcich predmetov inžinierskeho štúdia v ústave Ústave multimediálnych informačných
a komunikačných technológií FEI STU. Projekt prináša inovatívne metódy výučby – asymetrické cvičenia,
vyrovnávajúc sa s problémami spojenými s rozdielnou náročnosťou implementácie algoritmov, a zároveň
prináša študentom praktické skúsenosti s technológiami reálnych mobilných komunikačných sietí ako
existujúcich systémov štvrtej generácie. Rozšírené laboratórium bude okrem priamej pedagogiky aj
v dlhodobom horizonte slúžiť potrebám bakalárskych, diplomových, tímových a dizertačných projektov,
ako aj aplikovanému výskumu v ústave.

2019vs056
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
Virtuálny tréning operátorov výroby v Industry 4.0
4 800 EUR

Projekt sa zaoberá výskumom moderných nekonvenčných spôsobov trénovania montážnych pracovníkov
a výskumom ergonomickej vhodnosti navrhnutých montážnych postupov. Vysoká ﬂuktuácia pracovníkov
na montážnych pozíciách a akútny nedostatok nových pracovníkov má za následok potreby vzniku nových
progresívnych metód školenia na danú pozíciu. Novou metódou je možné pracovníkov zaškoliť ešte pred
samotným nástupom na pozíciu mimo svojho bydliska či dokonca krajiny. Problematika riešená projektom
predstavuje synergický polygón zameraný na problematiku tvorby efektívnych spôsobov trénovania
pracovníkov a ergonomickú vhodnosť školeného výrobného procesu. Projekt kladie dôraz na nové poznatky
z aplikovanej informatiky, virtuálnej a rozšírenej reality, komunikačných systémov a automatizácie. Nadácia
Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavným zámerom je zabezpečiť okuliare pre rozšírenú, zmiešanú realitu
série Microsoft HoloLens a túto pomôcku zabudovať do školiaceho procesu. Výsledky riešenia celého projektu
spočívajú vo vývoji nových metód edukácie a školenia v predmetnej oblasti.
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2019vs057
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
Interaktívne kazuistiky a videá detí s typickým a atypickým vývinom
3 400 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť systém edukačných materiálov na skvalitnenie
výučby vývinovej psychológie a porúch detského vývinu na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave. Hlavným
výstupom je vytvorenie videí, ktoré zachytia vývinové oblasti u zdravých detí, ale zároveň poskytnú možnosť
porozumieť aj odlišnostiam vo vývine u detí s poruchami. Vytvoria sa kazuistiky v niekoľkých variantoch so
zvyšujúcou sa náročnosťou a komplexnosťou porúch pre študentov rôznych ročníkov. Do projektového tímu
budú vybraní psychológovia z katedry psychológie, ale aj odborníci zo psychologickej praxe rôznych inštitúcií.
Cieľom je zabezpečiť vysokú odbornú kvalitu výstupov a nastaviť vzdelávanie študentov tak, aby zodpovedalo
potrebám praxe. K videám a kazuistikám vznikne sprievodný text, ktorý bude obsahovať teoretické východiská
ku skúmanej oblasti, návrhy na aktivity pre vyučujúceho, ako aj odporúčanú literatúru, ktorá sa dá využiť na
riešenie konkrétnych zadaní pre študentov.

2019vs060
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Facilitas, n. o.
Zvyšovanie odborných kompetencií prostredníctvom arteterapie
2 000 EUR

Nezisková organizácia Facilitas poskytuje sociálnu starostlivosť, humanitnú pomoc, špecializované sociálne
poradenstvo a sociálnu prevenciu. Projekt je určený pre študentov odborov pomáhajúcich profesií univerzít
a vysokých škôl v Košiciach. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zorganizovať skupinovú
formu arteterapie a zabezpečiť materiál na arteterapeutické aktivity určené pre študentov. Zámerom je
ponúknuť im možnosť overiť si nadobudnuté sociálne spôsobilosti v praxi s konkrétnou cieľovou skupinou
a zároveň im v tomto procese poskytnúť odbornú supervíziu. Dôležité je poukázať na potenciál skupinovej
arteterapie, v ktorej študent svojou aktívnou účasťou stimuluje, precvičuje, hrá roly a cielenou diskusiou
upevňuje a získava nové spôsobilosti. Pri uvažovaní o modernej koncepcii sociálnej práce s využitím
skupinovej arteterapie je potrebné sociálnu prácu vnímať ako odbor, ktorý vďaka využívaniu metód
pomáhajúcich disciplín plní svoje poslanie.
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2019vs061
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Identiﬁkácia a liečba porúch rytmu na záchranu života
4 150 EUR

Projekt je dielom I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktoré okrem klinickej činnosti garantujú výučbu dvoch predmetov –
anestéziológia a intenzívna medicína (4. ročník) a vybrané kapitoly z resuscitológie (5. ročník). Výučba oboch
predmetov je zameraná na neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri závažných ohrozujúcich stavoch vrátane
získavania vedomostí a zručností v resuscitačných postupoch. Ide o neodkladnú resuscitáciu vrátane tréningu
kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorá je základom riešenia náhleho zastavenia srdca. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť dva nové trenažéry. Prvou pomôckou je pacientsky monitor
zaznamenávajúci životné funkcie a zobrazujúci vitálne krivky. Je možné ho bezdrôtovo pripojiť k resuscitačnej
ﬁguríne a ovládať prostredníctvom tabletu. Druhou pomôckou je trenažér automatického externého
deﬁbrilátora používaného pri náhlom zastavení krvného obehu, ktorý má identické funkcie ako skutočný
deﬁbrilátor. Získaním oboch pomôcok sa sleduje nielen výrazné skvalitnenie výučby, ale aj stotožnenie
sa študentov lekárskej fakulty s ich hlavným poslaním, ktorým je záchrana života.

2019vs068
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Centrálne laboratóriá
Všestranná NMR spektroskopia
3 000 EUR

NMR spektroskopia (nukleárna magnetická rezonancia) je veľmi všestranná metóda, ktorá je na Slovensku
známa hlavne z medicínskeho prostredia. Povedomie o tejto technike však na univerzitách a medzi vedcami
zaostáva. Mladí pracovníci Centrálnych laboratórií na STU si zaumienili to zmeniť a vytvoriť nové predmety,
ktoré vypĺňajú medzeru v doterajších osnovách. Základným cieľom je vytvoriť a implementovať aktuálne
poznatky z NMR spektroskopie do predmetov aplikovaná NMR spektroskopia a metabolomika, ale aj
do špeciálnych laboratórnych cvičení. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť
kvalitnejšie študijné materiály, zverejniť informácie o NMR spektroskopii pre všetkých, od stredoškolákov
až po vedcov, a vytvoriť databázu príkladov pre učiteľov, ktoré môžu využiť pri svojich pedagogických
aktivitách.
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2019vs074
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast
4 955 EUR

Karcinóm prsníka je najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie. Výskyt štatisticky narastá predovšetkým
v období medzi 50. a 70. rokom života, pričom aj prípady ochorenia mladých žien medzi 30. a 40. rokom sú
čoraz častejšie. V rámci predloženého projektu fakulty zdravotníctva budú využité interaktívne výučbové modely
a trenažéry umožňujúce nácvik hľadania nádorov priamo samotným študentom, pričom lokalizácia a veľkosť
hľadaného nádoru je variabilná a v priebehu vyučovacieho procesu a samotného nácviku je možné ju meniť.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť interaktívne videoprojekcie a prispieť tak ku
skvalitneniu teoretickej prípravy študentov. Uvedený projekt je v súčasnosti vzhľadom na výskyt karcinómu
prsníka v SR mimoriadne potrebný a povedie k výraznému prepojeniu teoretického vzdelávania s praxou
a k multiplikatívnosti vypracovaných postupov.

2019vs075
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zapojenie organickej elektroniky do vyučovacieho procesu
4 000 EUR

Hlavným cieľom projektu je zaviesť do vyučovacieho procesu na fakulte elektrotechniky a informatiky
praktické cvičenia priamo v laboratóriách čistých priestorov. Nadácia Tatra banky podporila projekt zameraný
na zabezpečenie organických polovodičov, dielektrického materiálu a kovov. Pozornosť bude sústreďovaná
na implementáciu moderných vzdelávacích prístupov a pomôcok do dvoch nosných predmetov – elektronické
prvky a obvody, fyzika a technológia polovodičových prvkov. Študentom bude umožnené aplikovať
nadobudnuté teoretické znalosti z predmetov v príprave praktickej ukážky a budú si môcť navrhnúť aj vlastné
elektronické zariadenie. Výstupom budú jednoduché zariadenia demonštrujúce aplikovanie poznatkov
a zároveň schopné zaujať aj laickú verejnosť. Prístup napomôže študentom pochopiť teoretické poznatky,
čím sa stávajú hodnotnejšími pre priemyselnú prax a budúcich zamestnávateľov.

2019vs082
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Katedra socha, objekt, inštalácia
BODYSTONE SCAN
2 500 EUR

Umelecká tvorba z kameňa je z hľadiska časovej náročnosti a prácnosti zdĺhavý proces a v umeleckej tvorbe
prestáva byť atraktívna. Moderné technológie môžu urýchliť proces výučby a skrátiť čas a prácnosť opracovávania
kameňa. Účinnou technológiou je 3D skenovanie kamenných blokov a živých modelov. Premietnutím tvarov
do 3D aplikácie sa zníži čas prípravných prác a zvýši čas na samotné umelecké stvárňovanie. Vysoká škola
výtvarných umení už zaradila predmet výučby v 3D prostredí do vyučovacieho procesu. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť 3D skener na zefektívnenie a zmodernizovanie výučby. Projekt
BODYSTONE SCAN realizuje multidisciplinárny tím s medzinárodnou a medziškolskou spoluprácou.
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2019vs099
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove
Recyklácia plastov pre prototypovú a malosériovú výrobu
5 000 EUR

Trendom súčasnosti je redukcia jednorazových plastov a ich postupné nahrádzanie trvácnejšími alebo,
naopak, ľahko rozložiteľnými prírodnými materiálmi. Na verejnosti a školách sa veľa hovorí o recyklácii,
avšak zväčša všetky aktivity sa končia pri jednoduchom zbere a separácii odpadu. Nadácia Tatra banky
podporila projekt zameraný na vybavenie pracoviska ručným vstrekolisom a strojom na vákuové tvarovanie.
Členovia fakulty sa zapoja do zberu a separácie plastov na účely ich opätovného zhodnotenia, napríklad
pre potreby tvárnenia s využitím vstrekolisu alebo výroby polotovaru využiteľného v priestorovej tlači.
Študentom bude umožnené vyrábať vlastné materiály a kompozity na spevnenie tenkostenných súčastí.
Pridanou hodnotou projektu je, že študenti sa bližšie oboznámia s výrobou plastových produktov, budú
nútení sledovať a riešiť odpadové hospodárstvo vo výrobe a vo svojom okolí. Zámerom je zvýšiť povedomie
študentov aj o znovuzhodnocovaní odpadu na ďalšie použitie.

2019vs103
Predkladateľ projektu:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kardiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného
ústavu srdcových a cievnych chorôb
Kanylácia centrálnej žily pod ultrazvukovou kontrolou
4 915 EUR

Kardiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych
chorôb sa zaoberá riešením širokého spektra kardiovaskulárnych problémov vrátane využívania invazívnych
postupov, ku ktorým patrí kanylácia centrálnej žily. Z hľadiska kardiologického ide o jeden zo základných úkonov,
prostredníctvom ktorého sa zavádza dočasná elektróda v prípade život ohrozujúcich porúch srdcového rytmu.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zaobstarať ultrazvukový trenažér umožňujúci nácvik
kanylácie centrálnej žily. Tento úkon nie je možné z etických dôvodov nacvičovať na reálnych pacientoch.
Trenažér disponuje realistickou anatómiou hornej časti hrude a krku a v jeho vnútri sú umiestnené všetky dôležité
cievy, na ktorých je možné kanyláciu vykonávať. V neposlednom rade je výhodou pri práci s trenažérom možnosť
využívať reálny ultrasonograﬁcký prístroj a sledovať ním polohu katétra vnútri cievy. Klinika kardiológie tak jeho
zaobstaraním sleduje nielen skvalitnenie výučby pre študentov 5. a 6. ročníka, ale vyhliadkovo má v pláne vytvoriť
simulačné pracovisko, ktoré by bolo kvalitatívnym doplnkom ku klinickým stážam.
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Grantový program Študenti do sveta
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov vysokých škôl v ambícii doplniť
svoje štúdium účasťou na vzdelávacom podujatí realizovanom v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii.
Chceme, aby slovenskí študenti 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), s letnými školami, so stážami
a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Študenti, ktorí sa do programu zapojili, splnili tieto 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.

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 z 5 členov:
Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva SR
Silvia Dončevová, Slovenská pedagogická spoločnosť
Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK, Virtual Scientiﬁc Laboratories
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
Marek Prokopec, Tatra banka, a. s.
Do programu bolo k uzávierke 15. apríla 2019 doručených 67 žiadostí o štipendium, v ktorých študenti žiadali
sumu 206 108 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 18 žiadostí sumou 51 060 EUR.
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Zoznam 18 podporených študentov s anotáciou o realizácii
ich vzdelávacieho podujatia
2019sds001
Podporený študent:

Štefan F.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Hercules: Neutrons & Synchrotron Radiation for Science
Názov projektu:
Zimná škola Neutróny a synchrotrónové žiarenie, Francúzsko
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta geológie na Cambridgeskej univerzite, ktorý sa zúčastnil zimnej
školy Hercules Neutrons & Synchrotron Radiation for Science vo Francúzsku. Cieľom inštitúcie je oboznámiť
účastníkov so širokým spektrom analytických metód dostupných v synchrotrónových urýchľovačoch častíc
v rámci prednášok a laboratórnych cvičení priamo v urýchľovačoch. Program zimnej školy bezprostredne
nadväzuje na univerzitnú špecializáciu študenta, pričom osvojené znalosti budú priamo využiteľné počas
jeho doktorandského štúdia na Cambridgeskej univerzite a počas budúcej vedeckej kariéry.

2019sds004
Podporený študent:

Veronika T.

Inštitúcia, v ktorej bude
EPMA Powder Metallurgy Summer
realizovaný vzdelávací pobyt: School 2019
Letná škola štúdia prípravy nových
Názov projektu:
materiálov, Taliansko
Suma podpory:
750 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Materiálovotechnologickej fakulty STU
v Bratislave, ktorá absolvovala letnú školu pod záštitou Európskej spoločnosti
práškovej metalurgie v Taliansku. Zámerom bolo získať nové teoretické aj
praktické vedomosti z oblasti najmodernejších metód prípravy a charakterizácie kovových materiálov. Touto
cestou poskytla letná škola študentke cenné zručnosti, ktoré aplikuje pri riešení problémov spojených
s vývojom a prípravou implantátu z práškov čistého horčíka v rámci svojej dizertačnej práce.

2019sds005
Podporený študent:

Marek N.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Empa – Swiss Federal Laboratories
for Materials Science and Technology
Sol-gel chemistry traineeship in EMPA, Švajčiarsko
4 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
ktorý absolvoval stáž v organizácii s názvom EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and
Technology vo Švajčiarsku. Špecializácia študenta je nukleárna magnetická rezonancia, ktorá je aj hlavnou
témou stáže. Cieľom projektu bolo podieľať sa na príprave silikónových a aerogélových materiálov pomocou
techniky sol-gél a na vývoji novej generácie energeticky úsporných a ekologických stavebných materiálov.
Ročná stáž poskytla okrem praktických skúseností z laboratória aj dôležité poznatky z výroby.

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019sds007
Podporený študent:

Martin F.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Higher School of Economics, National
Research University v Moskve
Letná škola o Bayesových metódach, Rusko
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta školy Imperial College London
na jedinečnej celosvetovej vedeckej letnej škole s názvom Deep|Bayes
2019 v Moskve. V rámci nej boli prezentované prednášky, cvičenia, ako
aj praktické skúsenosti celosvetovo uznávaných odborníkov v oblastiach
dizajnu a architektúry, ako aj tréningu Bayesových metód. Výskum študenta je zameraný práve na nájdenie
efektívnych riešení v uvedených, doposiaľ ešte dostatočne neprebádaných oblastiach. Cieľom letnej
školy bolo dozvedieť sa čo najviac o škálovateľných Bayesových metódach, Bayesovej optimalizácii
s využitím latentných variabilných modelov a probabilistických nástrojov na modelovanie neurónových sietí.
Nadobudnuté vedomosti využije študent pri písaní publikácií v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce.

2019sds010
Podporený študent:

Jana P.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Simulácia prsníkových nádorov
Názov projektu:
v bioreaktore, Taliansko
Suma podpory:
4 900 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá sa zúčastnila na výskumnom pobyte v National
Research Council v Taliansku. Výskumná inštitúcia sa venuje rôznym oblastiam
vedecko-technického výskumu. Svoj pobyt strávila študentka v laboratóriu uspôsobenom na vývoj inovatívnych
technológií v rámci biotechnologického výskumu. Zámerom výskumného pobytu bolo naučiť sa používať
technológie vyvinuté v tomto laboratóriu na pacientskych vzorkách, ktoré si študentka priniesla zo Slovenska.
Cieľom bolo objasnenie rozdielov medzi bunkami nádorového mikroprostredia izolovanými z tuku pacientov
s rôznou diagnózou karcinómu prsníka. Postupy, ktoré zaviedla na výskumnom pobyte, aplikuje po návrate
do laboratórnej praxe.
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2019sds021
Podporený študent:

Barbora G.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Harvard Medical School
Názov projektu:
Výskumný pobyt na Harvard Medical School, USA
Suma podpory:
4 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá absolvovala výskumný pobyt v laboratóriu Dr.
Longhi v Beth Israel Deaconess Medical Center v USA. Práve toto laboratórium sa
na svetovej úrovni venuje purinergným signálnym dráham so zacielením na novú
formu liečby. Hlavným cieľom výskumného pobytu bolo overiť zapojenie produktov DNáz do purinergných
signálnych dráh na bunkových kultúrach a animálnych modeloch zápalových črevných ochorení. Výsledky
dosiahnuté počas vedecko-výskumného pobytu budú nielen súčasťou diplomovej práce študentky, ale budú
publikované v odborných časopisoch.

2019sds022
Podporený študent:

Erik K.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: The University of Auckland
Výskumný pobyt na University of Auckland,
Názov projektu:
Nový Zéland
Suma podpory:
3 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta Katedry kybernetiky a umelej
inteligencie Technickej univerzity v Košiciach, ktorý absolvoval výskumný
pobyt v laboratóriu profesora Xun Williama Xua na University of Auckland na
Novom Zélande. Študent pôsobí vo výskumnej skupine inteligentných kybernetických systémov a zaoberá
sa inteligentnou interoperabilitou medzi človekom a systémom v koncepte Industry 4.0. Vedecká skupina
na Novom Zélande sa zaoberá veľmi podobným výskumom. Hlavným zámerom projektu bolo na základe
spoločného prepojenia výskumu sﬁnalizovať dizertačnú prácu.
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2019sds023
Podporený študent:

Vladimíra D.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Grifﬁth University
Dĺžkovo-hmotnostné vzťahy zoobentosu,
Názov projektu:
Austrália
Suma podpory:
3 300 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Fakulty ekológie
a environmentalistky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá absolvovala
výskumný pobyt v Rivers Institute v Austrálii. Inštitút tvorí jednu z najväčších
výskumných skupín v rámci austrálskych univerzít a zároveň patrí k svetovým lídrom vo výskume vodného
ekosystému. Výskum študentky je zameraný na odbor hydrobiológia, konkrétne na dĺžkovo-hmotnostné
vzťahy vodného hmyzu v riečnom ekosystéme. Cieľom výskumného pobytu bolo vytvorenie týchto
vzťahov, ich následná publikácia v odborných časopisoch a v neposlednom rade zlepšenie odbornej
angličtiny. Výskumný pobyt výrazne pomôže v štúdiu hydrobiológie na doktorandskom stupni štúdia
a v budúcej kariére.

2019sds026
Podporený študent:

Denis K.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Oxfordská univerzita
Názov projektu:
Štúdium ﬁlozoﬁe na Oxfordskej univerzite, Veľká Británia
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta ﬁlozoﬁe Univerzity v Leedsi vo Veľkej Británii, ktorý bol prijatý
na dvojročný magisterský program BPhil na Oxfordskú univerzitu vo Veľkej Británii. Program pozostáva
z denného štúdia a prebieha prostredníctvom kombinácie supervizovaného výskumu a vyučovania.
Zámerom projektu je venovať sa výskumu problémov na pomedzí epistemológie a ﬁlozoﬁe jazyka.
Výskumnou témou študenta v epistemológii je analýza pojmu porozumenia v kontexte pojmov ako poznanie,
odôvodnenie, dôkaz či vysvetlenie. Vo ﬁlozoﬁi jazyka bude skúmať kontextuálne citlivé výrazy jazyka,
spôsob, akým kontext ovplyvňuje význam takýchto výrazov, a presah, ktorý takéto výrazy majú na rozličné
ﬁlozoﬁcké argumenty.
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2019sds029
Podporený študent:

Kristína U.

Inštitúcia, v ktorej bude
Advanced Imaging: Deep Learning in Imaging
realizovaný vzdelávací pobyt: and Cell Biology
Advanced Imaging & Deep Learning Croucher
Názov projektu:
Course, Čína
Suma podpory:
1 800 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku University College v Londýne, ktorá
absolvovala letnú školu Advanced Imaging & Deep Learning v Honkongu.
Škola ﬁguruje medzi tridsiatimi najlepšími univerzitami na svete ako priekopník
v biomedícinskom a technologickom výskume. Absolvovanie tohto vysokošpecializovaného kurzu mikroskopie
a „machine learningu“ študentke neoceniteľne pomohlo v napredovaní PhD. projektu, ktorý je unikátnou
kombináciou molekulárnej biológie, programovania a modelovania rakovinových buniek. Svoje nové poznatky
plánuje zužitkovať vo vlastnej vedeckej publikácii, ktorá jej pomôže v rozbehu kariéry v oblasti výskumu
onkologických ochorení.

2019sds031
Podporený študent:

Lucia H.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Northeast Regional Epilepsy Group – Psychogenic non-epileptis
Seizure Program
Klinickovýskumná stáž na Manhattane v New Yorku, USA
1 760 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku doktorandského štúdia na Karlovej univerzite v Prahe, ktorá absolvovala
stáž na prestížnej klinike Northeast Regional Epilepsy Group v USA. Vo svojom výskumnom projekte sa venuje
neuropsychologickej diagnostike a psychoedukácii pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických
záchvatov (PNES). Cieľom stáže bol nadobudnúť medzinárodnú mimoeurópsku skúsenosť v oblasti diagnostiky,
liečby pacientov s diagnózou PNES či iných disociatívnych porúch a súčasne otvoriť vzájomnú študijnú
a výskumnú spoluprácu medzi študentmi a odborníkmi v USA, Českej a Slovenskej republike.

2019sds032
Podporený študent:

Ivan G.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: The California Institute of Technology
Názov projektu:
Fracture of nanolattices, Caltech, USA
Suma podpory:
1 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta Cambridgeskej univerzity, ktorý absolvoval
ako jeden z ôsmich študentov z univerzity letný výskumný pobyt na univerzite
Caltech v Pasadene v USA. Vzhľadom na svoje záujmy a budúcu špecializáciu si
zvolil ako supervízorku profesorku Juliu Greerovú, ktorá vedie výskumnú skupinu
zameranú na nanomateriály. V spolupráci s členmi jej skupiny vypracoval študent návrh výskumného projektu,
na ktorom bude pracovať. Zameraním projektu je štúdium lomovej mechaniky na nanometrovej úrovni.
Ide o oblasť, ktorá je veľmi málo preskúmaná. Cieľom je porozumieť propagácii lomov v materiáli, vypracovať
fyzikálny model a konfrontovať ho so simuláciami a s experimentmi.
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2019sds034
Podporený študent:

Zuzana T.

Inštitúcia, v ktorej bude
Oxfordská univerzita,
realizovaný vzdelávací pobyt: Oxford Martin School
Agentné modelovanie v sociálnych vedách,
Názov projektu:
Veľká Británia
Suma podpory:

3 300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Fakulty sociálnych vied KU Leuven,
ktorá študuje v Belgickom kráľovstve. Zúčastnila sa na projekte, ktorý prebehol
vo výskumnej skupine komplexnej ekonómie v Inštitúte nového ekonomického
myslenia Oxfordskej univerzity v Anglicku. Cieľom projektu bolo zlepšiť znalosti agentného modelovania
a strojového učenia v odbore sociálnych vied. Zámerom bolo vytvoriť spoločný výskumný projekt so skupinou
v Oxforde a publikovať ho v akademickom časopise.

2019sds036
Podporený študent:

Martin L.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
Názov projektu:
Výskumný pobyt na univerzite v Berkeley
Suma podpory:
4 980 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta Technickej univerzity v Košiciach,
ktorý absolvuje výskumný pobyt na Kalifornskej univerzite v Berkeley, USA.
Výskum je zameraný na detekciu neuromuskulárnych porúch z obrazov
magnetickej rezonancie (MRI). Cieľom je vyvinúť metódu umelej inteligencie,
resp. model UI, ktorý bude vedieť detekovať neuromuskulárne poruchy, vyvinúť softvérové komponenty,
ako aj napísať vedeckú publikáciu. Pridanou hodnotou pobytu je aj zlepšenie odbornej angličtiny
v problematike bioinformatiky, ktorú využije na konferenciách. Verí, že nadobudnuté skúsenosti pretaví
po návrate do svojej vedeckej a pedagogickej činnosti a tak svojím malým kúskom prispeje k zlepšeniu
kvality školstva a vedy na Slovensku.

2019sds046
Podporený študent:

Alexandra R.

Inštitúcia, v ktorej bude
Bordeaux Neurocampus, Course:
realizovaný vzdelávací pobyt: Advanced Techniques for Synapse Biology
Cajal Neuroscience Training Course 2019,
Francúzsko
Názov projektu:
Suma podpory:
3 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Katedry živočíšnej fyziológie a etológie
Karlovej Univerzity v Prahe, ktorá absolvovala kurz Advanced Techniques
for Synapse Biology v inštitúte Bordeaux neurocampus vo Francúzsku. Kurz
bol zameraný na využitie zobrazovacích techník v neurovedách. Dizertačná práca študentky s názvom
Neuroendokrinné vplyvy na tvorbu a rast neuritov si vyžaduje použitie viacerých mikroskopických metód
a účasť na kurze jej umožnil zvýšiť kvalitu postupov vizualizácie morfológie neuronálnych buniek.
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2019sds054
Podporený študent:

Jakub D.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Kalifornská univerzita, Berkeley
Názov projektu:
Nelineárna analýza stĺpov – UC Berkeley, USA
Suma podpory:
2 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta Katedry betónových konštrukcií a mostov STU v Bratislave, ktorý
absolvoval stáž na Kalifornskej univerzite v USA. Inštitúcia je veľmi uznávaná vo vedeckej a praktickej obci.
Počas stáže sa študent venoval výskumu štíhlych betónových prvkov. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu
doterajšieho výskumu, ktorý je prepojený s praxou a poukazuje na riziká súčasne platných a pripravovaných
európskych noriem.

2019sds057
Podporený študent:

Jakub L.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Massachusetts Institute of Technology
Názov projektu:
Suma podpory:

Výskum neutrín vo výskumnej skupine
na MIT, USA
3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta fyziky a astronómie Univerzity
v Manchestri, ktorý absolvoval výskumnú stáž na prestížnej univerzite MIT v USA.
Jedným z hlavných cieľov projektu bola práca vo výskumnej skupine, ktorá sa
venuje oblasti časticovej fyziky. Zámerom projektu bolo naučiť sa komplexnejšiu štatistiku pri dátovej analýze,
získať väčšiu prax v tímovej práci a taktiež nadobudnúť určité znalosti z teoretického hľadiska tohto odvetvia.

2019sds063
Podporený študent:

Miroslav G.

Inštitúcia, v ktorej bude
realizovaný vzdelávací pobyt: Oxfordská univerzita
Dizajn syntetických kontrolných systémov
Názov projektu:
v bunkách, Veľká Británia
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta katedry bioinžinierstva, ktorý študuje
na Imperial College v Londýne. Študent absolvuje doktorandské štúdium na
Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. Projekt je zameraný na vývoj syntetických
kontrolných systémov v bunkách prostredníctvom počítačových simulácií a experimentálnych metód. Zámerom
tohto multidisciplinárneho projektu je využitie matematických, počítačových a experimentálnych prístupov
z oblastí syntetickej biológie a kontrolného inžinierstva. Okrem vývoja tejto metódy sú cieľmi aj publikácie
v odborných časopisoch, nadviazanie nových kontaktov s výskumníkmi a dôstojná reprezentácia Slovenska
v zahraničí.

škola
dá
rozhľad
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Grantový program Stredoškoláci do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta nadväzuje na grantový program Študenti do sveta,
prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky podporuje najlepších slovenských študentov vysokých
škôl, aby na zahraničných školách a v 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 kurzmi…) alebo so štúdiom
na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý školský rok.

Študenti, ktorí sa do programu zapojili, spĺňali v čase realizácie projektu tieto podmienky:
• Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu
alebo na strednej škole s maturitou.
• Mali za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4.
Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.
Študenti boli hodnotení na základe:
• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách),
• motivačného listu.
Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, bolo hodnotené na základe:
• programu,
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.

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
Natália Salaiová, Gymnázium Ladislava Sáru
Eva Bohušová, Stredná odborná škola podnikania
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.
Do programu bolo k uzávierke 15. marca 2019 doručených 36 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia
žiadali sumu 64 046 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 17 žiadostí stredoškolákov sumou 19 630 EUR.
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Zoznam 17 podporených stredoškolákov s anotáciou
o realizácii ich vzdelávacieho podujatia
2019ssds002
Podporený študent:

Janka M.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Angloville, Česká republika
Kľúč k môjmu životnému cieľu,
Názov projektu:
Česká republika
Suma podpory:
1 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Gymnázia Cyrila Daxnera, ktorá sa
zúčastnila jazykového pobytu v Angloville v Českej republike. Jazyková Inštitúcia
ponúka stretnutie s lektormi, pre ktorých je angličtina materský jazyk. Zámerom je
naučiť sa angličtinu na profesionálnej úrovni, čo je hlavné kritérium prijatia na Masarykovu univerzitu v Brne.
Táto univerzita ponúka štúdiá medicínskych predmetov v anglickom jazyku. Študentka má záujem o odbor
medicína s vedou, ktorý zaručuje plnohodnotné lekárske a vedecké vzdelanie. Po vyštudovaní má v pláne
absolvovať stáže v anglicky hovoriacich krajinách a pracovať ako lekárka na klinických výskumoch.

2019ssds005
Podporený študent:

Samuel S.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Inlingua Salzburg Österreich
Názov projektu:
Inlingua Salzburg – jazykový pobyt, Rakúsko
Suma podpory:
1 130 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta prešovského gymnázia, ktorý sa zúčastnil letného programu
na medzinárodnej jazykovo-vzdelávacej škole Inlingua Salzburg v Rakúsku. Počas jeho stredoškolského
štúdia mal možnosť dostať sa prostredníctvom odborných vedeckých projektov na rôzne súťaže, výstavy
a konferencie po celom svete. Okrem znalosti anglického jazyka, ktorý sa mu podarilo minulý rok vďaka
Nadácii Tatra banka na jazykovom pobyte v Írsku vylepšiť, sa už v poslednom čase vyžaduje aj znalosť
ďalšieho cudzieho jazyka. V strednej Európe ide hlavne o nemčinu, keďže na súťaže chodia už aj porotcovia
z Nemecka, Rakúska a zo Švajčiarska. Prezentácia v ich rodnom jazyku je výhodnejšia a taktiež pôsobí lepšie
pri celkovom dojme a aj pri reprezentácii Slovenska.
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2019ssds007
Podporený študent:

Jakub S.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: RoboRAVE International, Čína
Názov projektu:
RoboRAVE International, Čína
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta Gymnázia Cyrila Daxnera, ktorý sa
zúčastnil na celosvetovej súťaži RoboRAVE International v Číne. Ide o vzdelávací
program zameraný na rozvoj robotiky, ktorý učí študentov a učiteľov, ako
navrhovať, vytvárať, programovať a testovať roboty na vykonávanie rôznych úloh.
Zároveň je organizátorom medzinárodných súťaží v robotike pre rôzne tímy. Základnými cieľmi organizácie
sú zábava pri učení, vzájomná výmena informácií a tímová práca. Témou projektu študenta je programovanie
a stavba autonómneho robota so zameraním na vyhľadávanie a hasenie ohňa. Celosvetová súťaž pomôže
študentovi nadobudnúť nové skúsenosti, nápady a zlepšenia pri stavbe nových robotov.

2019ssds009
Podporený študent:

Nina B.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Letná jazyková škola, Malta
Názov projektu:
Letná jazyková škola a nové poznatky o hemofílii, Malta
Suma podpory:
810 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku strednej zdravotníckej školy, ktorá absolvovala jazykový pobyt na súkromnej
jazykovej škole St. Martin’s College na Malte. Primárnym zámerom projektu, ktorý súvisí so štúdiom na strednej
odbornej škole, je zdokonalenie sa v anglickom jazyku a získanie nových poznatkov týkajúcich sa hemofílie, s cieľom
vypracovať odbornú ročníkovú prácu. Sekundárnym cieľom je zdokonalenie sa v štúdiu anglického jazyka ako
východiska pre vysokoškolské štúdium so zameraním na farmáciu na University of Bristol v Spojenom kráľovstve.
Spoznanie nových kultúr, ľudí a zlepšenie schopnosti orientovať sa v novom prostredí je bonus navyše.

2019ssds011
Podporený študent:

Ivo Z.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: University of Trento, Taliansko
Vzdelávací pobyt na University of Trento,
Názov projektu:
Taliansko
Suma podpory:
720 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta strednej odbornej školy chemickej,
ktorý sa zúčastnil vzdelávacieho pobytu v inštitúcii CIBIO v Taliansku. Je to
vedecká inštitúcia, ktorá sa zameriava na najaktuálnejšie vedecké výskumy, práce
a aktuality. Študent má záujem o vzdelávanie v oblastiach biotechnológia a farmakológia, ktorým sa plánuje
venovať aj po ukončení stredoškolského štúdia. Na pobyte mal možnosť spoznať genetické inžinierstvo,
ktoré sa týka modiﬁkovanej bakteriálnej DNA, extrahovania DNA z baktérií alebo iných živočíchov a jej
následné aplikovanie. Najväčší zámer je dostať príležitosť pracovať so CRISPR-cas 9, čo je momentálne
jedna z najvýznamnejších metód na manipulovanie s DNA.
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2019ssds013
Podporený študent:

Paulína G.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: De La Salle Schule Strebersdorf, Rakúsko
Názov projektu:
Krok vpred, Rakúsko
Suma podpory:
750 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku konzervatória, ktorá sa zúčastnila na študijnom pobyte vo Viedni
v Rakúsku. Štúdium bolo realizované v hudobno-kreatívnej triede na De La Salle Schule Strebersdorf,
ktorá svojimi predmetmi veľmi súvisí s odborom študentky na konzervatóriu v Bratislave. Počas pobytu
bolo zámerom zlepšiť si jazykové a komunikačné schopnosti, vďaka multikultúrnosti tejto školy spoznať
viaceré kultúry a zdokonaliť sa nielen v herectve, speve, tanci a hre na klavíri, ale aj vo ﬁlozoﬁi, v psychológii
a pedagogickom chápaní. Počas pobytu bola možnosť zapojiť sa do rôznych podujatí školy.

2019ssds014
Podporený študent:

Alexandra M.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Študijný pobyt, Francúzsko
Názov projektu:
Stredoškolský študijný pobyt, Francúzsko
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku športového gymnázia v Nitre, ktorá
absolvovala stredoškolský študijný pobyt vo Francúzsku. Pobyt organizačne
zabezpečuje medzinárodná dobrovoľnícka mimovládna organizácia American
Field Service, ktorá funguje na Slovensku ako občianske združenie Intercultura
Slovakia. Poskytuje príležitosti na medzikultúrne vzdelávanie, pomáha ľuďom rozvíjať ich vedomosti, zručnosti
a porozumenie. Očakávaním študentky je výrazné zlepšenie sa vo francúzskom jazyku, čo jej pomôže pri
výbere vysokej školy, prípadne využije francúzsky jazyk vo svojej profesionálnej dráhe.

2019ssds015
Podporený študent:

Andrej G.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: TEG ENGLISH – Portsmouth, Veľká Británia
Názov projektu:
Jazykový kurz IELTS, Veľká Británia
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta 8-ročného gymnázia, ktorý absolvoval jazykový kurz IELTS vo Veľkej
Británii. Na základe odporúčaní si vybral jazykovú školu TEG, ktorá je akreditovanou jazykovou školou British
Council a poskytuje také kurzy, ktoré sú zamerané na získanie zručností pre univerzitné štúdium. Škola
zároveň ponúka socializačné aktivity na každý deň. Zámerom projektu bolo zlepšiť si jazykové zručnosti
v oblasti akademických jazykov či vybraných predmetov a získať jazykový certiﬁkát, ktorý mu pomôže dostať
sa na dobrú univerzitu vo Veľkej Británii, prípadne v Dánsku. Oblasťami záujmu ďalších štúdií sú matematika
a programovanie.
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2019ssds016
Podporený študent:

Erika H.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Umelecké lýceum, Taliansko
Názov projektu:
Spoznanie kultúry a osobný rozvoj, Taliansko
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa,
ktorá absolvovala 4-mesačný študijný program v Taliansku. Keďže študentka
sa venuje umeleckému zameraniu, vybrala si pre svoj pobyt umelecké lýceum.
Rozvoj v umení i v jazykovom smere pokladá za veľmi dôležitý a prínosný.
Taliančine by sa rada venovala aj po návrate z pobytu. Do úvahy pripadá aj výber vysokej školy v Taliansku.

2019ssds020
Podporený študent:

Laura N.

Inštitúcia, v ktorej bol
Sächsische Bildungsgesellschaft
realizovaný vzdelávací pobyt: für Umweltschutz, Nemecko
Názov projektu:
Suma podpory:

Absolvovanie odbornej povinnej praxe,
Nemecko
690 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku strednej odbornej školy chemickej,
ktorá sa zúčastnila odbornej stáže vo vzdelávacej inštitúcii na ochranu životného
prostredia v Drážďanoch. Vybrala si odbor biotechnológia a mikrobiológia.
Biotechnológia je veda, ktorá ju zaujíma, pretože sa zaoberá priamym využitím mikroorganizmov
v technológiách. Odborná prax prebieha v angličtine, čo je veľmi dobré na zlepšenie sa v odbornej
terminológii. Tú využije v blízkej budúcnosti na konferencii a celosvetovej súťaži EUCYS v bulharskej Soﬁi,
kde bude reprezentovať Slovensko so svojím projektom o výskume jódu na Slovensku.

2019ssds021
Podporený študent:

Eliška B.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Kelley School of Business, USA
Názov projektu:
Young Women’s Institute, USA
Suma podpory:
1 140 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku obchodnej akadémie, ktorá sa
zúčastnila vzdelávacieho programu v štáte Indiana, USA. Kelley School of
Business organizuje Projekt Young Women’s Institute, ktorý je zameraný na
mladé stredoškoláčky v obchodnom svete. Škola motivuje k vzdelávaniu mimo
školských lavíc, predstavuje mladým dievčatám skúsenosť na vysokej škole, ukazuje im ich kariérne možnosti
a buduje ich silné líderské schopnosti. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť sa v komunikácii, líderstve, tímovej
práci a oblasti účtovníctva, ktoré študuje aj na svojej materskej škole.
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2019ssds023
Podporený študent:

Karin D.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: King’s College London, Veľká Británia
Názov projektu:
Letná stáž a kurz, Veľká Británia
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Gymnázia Jura Hronca, ktorá
absolvovala letnú odbornú stáž vo Veľkej Británii. Štúdium na King’s College
London je zamerané hlavne na výskum v oblasti medicíny a získanie praktických
informácií formou prednášok o ľudskom tele. Prednášky sa zameriavajú
na pochopenie telesných funkcií, pozerajú sa na kardiovaskulárny systém, nervovú sústavu a mnoho ďalšieho.
Zároveň sa zúčastnila na výskume a pomoci pri písaní vedeckej práce. Po skončení strednej školy by rada
pokračovala štúdiom medicíny na zahraničnej univerzite.

2019ssds024
Podporený študent:

Richard M.

Inštitúcia, v ktorej bol
Children & Youth Science Center
realizovaný vzdelávací pobyt: of CAST, Čína
Účasť na súťaži vedeckých projektov
Názov projektu:
CASTIC v Macau, Čína
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej, ktorý sa zúčastnil na súťaži vedeckých projektov v Macau v Číne.
Na základe prezentácie jeho vedeckého projektu na Festivale vedy a techniky
2018 bol nominovaný reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži mladých vedcov CASTIC, kde výsledky
svojho výskumu prezentuje viac ako 1500 študentov. Všetci sú víťazmi národných kôl. Študent vytvoril za pomoci
3D tlačiarne off-road autíčko. Na navrhnutie súčiastok, karosérie a plošných spojov boli použité strojárske
a elektrotechnické CAD programy. Program súťaže spočíva v posterovej prezentácii vlastného projektu pred
komisiou, ako aj v prezentácii pred verejnosťou.
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2019ssds026
Podporený študent:

Miriam F.

Inštitúcia, v ktorej bol
Expo Scientes International,
realizovaný vzdelávací pobyt: Spojené arabské emiráty
Vedecká súťaž Expo Sciences International,
Názov projektu:
Abú Zabí
Suma podpory:
1 350 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša,
ktorá sa zúčastnila na svetovej vedeckej súťaži stredných škôl Expo Scientes
International v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. V rámci Týždňa vedy
a techniky bola študentka nominovaná, aby reprezentovala Slovensko na svetovom vedeckom fóre s projektom
„Komplexné biomechanické a predklinické testovanie biomateriálov na účely implantológie a regeneračnej
medicíny“. Výsledky svojich výskumov bude prezentovať takmer 1200 študentov z 55 krajín, ktorí sú víťazmi
národných kôl. V rámci súťaže budú mať možnosť diskutovať s mladými vedcami, ako aj s vedeckými
odborníkmi.

2019ssds028
Podporený študent:

Filip F.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: Fakultní nemocnice Motol, Česká republika
Cesta za splnením sna – MEDICÍNA,
Názov projektu:
Česká republika
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študenta súkromného gymnázia, ktorý absolvoval
stáž vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe v Českej republike. Stáž je zameraná
na medicínu a umožňuje študentom, ktorí sa chystajú študovať medicínu, stať sa
aspoň na istý čas súčasťou lekárskeho tímu. Majú možnosť sprevádzať svojho dozorujúceho lekára 5 – 6 hodín
každý pracovný deň, aby mali predstavu, ako to funguje v nemocnici – hlavné úkony, diskusia o stave pacienta,
diagnózy, prognózy, liečba a podobne. V popoludňajších hodinách sú vedené prednášky na rôzne medicínske
témy. Na konci dňa zostáva študentom čas na konzultácie, ale aj voľný program, aby mohli objavovať krásy Prahy.
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2019ssds029
Podporený študent:

Andrea L.

Inštitúcia, v ktorej bol
Sächsische Bildungsgesellschaft
realizovaný vzdelávací pobyt: für Umweltschutz, Nemecko
Absolvovanie povinnej školskej odbornej
Názov projektu:
praxe, Nemecko
Suma podpory:
690 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku strednej odbornej školy chemickej,
ktorá sa zúčastnila odbornej stáže vo vzdelávacej inštitúcii na ochranu životného
prostredia v Drážďanoch. Vzdelávacími jednotkami bola príprava nutričných
médií, stanovenie počtu zárodkov vo vzorkách, stanovenie mikroorganizmov vo vzorke vody a pôdy,
kultivovanie mikroorganizmov, mikroskopovanie, určenie druhu kvasinky, baktérie alebo plesne.
Zámerom stáže bolo rozšíriť si poznatky z mikrobiológie, zlepšiť sa v cudzích jazykoch a v neposlednom
rade naučiť sa samostatnosti.

2019ssds034
Podporený študent:

Rebeka D.

Inštitúcia, v ktorej bol
realizovaný vzdelávací pobyt: WSDC 2019, Srí Lanka
World Schools Debating
Názov projektu:
Championship 2019, Srí Lanka
Suma podpory:
1 450 EUR
Nadácia Tatra banky podporila študentku Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu,
ktorá sa zúčastnila na celosvetovej súťaži v debatovaní na Srí Lanke. Počas
súťaže mala šancu zmerať si debatné a intelektuálne schopnosti s účastníkmi
z 50 krajín sveta. Z nich 3 až 5 delegáti debatovali o sociálnych, ekonomických či politických problémoch.
Týmto spôsobom sa účastníci nielen zlepšujú v kritickom myslení, vo verejnom prejave a v práci s informáciami,
ale aj nadväzujú priateľstvá s budúcimi vodcami krajín a spoločnosti. Pre študentku ako budúcu biologičku
sú majstrovstvá sveta veľmi prínosnými. Nie najintuitívnejším spôsobom, ale práve debata je to, čo ju 3 roky
učilo pracovať so štatistikami a s výskumami, nachádzať nepreskúmané miesta, vyjadriť potreby istých opatrení
či obhájiť si najlepšiu verziu plánu.
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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.

Hodnotenie predložených projektov
Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty.
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.
Expertná výberová komisia bola zložená z piatich členov:
Marek Zeman, Tatra banka, a. s.
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
Lucia Kyseľová, Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK, Virtual Scientiﬁc Laboratories
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
Do programu bolo k uzávierke 1. novembra 2019 doručených až 14 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali sumu
64 001 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 5 najlepších projektov sumou 20 000 EUR.
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Zoznam 5 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2019et002
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
ArtiPark – AI powered Parkinson diagnosis
5 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť systém schopný diagnostikovať
Parkinsonovu chorobu pomocou vyšetrenia 123I Ioﬂupane – DaTSCAN. Pri Parkinsonovej chorobe
je práve včasná diagnostika veľmi dôležitá na zabezpečenie čo najvyššieho komfortu života pacienta.
Vysoko presný systém šetrí čas rádiológov a dokáže vyhodnotiť obrazy bez potreby ďalších testov.
Systém si vstupné obrazy samostatne predspracováva a následne vyhodnocuje. V reálnej prevádzke
by mal slúžiť na podporu rozhodovania rádiológov na klinikách a v budúcnosti by mal byť na týchto
klinikách nasaditeľný.

2019et006
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
Vývoj autonómneho vozidla s využitím virtuálneho sveta
3 700 EUR

Bezpilotné vozidlá predstavujú nový moderný trend prinášajúci úsporu energií a ochranu majetku a osôb.
Využívajú pritom množstvo inteligentných senzorov a systémov, ktoré nahrádzajú ľudský faktor. Projekt
je zameraný na riešenie aktuálnych problémov v oblasti vývoja nových inteligentných SW systémov pre
elektromobily. Nadácia Tatra banky podporila vývoj prototypu autonómneho automobilu na báze nových,
moderných simulačných systémov virtuálnej reality. Navrhnuté metódy a postupy nájdu uplatnenie v oblasti
vývoja algoritmov riadenia autonómnych vozidiel. Tieto vozidlá budú využívané nielen v osobnej doprave,
ale aj v priemyselnom sektore ako vysoko efektívne autonómne dopravné systémy.

2019et007
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky
a informačných technológií
Detekcia neurodegeneratívnych ochorení zmiešanou a virtuálnou realitou
3 900 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je navrhnúť, implementovať a overiť súbor testov
na zistenie prítomnosti kognitívnych ťažkostí alebo neurodegeneratívnych ochorení. Testy majú formu
jednoduchých úloh, ktoré participanti vykonávajú v zmiešanej a virtuálnej realite. Následne sa používajú
metódy umelej inteligencie, najmä hlboké neurónové siete, na účely analýzy správania participantov pri plnení
úloh. Zámerom je nájsť skryté vzory, vďaka ktorým je možné identiﬁkovať pacientov s kognitívnymi ťažkosťami.
Tento prvotný experiment poslúži ako základ pri návrhu rýchleho a lacného diagnostického testu na včasné
odhaľovanie neurodegeneratívnych ochorení.
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2019et011
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Smart Brewery
4 900 EUR

Cieľom projektu je vytvoriť funkčný prototyp plne automatizovaného a inteligentného minipivovaru. Projekt je
zameraný na budovanie tímov a spájanie študentov naprieč fakultami a prezentovanie poznatkov vytvoreného
prototypu ako motiváciu pre ďalších študentov. Projekt svojím obsahom prezentuje pretavovanie štúdia
do priemyselnej praxe a simuluje reálny postup návrhu a výroby daného produktu za pomoci najnovších
inovatívnych technológií. Dôležitou časťou ja diseminácia výsledkov projektu, keďže dôležitým cieľom je
podporenie záujmu o technické vzdelanie na rôznych etablovaných akciách na Slovensku.

2019et012
Podporená škola:
Názov projektu:
Suma podpory:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre
2 500 EUR

Projekt realizuje návrh a konštrukciu zariadenia schopného stavby pevných konštrukcií z voľne dostupného
materiálu na povrchoch planét, ktoré sú podobné Zemi. Tavením pomocou solárnej energie sa umožní
bezplatná tvorba prístreškov a jednoduchých konštrukcií na nedostupných miestach. Pri implementácii tohto
projektu sa študenti učia navrhovať, konštruovať a programovať systémy kritické na riadenie, čo má obrovský
význam pre ich osobný rozvoj a ďalšie uplatnenie. Táto, už tretia etapa vývoja vyžaduje implementáciu vyššej
úrovne výpočtovej inteligencie na dosiahnutie autonómnosti.
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Grantový program Viac umenia
Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu študentov umeleckých smerov.
Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky
za umenie v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra
a výtvarné umenie. Ambíciou Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac. Preto
nadácia spojila víziu o rozvoji kultúry s druhou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského vzdelávania.
Nadácia podporila aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť vzdelávací proces 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,
• 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.
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Hodnotenie predložených projektov
Expertná výberová komisia bola zložená z 8 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých
oblastiach umenia posudzovali títo členovia:
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas: Alexandra Gojdičová, Tomáš Hulík
Divadlo: Slávka Civáňová, Katarína Figula
Hudba: Peter Michalica, Matúš Jakabčic
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stanislav Masár
Do programu bolo k termínu uzávierky 29. 9. 2019 prijatých 108 žiadostí:
Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
41
Divadlo
19
Hudba
25
Výtvarné umenie
23
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 193 878 EUR.
Nadácia Tatra banky podporila 31 najlepších projektov celkovou sumou 50 000 EUR.

6 podporených projektov v oblasti audiovizuálna tvorba, ﬁlm,
TV a rozhlas
2019vu008
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ľudia si k nám chodia po sny
1 500 EUR

Lineárny ﬁlm Ľudia si k nám chodia po sny zachytáva život a prácu najstaršieho slovenského kominára
Pavla Tatarku. Vďaka obrázkom významného slovenského kameramana Richarda Krivdu má ﬁlm potenciál
byť magickým, poetickým realizmom súčasnej doby, ktorý je prepojený s umeleckým dokumentom. Cieľom
je poukázať na silu pravdy, reality a jedinečnosť momentu. Majestát Tatier, večných tatranských skál, upozorní
diváka na jednu dôležitú skutočnosť – nie všetko, čo sa zdá večné, večné aj naozaj je. Presne tak je to aj
s povolaním kominára, ktoré sa zdá večné, no postupne sa vytráca a nahrádza niečím novým.

2019vu016
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Utópia
2 000 EUR

Esejistický ﬁlm Utópia je dokumentárny stredometrážny magisterský ﬁlm režisérky Denisy Parobekovej.
Hovorí o vysťahovalectve Slovákov do USA, balansuje na hranici skutočného a abstraktného. História Slovákov
migrujúcich za americkým snom je dlhá a úzko prepojená so súčasnosťou. Momentálne sa však o tejto téme
veľa nehovorí. Pomocou mikropríbehov a rôznych historických asociácií sú sledované veľké dejiny, dejiny
migrácie Slovákov, ale tvorcovia sa zameriavajú hlavne na súčasné príbehy. Prínos pre oblasť ﬁlmového
umenia je najmä vo vytvorení netradičného diela, ktoré dokáže zaujať širokú skupinu divákov. Cieľom projektu
je kreatívne a zaujímavo spracovať dôležitú tému, vyvolať diskusiu s divákom a reprezentovať jednotlivých
tvorcov kvalitným audiovizuálnym dielom.
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2019vu031
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Nezrelé objatie
2 500 EUR

Film Nezrelé objatie je sondou do duše mladého človeka, ktorému nešťastná náhoda náhle zmenila jeho plány
na budúci život. Je nútený prestať študovať, zabudnúť na ambície a začať sa starať o dieťa. Vzniknutú rodinu
pokladá za omyl a useknutá mladosť sa derie čoraz naliehavejšie na povrch. Už to nie je schopný naďalej
potláčať, a tak musí vykonať neodvratné riešenie. Následky preberá jeho mama a jej túžba po kompletnej
rodine sa rozpadá. Nezodpovednosťou detí vždy trpia ich rodičia.

2018vu005
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Les
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského ﬁlmu Les. Krátka animovano-hraná rozprávka realizovaná
experimentálnou výtvarnou technikou. Vizuálno-hudobná metafora o tom, že žiť život naplno znamená prekročiť
pomyselný prah. Študentka VŠMU debutuje ako ﬁlmový tvorca a originálny výtvarník s citlivým prístupom
k využitiu nových technológií a maľovania v 3D. Práca má priekopnícky charakter a v pláne je nielen šíriť ﬁlm
po svetových festivaloch, ale aj publikovať nadobudnuté poznatky v domácich a zahraničných médiách.

2019vu032
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Tmavý les
2 500 EUR

Dokumentárny ﬁlm Tmavý les predstaví fotografa Martina Martinčeka a akademickú maliarku Ester Šimerovú
Martinčekovú. Dokument si kladie za cieľ komplexne spracovať život a diela týchto dvoch slovenských umelcov
s odkazom na problémy a prekážky, ktorým museli čeliť v období komunistickej totality, v ktorej aktívne tvorili.
Ako sa vyrovnali so spoločenským, ale aj umeleckým odlúčením ďaleko od Bratislavy a na okraji spoločnosti,
kde museli začínať odznova? Ako sa tragická strata rodiny na oboch stranách premietla do ich druhého vzťahu
a tvorby?
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2019vu036
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Martin Smatana
Ahoj, leto
2 000 EUR

Projekt Ahoj, leto je krátky animovaný ﬁlm pre deti a ich rodičov s predpokladanou dĺžkou 8 minút. Film s humorom
a nadhľadom zobrazuje zážitky typickej štvorčlennej rodiny, ktorá si vyrazí na letnú dovolenku k moru. Dej sa
odohráva v súčasnosti v prímorskom letovisku. Predurčený je na uvedenie do slovenskej kinodistribúcie ako predﬁlm
pred celovečerným ﬁlmom a zámerom tvorcu je predstaviť ﬁlm aj na medzinárodných festivaloch animovaného ﬁlmu.

2019vu041
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Ivana Durkáčová
Výroba krátkeho analógového ﬁlmu
1 500 EUR

Plánovaným projektom je produkcia krátkeho ﬁlmu podľa autorského scenára, ktorý bol vytvorený výhradne
na tento účel. Počas intenzívneho odborného workshopu sa študenti naučia technológii analógového
ﬁlmového procesu, vylepšia si svoje zručnosti a prispejú tak k zachovaniu technológie, ktorá sa v súčasnosti
vytráca z praxe. Študenti budú vedení diplomantmi a absolventmi VŠVU, ktorí si v rámci vzniknutej platformy
prvýkrát vyskúšajú pedagogickú činnosť. Do projektu budú zapojení aj zahraniční študenti prichádzajúci
na VŠVU, ktorí prinesú nové kontexty a spätnú väzbu potrebnú na vznik diel pochopiteľných aj pre divákov
mimo spoločného zázemia.

8 podporených projektov v oblasti divadlo
2019vu044
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

OZ Viac kultúry
Projekt 100
2 000 EUR

Projekt 100 je inscenáciou autorskej koláže textov Lawrencea Ferlinghettiho – fenomenálneho autora
poézie a prózy, vydavateľa, prekladateľa a maliara, ktorý sa v roku 2019 dožil neuveriteľných sto rokov.
Podstatou projektu je z jeho textov vyabstrahovať motívy života človeka od jeho počiatku až po koniec,
so zreteľom na všetky zásadné a ikonické faktory života ako dospievanie a prvá láska. Zámerom projektu
je sprostredkovať divákovi osobnosť L. Ferlinghettiho s cieľom dostať tohto autora do omnoho širšieho
povedomia a zároveň vytvoriť javiskové dielo, ktoré bude prostredníctvom poézie odzrkadľovať kolobeh
a cyklus ľudského života. To všetko prostredníctvom vysokohodnotných a kvalitných textov a citlivého
autorského prístupu, uchopenia a stvárnenia.
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2019vu050
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Nonsensus, o. z.
Homo Hamlet – shakespearovská mozaika 21. storočia
2 000 EUR

Vraví sa, že každá generácia má svojho Hamleta. Tá naša ho teda logicky potrebuje tiež. Primárnym výstupom
projektu je uvedenie inscenácie Hamlet jedného zo základných pilierov klasickej svetovej dramatiky Williama
Shakespeara. V tomto prípade však obohatený o aktualizačné prvky a najmä inovatívne a nekonvenčné videnie
nastupujúcej umeleckej generácie študentov VŠMU. Cieľom sa tak stáva nielen zlepšenie spolupráce medzi
študentmi umenia a profesionálnymi umelcami, ale najmä otvorenie pálčivých otázok dneška a tém, ako sú
homosexualita, tlak očakávania spoločnosti, nezdravá moc či skreslenosť médií. Inscenáciou študenti vzbudia
rozruch, strhnú rebéliu a ako pravé hamletovské duše otvoria nespútaný dialóg na témy, ktoré nás ťažia.

2019vu052
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta
Istropolitana Projekt’20
1 000 EUR

Festival Istropolitana Projekt sa uskutočňuje každé 2 roky na pôde VŠMU a je jediným svojho druhu v regióne
strednej Európy, ktorý dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie svojej
práce, názorov a tvorby s diváckou verejnosťou. Je platformou na stretávanie divadelníkov s autoritami
divadelného školstva, so svojím publikom a 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. Do Bratislavského kraja prináša nové, často
provokatívne inscenácie z celého sveta, ktoré slovenskému divákovi približujú divadelné umenie mnohokrát
z inej strany.

2019vu053
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Sláva Daubnerová
Masterpiece
2 000 EUR

Cieľom projektu je vytvoriť divadelné sólo s pracovným názvom Masterpiece reﬂektujúce zmysel umeleckej
tvorby v súčasnom politicko-spoločenskom kontexte. Je výsledkom dlhoročného výskumu tvorby rozličných
umelcov, literátov, skladateľov, výtvarných umelcov či vedcov. Napriek širokej škále študijného materiálu si však
dielo primárne kladie za cieľ byť privátnou spoveďou ženy – umelkyne inšpirovanej svojou dlhoročnou praxou.
Každý umelec však tvorí v určitom spoločenskom a politickom kontexte, a preto má byť Masterpiece zároveň
cielenou kritikou toho, kam sa uberá spoločnosť, v ktorej elity stratili zmysel a básnici slová. Prináša pohľad
súčasných tvorcov na súčasné témy pretlmočený do inscenácie pod vedením režisérky a performerky Slávy
Daubnerovej.
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2019vu055
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Peter Mazalan
Béla Bartók – Hrad kniežaťa Modrofúza
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt realizácie operného predstavenia Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza.
Dielo približuje študentom scénograﬁe skutočný proces tvorby scény operného diela, ktoré je vo svojej typológii
pri spojení hudobnej, performatívnej a scénickej zložky najkomplexnejším javiskovým tvarom. Projekt priamo
nadväzuje na predmet scénograﬁckého ateliéru operného divadla na Katedre scénograﬁe Divadelnej fakulty
VŠMU. Študenti sa zapoja do tvorby divadelného predstavenia aktívne vo všetkých jeho fázach s tímom
profesionálnych tvorcov a hudobných interpretov. Okrem kreativity je pre študentov nevyhnutné získať
schopnosti komunikovať odborným jazykom, ktorý je typický mnohými špeciﬁckými termínmi.

2019vu056
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Monika Kováčová
Svetlonos
2 000 EUR

V scénickom diele Svetlonos sa prepája autorský námet tvorcu bábok, režiséra, herca a performera
Ivana Martinku s performatívnou poetikou nezávislého umeleckého zoskupenia Odivo a s tvorivým
vkladom študentiek Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Cieľom projektu je sprostredkovať
divákom medziodborový umelecký zážitok, posúvať hranice tvorivosti, divadelnosti, prinášať nové kvality
interpretačného, performerského, fyzického, hudobného prejavu a v neposlednom rade rehabilitovať
bábku v očiach dospelého diváka. Dielo zostane po premiére v repertoári nezávislého zoskupenia Odivo.
Ambíciou je uvádzať ho na festivaloch a v centrách nezávislej kultúry na Slovensku aj v zahraničí.

2019vu058
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Tomáš Procházka
Večer, pár chvíľ predtým, ako spácham samovraždu
1 000 EUR

Etablovaný autorský tvorca a performer Tomáš Procházka vo svojom najnovšom projekte znovu preskúma
hranicu osobnej zóny medzi divákom a performerom. Dielo má ambíciu priniesť a ponúknuť možnosť
diskusie o destigmatizácii duševných chorôb, predovšetkým pacientov liečiacich sa na klinické depresie.
Projekt je poslednou poctou, ktorú autorský tím zloží predčasne zosnulým kolegyniam – dokumentaristke
Márii Rumanovej a intermediálnej umelkyni Kate Machovej. Zámerom projektu je vyslať správu ľuďom
trpiacim duševnými chorobami, že nie sú sami a že majú v spoločnosti oprávnené miesto.
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10 podporených projektov v oblasti hudba
2019vu063
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Ing. Juraj Kalász
Jam-Session 2019 (zima, jar)
2 000 EUR

Jam-Session je hudobno-pedagogický projekt zameraný na propagáciu jazzu. Počas 15 rokov jeho
trvania bolo zorganizovaných v pravidelnom týždennom intervale viac ako 700 koncertov. Celoročne
sa ho zúčastňuje do 90 hudobníkov. Hlavný prínos tohto projektu je v skvalitnení kultúrneho života
Bratislavy podujatím, na ktorom bude odprezentovaná živá hudba na najvyššej umeleckej a spoločenskej
úrovni. Toto podujatie má zároveň aj výchovný a osvetový moment, keď si môžu mladí hudobníci zahrať
s profesionálmi a široká verejnosť môže sledovať, ako vzniká hudba.

2019vu065
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Akadémia umení, Fakulta múzických umení
W. A. Mozart: Don Giovanni v interpretácii mladých umelcov
700 EUR

Opera Don Giovanni W. A. Mozarta kladie na interpretov vysoké nároky z vokálno-technického hľadiska,
a preto vyžaduje dôslednú prepracovanosť smerujúcu k aplikácii nových zručností speváckej techniky.
Dôležitým cieľom je dosiahnutie prirodzeného javiskového prejavu s kontinuálnym prepojením kantabilných častí
s recitatívnymi úsekmi. Operné dielo tvorí súčasť svetového operného repertoáru, preto zámer naštudovať toto
dielo aj s orchestrálnym sprievodom na pôde školy je pre mladých interpretov veľkou výzvou. Projekt umožní
zapojiť do vzájomnej spolupráce pri jeho realizácii 48 študentov. Výsledným produktom kreatívnej spolupráce
budú dve premiéry s možnosťou reprízovania pre širokú laickú i odbornú verejnosť.

2019vu067
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta
Her Majesty’s Music
500 EUR

Projekt sa orientuje na exkluzívne uvedenie literatúry pre dva klavíry z prostredia tzv. commonwealthu
spadajúceho pod vládu kráľovnej Alžbety II. v originálnej, netradičnej dramaturgii a kvalitnom interpretačnom
obsadení. Koncertná časť uvedie diela z pera B. Brittena, G. Holsta, A. Baxa, A. Benjamina, C. McPheeho
či Y. Bowena. Zároveň nadväzuje na úspešný projekt Česko-slovenská hudba, ktorý zaznamenal
mimoriadne priaznivé hodnotenie. V nastolenej úspešnej línii plánuje autorský tím v predloženom projekte
Her Majesty’s Music pokračovať rozšírením aktivít a spolupráce s ďalšími hudobno-pedagogickými
inštitúciami v Košiciach a Prahe.
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2019vu073
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta
Orfeus 2020
700 EUR

Festival Orfeus je unikátnym projektom na Slovensku, ktorý sa už 21 rokov venuje prezentácii aktuálnych diel
súčasnej generácie mladých autorov – študentov hudobnej skladby. Novej generácii tvorcov slovenskej kultúry
dáva jedinečnú možnosť odprezentovať diela pre komorné obsadenia, ansámble aj orchestre, zároveň často
v spolupráci so špičkami súčasnej hudobnej scény, na čo by inak nemali príležitosť. Kľúčovou súčasťou tohto
ročníka je skladateľský a interpretačný workshop významných umeleckých osobností: Milan Paľa – husle,
Peter Katina – akordeón, Jana Kmiťová – skladba. Tento projekt priblíži súčasnú hudbu, jej interpretačné
aj kompozičné úskalia, technické a zvukové možnosti hry na nástroji.

2019vu074
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. Art. Ladislav Fančovič, ArtD.
Saxophobia Bratislava 2020
1 000 EUR

Projekt zásadným smerom ovplyvňuje výučbu saxofónu na Slovensku, ktorý je u nás väčšinou chápaný
ako džezový nástroj. Pôvodne bol však skonštruovaný ako nástroj pre vážnu hudbu a mimo Slovenska
je toto povedomie oveľa viac rozšírené. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je realizovať
kurzy saxophóbie s účasťou profesorov, ktorí sú svetovou špičkou v hre vážnej hudby. Týmto projektom
sa opäť otvorí aj celospoločenská téma o nutnosti participácie zahraničných pedagógov v slovenskom
výchovno-vzdelávacom procese na umeleckých školách. Zámerom projektu je zaktuálniť proces výučby
saxofónu a posunúť umenie vážnej hudby na tomto nástroji bližšie ku krajinám západnej Európy.

2019vu075
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marek Štrbák
Marcel Dupré – Krížová cesta
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti budúcich pedagógov
umeleckých predmetov a zoznámiť publikum s tvorbou významného skladateľa Marcela Duprého.
Ide o nevšedné a ojedinelé dielo repertoáru organovej hudby, ktoré sa zaoberá tematikou príbehu
umučenia Ježiša Krista z pohľadu skladateľa. Výzvou pre interpreta, realizačný tím i študentov je vytvoriť
na základe divadelného vyjadrenia originálnu umeleckú reﬂexiu tejto kompozície. Zámerom je osloviť
najmä študentov v snahe vzbudiť v nich záujem o vážnu hudbu, tanec a herectvo. Keďže na Slovensku
v tomto období prakticky absentujú produkcie s podobnou ambíciou a zameraním, prínos projektu
spočíva práve v úsilí venovať sa rozvoju tejto sféry tvorby.
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2019vu076
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta,
Katedra skladby a dirigovania
AsynChrónie 2020 – prehliadka mladých skladateľov
2 000 EUR

AsynChrónie 2020 je festival, na ktorom môžu svoju tvorbu prezentovať študenti kompozície a mladí
skladatelia z celého Slovenska. Sprievodným podujatím festivalu je séria workshopov s renomovanými
hudobníkmi a skladateľmi. Na festivale sa podieľa skupina mladých skladateľov a dirigentov, študentov
VŠMU, ktorí majú podobné organizátorské skúsenosti aj z predchádzajúcich študentských festivalov.
Platforma AsynChrónie vznikla po zániku podujatia podobného druhu SOOZVUK. Od jej zániku na
Slovensku neexistoval žiadny podobný festival. Prehliadka je určená študentom stredných a vysokých
hudobných škôl.

2019vu081
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Lenka Novosedlíková
music unlimited Vol. 2
800 EUR

Projekt music unlimited Vol. 2 nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu music unlimited – hudba bez
hraníc, ktorý sa uskutočnil v apríli 2019. Cieľom projektu je oboznámiť študentov slovenských vysokých
škôl umeleckého zamerania s ďalšími významnými autormi, kompozičnými prístupmi, repertoárom
a interpretačnými technikami, s ktorými sa zvyčajne nemajú možnosť stretnúť počas štúdia. Obsahom
projektu je trojdňové vzdelávacie podujatie plné prednášok, neformálnych diskusií a workshopov.
Študenti majú možnosť zažiť tvorivý proces na vlastnej koži prostredníctvom naštudovania a koncertného
stvárnenia skladby Les Moutons de Panurge Frederica Rzewského a skladby Connections od lektorov
projektu. Výstupom projektu budú dva koncerty v mestách Košice a Banská Bystrica.

2019vu083
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Štefan Gyöpös
Schubert Fest 2020, 6. ročník
500 EUR

Schubert Fest 2020 je v poradí už 6. ročník projektu organizovaného pri príležitosti spomienky na hudobného
velikána Franza Schuberta. Z myšlienky huslistu a pedagóga konzervatória v Bratislave Štefana Gyöpösa,
v spolupráci umelcov, študentov vysokých škôl a rozličných inštitúcií, vyrástla spomienka na génia hudby.
Cyklus koncertov predstavuje rozmanitú ponuku ukážky z diela skladateľa. Festival má snahu byť podkladom
pre inšpiráciu, pôsobenie, ale aj ako vzor pre mladých študentov s akcentom edukačného posolstva.
Jeho usporiadaním sa pokračuje vo vytváraní perspektívy pre umenie na Slovensku s cieľom založiť tradíciu.
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2019vu084
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Boris Čellár
Večerné jazzové ateliéry
1 800 EUR

Cieľom projektu je usporiadať jazzové dielne pre študentov hudobných škôl so záujmom o jazzovú hudbu
a spoločný koncert žiakov a pedagógov. Projekt predpokladá uskutočnenie pravidelných a otvorených
trojhodinových tvorivých dielní s dvojtýždňovou periodicitou v priestoroch Flame music clubu v Bratislave.
Pod vedením pedagógov pripravia účastníci workshopov spoločný nahrávaný koncert v priestoroch
klubu. Zámerom jazzových ateliérov je rozvíjať hudobnú kreativitu študentov a viesť ich k improvizácii
a sebavyjadreniu pomocou jazzovej hudby pod vedením známych slovenských jazzových hudobníkov.
Neformálna atmosféra ateliérov umožní odovzdávanie zručností a skúseností medzi skúsenými umelcami
a ašpirujúcimi študentmi.

8 podporených projektov v oblasti výtvarné umenie
2019vu090
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bio_socha
1 470 EUR

Nadácia Tatra banky odporúča podporiť projekt, ktorého cieľom je spracovať sochy a previesť študentov
kompletnou realizáciou od návrhu až po prezentáciu na verejnosti. Súčasná socha má neobmedzené
možnosti a prelína sa s aktuálnymi témami. Jednou z nich je aj téma ekológie a ochrany životného prostredia.
Študenti sa oboznámia s jednou z verzií prístupu k tvorbe. Budú mať možnosť zhodnotiť, analyzovať a možno
zmeniť svoj vzťah tvorcu a vplyvu svojej tvorby na životné prostredie. Dôraz je kladený na zodpovedný prístup
k výberu a využívaniu materiálov, nevytváranie odpadu, ale jeho spracovanie.

2019vu092
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Boris Németh
Voľby 2020
1 280 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť súbor fotograﬁí a textov zo strany študentov
a zrealizovať ich výstavu v kreatívnom centre Nová Cvernovka. Témou sú jedny z najdôležitejších volieb
v modernej histórii Slovenska – marcové voľby do NR SR. Autor považuje za dôležité mapovať dianie,
zaznamenať atmosféru a byť účastný celého procesu volieb. Ambíciou je prepojiť študentov fotograﬁe
a žurnalistiky a uviesť ich do aktívneho prostredia etablovaných autorov mladšej i strednej generácie.
Projekt prispeje k získaniu praktických aj teoretických skúseností a kontaktov, ktoré by mohli využiť
vo vlastnom tvorivom vývoji a v uplatnení sa po skončení štúdia.
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2019vu105
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení
Séria prednášok a workshopov pre študentov I. a II. ročníka na katedre
maliarstva
2 000 EUR

Na pôdu VŠVU prichádzajú každoročne študenti zo stredných škôl vedomostne prakticky nepripravení,
čo je také alarmujúce, že to pedagógov núti hľadať cesty a formy mimo štruktúry školy. Zámerom je pomôcť
študentom rozšíriť diapazón ich vedomostí. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom
je zrealizovať sériu prednášok a workshopov v ateliéroch VŠVU, na ktoré budú prizvaní súčasní autori.
Študenti si na nich osvoja nové techniky, stratégie a vedomosti, ktoré budú obrovským prínosom
pre ich ďalšie pôsobenie na pôde VŠVU, ako aj na celej umeleckej dráhe.

2019vu107
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Rattaj
Prečo sa balastu odopierajú kvality
2 000 EUR

Sochárska katedra na VŠVU prechádza turbulentným obdobím v dobe, ktorá nie je veľmi priaznivo
naklonená takémuto statickému médiu. Táto doba je opozitom ich snaženia, ktoré je determinované
svojou statickosťou a homogénnym spracovaním. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom
je zrealizovať štvordňový workshop na tému nekritického myslenia a vytvoriť kolekciu zo vzniknutých,
ale aj už hotových diel absolventov a pedagógov katedry socha, objekt, inštalácia v Pistoriho paláci.
Zámerom projektu je ukázať študentom, akým novým kontextom podliehajú tvorivé procesy a ako by
mali uvažovať o súčasnom umení.

2019vu166
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Občianske združenie Medziriadky
Tvorte s nami mladú slovenskú literatúru
2 000 EUR

Cieľom občianskeho združenia je hľadať mladé talenty prostredníctvom literárnej súťaže a následne
kultivovať vybraných autorov s literárnym nadaním na letnom sústredení prostredníctvom kreatívnych
workshopov, odborných prednášok a besied. Počas celého roka šíria Medziriadky povedomie
o mladých autoroch a ich tvorbu zdieľa cez literárne periodiká, rozhlas a pravidelné autorské čítania
v rôznych mestách Slovenska. Členmi občianskeho združenia sú mladí ľudia so záujmom o literatúru,
ktorí prácu v organizácii odvádzajú dobrovoľnícky. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého
cieľom je zorganizovať 10. ročník letného týždňového sústredenia v rekreačnej oblasti Duchonka.
Odborná porota vyberie na základe literárnej súťaže päťdesiat ﬁnalistov v kategóriách poézia,
próza a dráma, ktorí sa pobytu zúčastnia.
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2019vu094
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení
Manuál – klimatická kríza
2 000 EUR

Pedagóg Mgr. art. Tomáš Klepoch pôsobiaci v Laboratóriu ilustrácie so svojím umeleckým kolegom
Mgr. Janom Čumlivským, PhD., zrealizujú spoločne s vybranými študentmi VŠVU umelecké dielo.
Ide o nízkonákladovú autorskú umeleckú knihu a sériu autorských umeleckých veľkoformátových grafík
a plagátov. Dielo reaguje na súčasnú spoločenskú problematiku klimatickej zmeny metódou self-publishingu.
Ambíciou je osvojiť si dielo ako rozšírenie východísk pre umeleckú tvorbu študentov s presahom ilustrácie
ako aplikovanej tvorby určenej prevažne pre detského recipienta. Prínosom diela bude jeho prezentácia
na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne formou výstav a súťaží.

2019vu097
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby
Workshop responzívnej architektúry
2 000 EUR

Kinetická, responzívna a adaptívna architektúra patrí k experimentálnej oblasti architektonickej praxe
a vzdelávania, ktorá sa v zahraničí čoraz viac rozširuje. V rámci projektu sú plánované prednášky
3 pozvaných odborníkov z danej oblasti a následný trojdňový intenzívny workshop pre vybraných
študentov Katedry architektonickej tvorby VŠVU. Cieľom projektu je, aby si študenti rozšírili svoje
teoretické poznatky z danej oblasti a aby získané znalosti využili pri praktickej úlohe programovania
a stavby vlastného responzívneho architektonického modelu. Prínosom projektu je priblíženie
experimentálnych prístupov a nových technológií Grasshopper a Arduino študentom architektúry
nad rámec ich štandardnej výučby.

2019vu098
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení, Katedra intermédií
Gameair/Pravidlá hry
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť a opísať spôsoby a stratégie pohybu
skupiny výtvarníkov v teréne – v oblasti Horehronia a Gemera. Ambíciou je realizovať konkrétne
umelecké výstupy, ktoré budú odprezentované v HotDock galérii v Bratislave. Projekt zaostruje
pozornosť na hľadanie rovnováhy medzi ekonomickými záujmami jednotlivcov či ekonomickou
stratégiou štátu a čistým životným prostredím. Zámerom je odhaľovať a komentovať porušovanie
pravidiel hry, o ktorých vieme, že existujú. Ide napríklad o environmentálne záťaže, ako sú gudróny,
emisné depónie v okolí magnezitových závodov v Jelšave a Lubeníku a iné. Cieľom projektu je viac
zapojiť vizuálne umenie do spoločenskej reality tým, že sa do procesu vzdelávania včlenia nové
stratégie a spôsoby výučby, ktoré budú schopné pružne reagovať na udalosti okolo nás.
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Grantový program Viac umenia – Literatúra
Keďže v konštrukcii programu sa nám v minulosti nedarilo osloviť študentov alebo, naopak, autorov,
literárnych tvorcov, aby predkladali projekty spoločnej práce, rozhodli sme sa pre zmenu konštrukcie
grantového programu, podmienok v tejto oblasti umenia.
Rozhodli sme sa podporiť mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v ich ambícii stať sa autorom
literárnych textov.
Nadácia podporí spoluprácu autorov, vydavateľských, časopiseckých, rozhlasových a televíznych
redaktorov, ako aj literárnych kritikov a vedcov s budúcimi autormi.
Dohodli sme sa s renomovanými autormi a podporíme to, aby pomohli redigovaním textov začínajúcich
autorov. Títo renomovaní autori dostanú priestor na to, aby mohli prečítať texty začínajúcich autorov,
upozornia ich na chyby, ktorých sa v nich dopustili, aby sa im mohli vyhnúť, upozornia ich na možnosti,
ktoré nevyužili...
Renomovaní autori dostanú priestor na to, aby poskytli začínajúcim autorom spätnú väzbu, dostanú
priestor na rozhovor, konzultáciu, písomnú odpoveď tak, ako im to bude vyhovovať a ako si to vzájomne
dohodnú.

Medzi literárnu tvorbu zaraďujeme:
Poéziu
• báseň
• text piesne
Mentormi v tejto oblasti sa stali: Daniel Hevier a Vladimír Janček.
Prózu
• poviedka
• novela
• román
Dramatickú tvorbu
• divadelná hra
• scenár
• libreto
Renomovanými mentormi v tejto oblasti sa stali: Ján Púček, Monika Kompaníková, Marta Součková,
Eva Borušovičová, Vladimír Balla a Miroslava Vallová.
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Začínajúci autori vo veku 18 až 35 rokov, ktorí nemali vlastnú publikáciu v niektorom
so slovenských vydavateľstiev:
• predstavili svoju doterajšiu literárnu tvorbu,
• oboznámili renomovaných autorov so svojimi cieľmi a víziami v oblasti literárnej tvorby,
• poskytli renomovaným autorom ukážku literárnych textov, o ktorých redakciu majú záujem:
(päť básní alebo päť textov piesní, alebo jednu poviedku, alebo jednu novelu, alebo 15-stranový
úryvok románu, divadelnej hry, scenára alebo libreta).
K dátumu uzávierky programu 29. 9. 2019 bolo v oblasti umenia „literatúra“ prijatých 57 žiadostí.
Z toho 21 žiadostí bolo predložených v kategórii poézia, z ktorých si vyberali Daniel Hevier a Vladimír
Janček, a 36 žiadostí v kategórii próza, z ktorých si vyberali Ján Púček, Monika Kompaníková, Marta
Součková, Eva Borušovičová, Vladimír Balla a Miroslava Vallová.
Každý renomovaný autor označil práce troch začínajúcich literárnych autorov, ktorých textom je ochotný
poskytnúť redakciu. Po individuálnom výbere sme v diskusii s autormi dosiahli dohodu, tak aby každý
renomovaný autor poskytol redakciu jednému mladému autorovi.
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8 podporených mladých literárnych umelcov
2019vu116
Podporený mladý autor: Nicol Hochholczerová
Názov projektu:
Redakcia textov Nikol Hochholzerovej od Marty Součkovej
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladú literárnu autorku Nicol Hochholzerovú, ktorá sa venuje próze. Doposiaľ
autorka publikovala v zborníkoch – Poviedka 2016, Poviedka 2019, Medziriadky, zborník literárneho klubu
Karavana, literárne periodiká Glosolália a Fraktál. Zúčastnila sa verejného čítania vlastnej tvorby v rámci
čítačiek projektu Medziriadky, festivalu Fraj, festivalu Guča a festivalu Atmosféra. Momentálne pracuje
na debute, z ktorého úryvok je predmetom podporeného projektu. Ide o prózu venujúcu sa zneužívaniu
maloletých, zameranú najmä na psychické zneužívanie a fázu takzvaného „groomingu“, ktorý zneužívaniu
predchádza. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tútoring a redakciu jej textov od
literárnej umelkyne Marty Součkovej. Od skúseného mentora očakáva pomoc s prepojením jednotlivých častí
knihy, štylistické rady a konzultáciu týkajúcu sa výberu vydavateľstva.

2019vu123
Podporený mladý autor: Jana Mainguet
Názov projektu:
Redakcia textov Jany Mainguetovej od Evy Borušovičovej
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladú literárnu autorku Janu Mainguetovú, ktorá sa venuje prozaickej tvorbe.
Doteraz mala autorka publikovaný iba jeden článok v časopise .týždeň v rubrike cestovanie. Okrem toho písala
články o cestovaní viac-menej pre seba, priateľov a rodinu. Cieľom autorky v oblasti literárnej tvorby je dokončiť
a vydať autobiograﬁckú knihu o skúsenosti s otvorením a riadením kaviarne v Paríži. Knihu, o ktorej redakciu
má autorka záujem, píše formou krátkych kapitol. Sú to buď príhody, alebo opisy charakterov. Taktiež plánuje
pridať zopár receptov, ktoré súvisia s konkrétnou kapitolou. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila
konzultácie/tútoring a redakciu jej textov od literárnej umelkyne Evy Borušovičovej. Od spolupráce s mentorom
očakáva konštruktívnu kritiku. Dúfa, že vďaka mentorovi bude vedieť vyčistiť tvorbu od zbytočných slov a fráz.
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2019vu129
Podporený mladý autor: Barbora Sulíková
Názov projektu:
Redakcia textov Barbory Sulíkovej od Vladimíra Jančeka
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladú literárnu autorku, ktorá sa venuje tvorbe poézie. Autorka vyštudovala
psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne a tej sa doposiaľ aj kariérne venovala. Publikovala vedecké
články v odborných periodikách, tie však prezentujú hlavne jej prácu. Umelecky sa našla v oblasti detskej
poézie. Píše krátke básničky pre deti. V súčasnej dobe „na mieru“ svojim deťom. Zamerané sú na riešenia
v rôznych situáciách, ktoré deti, aj vzhľadom na svoje vlastnosti, zažívajú. Nadácia podporila mladú autorku tak,
že umožnila konzultácie/tútoring a redakciu jej textov od literárneho umelca Vladimíra Jančeka. Od skúseného
mentora očakáva autorka odpovede na otázky, ktoré si dlhodobo kladie. Má význam rozvíjať tieto súkromné
básničky? Ako písať, aby to bolo pre deti zaujímavé a zároveň hodnotné? Kde robí chyby, čo treba zmeniť?
A naopak, kde sú silné miesta a na čom stavať?

2019vu131
Podporený mladý autor: Roman Ďuriš
Názov projektu:
Redakcia textov Romana Ďuriša od Moniky Kompaníkovej
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladého literárneho autora Romana Ďuriša, ktorý sa prihlásil do programu
s novelou. Vyštudoval ﬁlmovú réžiu a doteraz písal hlavne ﬁlmové scenáre a poviedky, z ktorých dve aj
sﬁlmoval. Zatiaľ nepublikoval. Momentálne má napísanú novelu, ktorú nazval Neposlušnosť. Je o dospievaní
chlapca, ktorý s otcom putuje postapokalyptickou krajinou. Centrálny konﬂikt hlavného hrdinu je postavený
na tom, že otec je síce prísny až despotický a on by ho chcel poslúchať, ale pomaly odhaľuje, že otec klame
a vôbec nie je taký morálny. Práve naopak, otec sa sám stal divochom. Chlapec sa začne brániť tomu,
aby sa vzdal svojej individuality v prospech spoločnosti, do ktorej by sa mal raz zaradiť. Nadácia podporila
mladého autora tak, že umožnila konzultácie/tútoring a redakciu jeho textov od literárnej umelkyne Moniky
Kompaníkovej. Od skúseného mentora očakáva pomoc s lepším sformovaním štýlu písania a objasnením,
kde je zbytočne doslovný.
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2019vu136
Podporený mladý autor: Lukáš Cabala
Názov projektu:
Redakcia textov Lukáša Cabalu od Jána Púčeka
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladého literárneho autora Lukáša Cabalu, ktorý sa do programu prihlásil
s novelou. Svoju tvorbu Lukáš dosiaľ nepublikoval v žiadnom tlačenom médiu. Píše asi päť rokov a za ten čas
viackrát požiadal o posúdenie textu etablovaných slovenských spisovateľov. Vďaka tomu mal možnosť svoje
písanie postupne zlepšovať. V roku 2017 sa próza Štokholmské úsmevy dostala do širšieho ﬁnále súťaže
Poviedka. V žiadosti zaslal ukážku z novely Satori v Trenčíne. V nej opisuje hlavného hrdinu s neobvyklým
zdravotným problémom, ktorý ho do istej miery deﬁnuje a ktorý sa v texte snaží nevtieravo reﬂektovať.
Zámerom autora je, aby bola novela vo výslednej podobe kvalitná zaujímavá literatúra s citlivým a nevšedným
príbehom. Nadácia podporila mladého autora tak, že umožnila konzultácie/tútoring a redakciu jeho textov
od literárneho umelca Jána Púčeka. Od redakcie autor očakáva upozornenia na problémové miesta v texte
a prípadné doladenie slabších častí dejových liniek.

2019vu143
Podporený mladý autor: Klára Kusá
Názov projektu:
Redakcia textov Kláry Kusej od Daniela Heviera
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladú literárnu autorku Kláru Kusú, ktorá sa venuje tvorbe od dvanástich
rokov. V úplných začiatkoch skúšala ako detskú hru ﬁlmový scenár. Neskôr sa venovala písaniu blogov
a autobiograﬁckým článkom na pôde slovenských denníkov a týždenníkov. Dnes sa venuje básnickej
tvorbe. Cieľom autorky je vydať vlastnú básnickú zbierku, ktorá bude spĺňať kritériá, akými sú hodnotovosť,
inovatívnosť, netabu a otvorenosť. Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tútoring
a redakciu jej textov od literárneho umelca Daniela Heviera. Od skúseného mentora očakáva autorka
konštruktívnu kritiku a odporúčanie literatúry.

2019vu145
Podporený mladý autor: Kristián Lazarčík
Názov projektu:
Redakcia textov Kristiána Lazarčíka od Miroslavy Vallovej
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladého literárneho autora Kristiána Lazarčíka, ktorý sa do programu prihlásil
s poviedkou. História publikovaných textov Kristiána sa oﬁciálne začala Topoľčianskym textobraním 2017.
Ocenenie získal aj na Literárnom Zvolene 2017 a aj 2018 či na Gorazdovom literárnom Prešove. V rámci
súťaže spojenej s literárnym seminárom Píšeš? Píšem! získal hneď niekoľko umiestnení v poézii aj v próze,
dokonca i v kategórii ﬁlmový scenár. V rámci tohto sústredenia bola jeho výherná poviedka zinscenovaná
ochotníckym divadlom. V súťaži Slovo 2017 sa stal prvým absolútnym víťazom ročníka za poviedku. Ďalšie
ocenenia získal v súťažiach ako Esej Jána Johanidesa, Novomeského Nitra, Literárny Kežmarok a Literárna
Senica Ladislava Novomeského. Najaktuálnejšími uverejnenými textami sú Corvus Corax a Obula som sa ti do
topánok v zborníku Medziriadky 2019. Nadácia podporila mladého autora tak, že umožnila konzultácie/tútoring
a redakciu jeho textov od literárnej umelkyne Miroslavy Vallovej. So skúseným mentorom by chcel konzultovať
otázky, ktoré sa v tvorbe týkajú predovšetkým vzťahovej tematiky v oblasti homosexuality.
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2019vu149
Podporený mladý autor: Dominika Moravčíková
Názov projektu:
Redakcia textov Dominiky Moravčíkovej od Vladimíra Ballu
Suma podpory:
1 200 EUR
Nadácia Tatra banky podporila mladú literárnu autorku Dominiku Moravčíkovú, ktorá sa venuje písaniu románu.
Považuje sa predovšetkým za prozaičku, ale občasne píše aj poéziu a literárnu kritiku. Svoje prózy publikovala
časopisecky v Dotykoch, Glosolálii a v zborníkoch literárnych súťaží – Poviedka 2019, Poviedka 2018, Literárna
Senica 2018 a Medziriadky 2017. Literárne a ﬁlmové recenzie publikovala v časopise Kapitál. Absolvovala
autorské čítania v rámci projektu Medziriadky a súťaže Poviedka. V roku 2017 získala Cenu Divadla Pôtoň,
v roku 2013 hlavnú cenu súťaže Pulz V4 za prózu, v roku 2015 Cenu Rudolfa Jašíka za prózu, v roku 2016
Cenu Rudolfa Fábryho za poéziu a v roku 2019 hlavnú cenu v súťaži Poviedka 2019. Aktuálnym cieľom je
vydať kvalitný literárny debut, ktorý si všimne literárna kritika a ktorý umožní plodnú literárnokritickú debatu.
Nadácia podporila mladú autorku tak, že umožnila konzultácie/tútoring a redakciu jej textov od literárneho
umelca Vladimíra Ballu. Od redakcie očakáva pomoc pri pomenovaní toho, ktoré pasáže potrebujú výraznejšie
prepojenie, ktoré detaily sú nadbytočné a kde by, naopak, bolo vhodné text viac presýtiť detailmi.

dizajn
dá
originalitu

www.nadaciatatrabanky.sk
www.nadaciatatrabanky.sk
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Grantový program Viac dizajnu
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.

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.
Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka.
Do prvého kola programu bolo k termínu uzávierky 28. februára 2019 prijatých 86 žiadostí, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 157 938 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 18 najlepších a navrhla podporiť ich
celkovou sumou 23 000 EUR.
Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 16. októbra 2019 prijatých spolu 67 projektov, v ktorých
predkladatelia žiadali spolu 112 145 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 11 najlepších, ktoré podporila celkovou
sumou 17 170 EUR.
V roku 2019 Nadácia Tatra banky podporila 29 dizajnérov sumou 40 170 EUR.
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Zoznam 29 podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
2019diz001
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Rypáková
Zodpovedná móda: kolekcia módnych doplnkov
650 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je predstaviť kolekciu
módnych doplnkov – kabeliek vyrobených kombináciou 3D tlače z biomateriálov
a recyklovaných textílií. Projekt vychádza z dlhodobej spolupráce architektky
Kristíny Rypákovej a módnej dizajnérky Markéty Martiškovej. Spája dva svety –
architektúru a módu – do zodpovednej módy s autorským dizajnom. Cieľom
spolupráce sa stáva ekologický a udržateľný výrobok, zodpovedná a zdravá móda, ktorej výroba minimalizuje
odpad a zapája sa do recyklačného reťazca. Oponuje tak masovej produkcii módy a nadmernému hromadeniu
odevov na konci konzumného reťazca.

2019diz006
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Maja Božović Bažik
Realizácia kolekcie National Heritage
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je autorská kolekcia
zaoberajúca sa prvkami našej národnej identity. Kolekcia predstavuje akýsi
odevný pamätník nesúci ideu utopickej spoločnosti. Na zhotovenie autorských
vyšívaných textílií a odevov s prevedením do súčasnej doby boli použité
tradičné techniky. Kolekciu dopĺňajú odevné predmety zhotovené z organických
materiálov. Koncepčné a ideové hľadisko projektu National Heritage sa odvoláva na remeselné spracovávanie
odevov, ktoré okrem umeleckej výpovednej hodnoty odzrkadľuje príbehy a funkciu sochárskych monumentov,
ktoré sú typické pre bývalú Juhosláviu.

2019diz007
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Zuzana Zmateková
ArchiTEXtures
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je kolekcia štyroch
textílií utkaných na žakárovom tkáčskom stave. Ide o tvorbu z textilných väzieb
a materiálov inšpirovaných ikonickou slovenskou súčasnou i modernistickou
architektúrou, ktorá vznikla v období socialistickej totality. Tvorivý proces spočíva
nielen v tvorbe návrhov, ale v samotnom procese tkania, spojeného s množstvom
experimentov. Výstupy projektu budú ďalej slúžiť na prezentáciu slovenskej kultúry, histórie a vizuálnej identity
s cieľom oboznamovať verejnosť s novými možnosťami jej interpretácie v textilnom dizajne.
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2019diz011
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Linda Viková
Vývoj nových tvarov a foriem pre značku si.li.
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého zámerom je rozšíriť portfólio
prác značky si.li. o novú kolekciu. V spolupráci s vývojármi foriem vznikli podľa
technických výkresov nové tvary a formy určené na výrobu utilitárnej keramiky
a porcelánu. Výsledkom projektu sú dlhoveké práce, ktoré majú úžitkovú, ale
aj výtvarnú hodnotu. V súlade s ﬁlozoﬁou podporujú myšlienku dlhodobej
udržateľnosti a ekologických kvalít, ktorými sa keramické materiály a ich výroba vyznačujú.

2019diz013
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Šimon Kern
Beleaf – Belamp (lampa z odpadového lístia)
1 300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je návrh série lámp
s tienidlami vyrobenými zo zmesi odpadového lístia. Projekt je založený
na recyklácii odpadového lístia z miest, ktoré by inak skončilo na skládke.
Lístie sa mixuje s prírodnou živicou a následne lisuje do požadovaných tvarov.
Zámerom je osloviť čo najširšie spektrum verejnosti a poukázať na to, že existujú
aj iné varianty súčasných plastových svietidiel. Veľkou prednosťou je, že používaný materiál je úplne zadarmo
a využitie je ekologické. Projekt ráta s vyrobením hliníkovej formy, ktorá postačí na vylisovanie niekoľko tisícov
výliskov a podporou na prezentácii v rámci Designbloku 2019.

2019diz019
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Michaela Juhász
Realizácia autorských látok a odevnej kolekcie
1 300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je pokračovať v úspešne
začatej kolekcii „Inšpirácie“. V tomto projekte ide opäť o prenášanie vlastných
dezénov na látku formou modrotlače, sieťotlače, o následný návrh, realizáciu šiat
a prezentáciu ucelenej kolekcie na módnych prehliadkach. Účelom kolekcie je
zviditeľniť modrotlač ako nosný prvok slovenskej tradičnej techniky a posunúť
ju do nových foriem experimentovaním s novými inovatívnymi postupmi, ako je sieťotlač. Zámerom projektu
je aj prepojenie tejto farbiarskej techniky, zapísanej v zozname kultúrneho nehmotného dedičstva UNESCO
a ÚĽUV-u, s dnešným moderným svetom a predstavenie širokému okoliu.
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2019diz022
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Zuzana Svatíková
Z lásky
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie kolekcie
úžitkových predmetov. Projekt je inšpirovaný symbolikou lásky, šťastia a istoty
na základe archetypálnej podstaty úžitkového predmetu a jeho príbehovosti.
V sociálnom kontexte sprostredkúva tematiku genderových stereotypov,
dospievania, dominancie, submisivity, nátlaku či oslobodenia. Hlavnou ambíciou
projektu je upriamiť pozornosť na danú problematiku, rovnako ako aj na potenciál súčasného úžitkového
umenia a keramiky. Súčasťou projektu je verejná prezentácia na Bratislava Design Week 2019.

2019diz026
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Diár
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého ambíciou je zostavenie
a publikovanie zápisníka „Diár“. Projekt funguje už dva roky veľmi úspešne
a pokračuje tretím ročníkom v širšom náklade, aby tak zvýšil potenciál
propagácie najmladšej generácie dizajnérov. V Diári sú publikované autentické
diela začínajúcich umelcov spolu s kontaktnými údajmi pre možnosť nadviazania
potenciálnej spolupráce. Poskytuje priestor na zápisky, skice a návrhy. V projekte sa stretáva tvorba,
jej prezentácia a silná vzdelávacia zložka. Jeho zámerom je vytvoriť niečo hmatateľné, čím sa môžu mladí
dizajnéri prezentovať nielen pred odbornou, ale i laickou verejnosťou.

2019diz036
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Henrieta Kurčíková
Cyklus
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je tvorba interiérových
textílií. Tie vychádzajú zo slovenských ľudových ornamentov a sú použité
na čalúnení sedačiek, na bytových doplnkoch, závesných textíliách, kobercoch
a odevoch. Ide o akési multivyužitie konkrétneho motívu v rôznych materiáloch.
Projekt predstavuje nový pohľad na využívanie slovenského ľudového umenia
v súčasnom textilnom dizajne. Ide o transformáciu ľudových motívov skrz rôzne textilné techniky
a technológie. Zámerom projektu je vytvoriť miestnosť predstavujúcu „slovenskú izbu“, zariadenú
jednotným štýlom.
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2019diz045
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Ľubica Poncik
HABAN TOUCH (habánsky dotyk)
860 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie kolekcie
HABAN TOUCH. Autorka, inšpirovaná ľudovými motívmi, vytvára modely použitím
jedinečnej potlače – fotograﬁe na textil a tradičného plisovania. Zámerom
projektu je odkryť pre širokú verejnosť cenné zbierky múzeí prostredníctvom
odevnej kolekcie a zároveň vytvoriť novú, experimentálnu techniku vychádzajúcu
z tradičných slovenských vzorov a zabudnutých techník. Výstupmi projektu je kolekcia HABAN TOUCH a katalóg,
ktorý zviditeľňuje náš národný podklad – posthabánsku keramiku v novej, kreatívnej a nevšednej podobe.

2019diz049
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

OPEN DESIGN STUDIO, o. z.
Critical Daily – tvorba a prezentácia kritických
projektov v graﬁckom dizajne
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia OPEN DESIGN
STUDIO, ktoré je združením profesionálov a pedagógov pôsobiacich v oblasti
vizuálnej komunikácie a graﬁckého dizajnu. Cieľom projektu je prostredníctvom
webovej platformy podporovať mladých slovenských graﬁckých dizajnérov
v tvorbe kritických projektov, ktoré reﬂektujú spoločnosť, a následne ich propagovať a archivovať na
medzinárodnej platforme www.criticaldaily.org. Význam projektu spočíva v participácii graﬁckých dizajnérov,
v spoločenskom dosahu, v ojedinelosti v medzinárodnom kontexte, ako aj v historicko-teoretickom význame
a ukazuje dizajn ako disciplínu, ktorá prechádza dôležitou transformáciou v mediálnej spoločnosti.

2019diz053
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Bc. Zuzana Martinusová
Gde putujete?
840 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je formou ilustrácií
vytvoriť vizuálnu stránku outdoorovej výbavy určenej na kempovanie a stala sa
dezénom pre hamaky a spacie vaky. Ilustrácie sú potlačené na látku spôsobom
digitálnej tlače. V spolupráci so slovenským a českým výrobcom je v realizácii
kolekcia pre mladých odvážnych cestovateľov, ktorá osvieži možnosti výberu
príťažlivejším zovňajškom lokálneho dizajnu. Prezentácia práce sa predstaví na kolektívnych výstavách ateliéru
textilného dizajnu, aktuálnych súťažiach alebo výstavách v oblasti dizajnu.
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2019diz057
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Danica Pišteková
Wearable Inﬂatables
1 300 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý spája expertízy scénografky
a kostymérky s architektkou do podoby spolupráce na textilnom nafukovacom
objekte. Predstavuje pohľad súčasnej scénografky Zuzany Hudákovej v podobe
nafukovacích štruktúr, ktoré práve v architektúre znova zažívajú boom,
a dizajnérky Danice Pištekovej v podobe šitých, mäkkých, obliekateľných
architektúr. Výstupom projektu je nafukovací objekt – odev, ktorý interaguje s telom, ktoré sa doň vtláča,
prípadne si ho oblieka. Vytvorený je z bieleho nylonu, doplnený o ďalšie vrstvy textilného materiálu. Je akýmsi
všeumeleckým dielom oslavujúcim architektúru ako divadlo života.

2019diz072
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Matej Rabada
ZPRÍRODY
800 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je priniesť modrotlač
do všedného dňa cez ležérnu odevnú kolekciu. Kolekcia kombinuje tradičnú
farbiarsku techniku modrotlače so súčasným dizajnom a s autorskými
dezénmi. Tie vychádzajú „ZPRÍRODY“ a vnášajú tak určitú emóciu a pokoj
do každodenného zhonu. Samotná odevná tvorba je akýmsi prirodzeným
vývojom projektu „Modrotlač Matej Rabada“, ktorý má za cieľ obnoviť výrobu modrotlače na Slovensku
a tiež propagáciu tejto techniky medzi verejnosťou. S prezentáciou kolekcie je spätá aj realizácia autorskej
módnej prehliadky.

2019diz076
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Defeo Fiúza Siposová
V procese
1 450 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie
reprezentatívnej autorskej výstavy zameranej na súčasné performatívne
podoby autorského šperku. Slovenskému divákovi tak priblížili širší kontext
meniacich sa podôb konvenčne vnímaného umeleckého média – autorský
šperk. Dôležitou zložkou výstavy je samotná interakcia s divákom, jeho vtiahnutie
do deja ako jeho aktívnej zložky. Výstavný projekt pozostáva z galerijnej prezentácie 4 autorských projektov,
ktoré sa pohybujú v intenciách média autorský šperk, ale zároveň otvárajú limity a presahy daného média.
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2019diz083
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marián Laššák
Mýtus domova
1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je autorská tvorba v oblasti
dizajnu s vyústením do kolekcie úžitkových predmetov a objektov. V projekte sa
autor zameriava na prostredie domova z pohľadu materiálnej kultúry a nastavuje
zrkadlo jeho povrchnému a formálne zameranému vnímaniu. Výstupom projektu
je kolekcia úžitkových objektov kriticky reagujúca na prostredie domova
v kontexte súčasnej doby. Jej cieľom je povzbudiť k zamysleniu, provokovať alebo rozosmiať, no hlavne vyvážiť
jeho stereotypný obraz predkladaný spoločnosťou a médiami.

2019diz087
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

OZ Slovenská asociácia kvetinárov a ﬂoristov
Majstrovstvá Slovenska vo ﬂoristike –
Victoria Regia 2019
1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia Slovenskej
asociácie kvetinárov a ﬂoristov. Cieľom projektu je každoročná národná
súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou a zároveň
Majstrovstvá Slovenska vo ﬂoristike. Nosnou témou tohto ročníka bol folklór.
Zámerom združenia je dostávať folklór viac do povedomia ľudí aj prostredníctvom kvetov a ﬂoristiky, formou
kreatívneho dizajnu a tým vyzdvihnúť slovenské kultúrne dedičstvo.

2019diz088
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Marcel Holubec
Autorská módna prehliadka – Creative couture vs. street couture 2019
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť kolekciu modelov s akcentom na aktuálne
tendencie v rámci tvorby módneho dizajnu. Inšpiráciou kolekcie je prelínanie istých historických odkazov
do súčasného módneho dizajnu. Zároveň je cieľom prezentovať aj aktuálne technológie ako laser, keďže
fúzia historických odkazov s modernými technológiami je v súčasnosti jeden z najsilnejších trendov.
Výstupom tvorivého procesu je tematická kolekcia tridsiatich dámskych a pánskych modelov a jej
prezentácia formou módnej prehliadky. V čase informačného boomu o móde v digitálnom priestore
zostáva módna prehliadka stále jedinečným, overeným a pevne etablovaným nástrojom v rámci šírenia
informácií o aktuálnom módnom dizajne.
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2019diz091
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Čierne diery, o. z.
Čierne diery 2: Technické pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je pripraviť voľné pokračovanie 3x vypredanej knihy
o technických pamiatkach a zabudnutých miestach Slovenska. Kniha Čierne diery zachytáva predovšetkým
technické pamiatky v odľahlejších a chudobnejších regiónoch Slovenska. Zámerom je pritiahnuť pozornosť
na prehliadané pamiatky a kedysi bohaté, ale dnes už len odrezané lokality. Zachytiť ich príbeh, kým sa možno
deﬁnitívne rozpadne. Okrem zvýšenia povedomia eviduje občianske združenie po vydaní prvej knihy aktivity na
záchranu viacerých týchto pamiatok. Takisto sa ukázalo, že desiatky ľudí cestujú po stopách knihy do regiónov.

2019diz096
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Katarína Raškovičová
Džbány
470 EUR

Zámerom projektu je vytvoriť ručne modelované úžitkové džbány v neočakávaných tvaroch. Dizajnérka
si vybrala ako materiál porcelán, ktorý je čistobielej farby a nechá vyniknúť tvar. Použitím technológie
modelovania je každý jeden kus originál a umožňuje autorke v procese tvorby premýšľať o budúcej podobe.
Zámerom je dosiahnuť, aby tvarové riešenie diváka – užívateľa – prekvapilo, aby chcel vidieť tvar z každej
strany a aby premýšľal o použití.

2019diz101
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Silvia Vargová
Aha! Vizuálne budovanie značky detského múzea v Prešove
1 400 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť občianskeho združenia
Kreatívne vedy prostredníctvom reprezentatívneho materiálu, brožúrok a vizitiek pre verejnosť, potenciálnych
aj súčasných partnerov a sponzorov. Občianske združenie založilo zážitkové centrum Aha! Miesto detských
objavov, situované v centre Prešova, ktoré prináša už vyše roka interaktívne a unikátne výstavy pre deti
a mládež. Zaraďuje sa tak do skupiny detských múzeí, ktoré sú oproti tradičným múzeám zamerané nielen
na vzdelávanie, ale aj princíp rukolapnosti. Ten umožňuje návštevníkom hrať sa s vystavenými exponátmi,
skúmať ich a zapojiť viac zmyslov, čím sa zážitok a poznanie z výstav stávajú plnohodnotnejšími a dlhšie
trvajúcimi.
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2019diz108
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Juraj Horňák
Mesto je Vozík a Vozík je Mesto
700 EUR

Svet sa stáva čím ďalej, tým viac predvídateľným a anonymným, ľudia sa čoraz viac uzatvárajú do svojich
bublín. Tento projekt prináša do verejného priestoru už takmer stratenú nepredvídateľnosť a prirodzenú
ľudskosť. Cieľom je navrhnúť katalóg a kolekciu vylepšení a prídavkov, ktoré sa budú dať jednoducho
nainštalovať na nákupný vozík a ponúknuť tak širokú škálu funkcií. Nákupný vozík je dokonalý materiál
na rýchlu a ﬂexibilnú experimentáciu v meste – má pevnú konštrukciu, je na kolieskach a je ľahko dostupný.
Zámerom je transformovať klasický nákupný vozík tak, aby v krátkom čase mohol človek vytvoriť provizórnu
kuchyňu, umelecký ateliér, trhovisko alebo javisko so sedením. Po použití sa všetko zloží a vozíky sa vrátia
na svoje miesto. Udalosť po sebe zanechá dobrý pocit, nové medziľudské interakcie, vzťahy a odhalený
mestský potenciál.

2019diz109
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Marina Žiaková
Mariná pre Marínu
2 000 EUR

Projekt Mariná pre Marínu predstavuje vytvorenie kolekcie svadobných šiat, ktoré sú založené na
experimentálnom dizajne, etickom odkaze udržateľnosti a s prihliadnutím na ekologický aspekt výroby
pomalej módy. Zakladá sa na strihovom experimente. Svadobné šaty sa budú nosiť aj naďalej vďaka
netradičnému dizajnu, prírodným materiálom, obojstrannosti a nekonečnej variabilite. Kolekcia šiat
má byť udržateľná, ekologická a nadčasová. Venovaná je Maríne, ktorá sa stala inšpiráciou pre básnika
Andreja Sládkoviča, autora najdlhšej milostnej básnickej tvorby. Má dopomôcť k vytvoreniu úspešnej
odevnej značky začínajúcej dizajnérky, ktorá tvorí pod značkou Mariná.

2019diz112
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Kristína Šipulová
Post-Process
2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť odevnú kolekciu s cieľom prepojiť staršiu
generáciu remeselníkov s mladšou generáciou dizajnérov. Využijú sa tak skúsenosti a špecializácie obidvoch
strán a zmapujú sa textilné remeslá a materiály na území Slovenska. Hlavným výstupom bude kolekcia odevov
a doplnkov, ktorej tvorba bude zameraná na obnovenie tradičných textilných techník a ich experimentálny posun.
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2019diz119
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Beáta Gerbocová
Digitálne žakárové tkanie kovovými vláknami
700 EUR

Cieľom projektu je skúmanie a vývoj nových štruktúr pri realizácii tkaniny tvorenej kovovými vláknami.
Ide o inovatívny prístup, pretože okrem efektného vizuálneho charakteru majú tieto tkaniny aj iné úžitkové
vlastnosti. Použitie kovových vlákien posúva hranice vnímania textílie od mäkkej poddajnej formy k pevnému,
samonosnému materiálu, čo dodá tkanine netradičný estetický vzhľad. Schopnosť textílie reliéfneho
a priestorového tvarovania poskytne zároveň aj nové využitie v oblasti textilného dizajnu. Výstupom tvorivého
výskumu budú najmä vzorky tkaním s rôznymi väzobnými štruktúrami menšieho formátu vo viacerých
farebných vyhotoveniach.

2019diz136
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Absolventská prehliadka
2 000 EUR

Absolventská prehliadka ateliéru odevného dizajnu je každoročnou prezentáciou bakalárskych
a magisterských záverečných prác s vyše 20-ročnou tradíciou. Hlavným cieľom je verejná prezentácia
a medializácia absolventských prác mladých módnych dizajnérov pred širokou laickou aj odbornou
verejnosťou. Proces prípravy módnej prehliadky je súčasťou edukačného procesu v Ateliéri odevného
dizajnu a je podmienkou ukončenia štúdia. Prispieva sa tak k odbornému rastu študentov a profesionalizuje
sa nielen ich tvorba, ale aj ich postprodukčné aktivity. Absolventská módna prehliadka každoročne prináša
prehľad originálnej autorskej tvorby najnovšej generácie módnych návrhárov a pomáha im naštartovať
profesionálnu kariéru.

2019diz138
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mária Štraneková
Mayamay 2020 – Natural Mode
1 900 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvoriť novú, inovatívnu odevnú kolekciu
a odprezentovať ju na podujatí Fashion Live! Zámerom je vytvoriť odevy v spolupráci s majstrami
ľudovoumeleckej výroby ÚĽUV-u. V kolekcii sa autorka zaoberá inovatívnym strihovým riešením a aktuálnou
zero waste tematikou s pridanou hodnotou ručnej výšivky. Idea bola ocenená porotou Národnej ceny za dizajn.
Autorka pracuje na akademickej pôde, čím bude tvorba inšpirujúca pre vysokoškolských, stredoškolských
pedagógov, ale najmä študentov. Vytvorený projekt s ekologickým pozadím môže fungovať aj ako platforma
na nadviazanie možnosti edukácie, spolupráce s inými umelcami či v rámci rozvíjajúceho sa kreatívneho
priemyslu na Slovensku.
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2019diz147
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Andrea Chrastinová Pojezdálová
OFF SEASONE – tvorba a prezentácia kolekcie
2 000 EUR

Projekt OFF SEASONE nadväzuje na predošlú tvorbu autorky a otvára tému tradícií s ohľadom na mesto
a priemyselnú výrobu. Inšpirácia pre kolekciu vychádza z prekážok, ktorým musí čeliť odevný dizajnér
na Slovensku. Hľadá príčiny chýbajúcej infraštruktúry v minulosti, keď na Slovensku boli vystavané odevné
manufaktúry a textilný priemysel tu mal svoju tradíciu. Autorka tak kladie otázky týkajúce sa našej histórie
a identity, keď v mainstreame je Slovensko reprezentované cez romantizovanie folklóru. Výstupom projektu
je kolekcia odevov reﬂektujúca stav odevného priemyslu na Slovensku, ktorá bude odprezentovaná v Novej
synagóge v Žiline.

2019diz153
Podporený subjekt:
Názov projektu:
Suma podpory:

Mgr. art. Roman Mackovič
ORB – fyzická interakcia s digitálnym prostredím
2 000 EUR

Projekt ORB je praktickou časťou dizertačnej práce v laboratóriu MediaLab* na VŠVU. Skúma možnosti
fyzickej interakcie s digitálnym prostredím. Pomocou špeciﬁckých, na mieru vytvorených objektov, ktoré sú
užívateľským rozhraním, človek manipuluje s programovateľným digitálnym médiom v úlohe multisenzorickej
prezentácie, nástroja a hry. Za formu fyzického objektu je zvolená guľa, ktorá je primárnym priestorovým
geometrickým tvarom ponúkajúcim veľa možností experimentovania. Jedným z trojice výstupov projektu je
rotujúci guľový objekt v úlohe rozhrania multimediálnej prezentácie. Guľa je zároveň ovládačom aj projekčnou
plochou na prezentáciu. Užívateľ pri interakcii s dielom získava špeciﬁckú skúsenosť a multisenzorický vnem.

osobnosť
dá
inšpiráciu

www.nadaciatatrabanky.sk
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B. Podpora partnerských projektov
Zoznam 19 podporených partnerských projektov s anotáciou o ich realizácii
podpora vzdelávania
2019op001
Podporená organizácia: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Názov projektu:

Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie
na Slovensku v roku 2019

Suma podpory:

10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory
vzdelávania podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorého zámerom
je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, myslenia, vzdelávania
a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku. Tento zámer sa pokúsil
inštitút aj v roku 2019 dosiahnuť prostredníctvom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich
projektov, ktoré sú na Slovensku jedinými svojho druhu. Prvým boli CEQLS prednášky renomovaných
osobností zo zahraničia o ekonómii a aktuálnych ekonomických problémoch. V roku 2019 boli pozvaní
traja významní nositelia ekonomického myslenia – David Andersson, profesor ekonómie na Univerzite RMIT
vo Vietname, Hansjörg Klausinger, emeritný profesor Viedenskej univerzity, a Robin Hanson, profesor
ekonómie na Univerzite Georgea Masona. Druhou aktivitou inštitútu bol ekonomický vzdelávací program,
ktorý pozostáva zo samostatných ročných cyklov, raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov
o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi.

2019op003
Podporená organizácia: INESS – Inštitút ekonomických
a spoločenských analýz
Názov projektu:
Ekonomické vzdelávanie
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory
vzdelávania podporila Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý
je nezávislým, neštátnym a apolitickým občianskym združením. Každoročne
pokračuje v zlepšovaní ekonomického vzdelávania v oblastiach ako ekonomická
olympiáda, prednášky svetových ekonómov, vesmír verejných výdavkov a medzinárodná konferencia Free
Market Road Show. V roku 2019 združenie privítalo na Slovensku svetového ekonóma profesora Roberta
Murphyho z americkej Univerzity v Texase, ktorý odprednášal 3 prednášky vybraným vysokoškolským
študentom v rámci 9. ročníka Seminára rakúskej ekonómie. Pre stredoškolských študentov a učiteľov bola
vytvorená vzdelávacia pomôcka – plagát Vesmír verejných výdavkov 2019. V spolupráci s rakúskym Austrian
Economics Center usporiadal inštitút medzinárodnú konferenciu Free Market Road Show, ktorá sa uskutočnila
v Bratislave dňa 10. apríla 2019. Témy sa týkali aktuálneho diania vo svete a zúčastnili sa na nej študenti,
novinári, tvorcovia politík, ale aj samotní politici.

Výročná správa 2019 | Nadácia Tatra banky

2019op018
Podporená organizácia: M.E.S.A. 10
Názov projektu:
To dá rozum – fáza 4
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory
vzdelávania podporila Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, ktoré sa
proﬁluje ako think-tanková, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia,
ktorej hlavným cieľom je podpora slobodnej trhovej ekonomiky a rozvoj vzdelanej
spoločnosti. Hlavným cieľom záverečnej fázy projektu To dá rozum je na základe
identiﬁkovaných problémov slovenských vysokých škôl, ako aj na základe príkladov dobrej praxe zo Slovenska
a zahraničia pripraviť odporúčania na zmenu politík v oblasti vysokého školstva a celkovo vzdelávacieho
systému na Slovensku na všetkých jeho úrovniach. Okrem príkladov dobrej praxe, ktoré boli zozbierané
počas predchádzajúcich fáz projektu, budú tieto príklady zbierané aj prostredníctvom webovej stránky.
Ďalšou dôležitou aktivitou je presadzovanie odporúčaní do programového vyhlásenia vlády, ktoré vznikne
po voľbách 29. 2. 2020, a prezentovať ich na celoštátnej konferencii s novým ministrom alebo ministerkou
školstva. Tlak na prijatie odporúčaní sa bude vytvárať aj pokračovaním v rozsiahlych mediálnych aktivitách.
Priechodnosť odporúčaní sa bude zvyšovať podobne ako doteraz diskusiami s hlavnými aktérmi vo vysokom
školstve v Bratislave a ostatných regiónoch Slovenska, ako aj počas účasti na odborných podujatiach iných
organizácií.

2019op008
Podporená organizácia: Nadácia Petit Academy
Názov projektu:
Nobel Prize Winner Klaus von Klitzing’s lecture
Suma podpory:
30 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory
vzdelávania podporila Nadáciu Petit Academy, ktorá v spolupráci s anglickými
novinami The Slovak Spectator a denníkom SME pokračuje v tradícii verejných
prednášok a vzdelávacích aktivít na akademickej pôde. S podporou Nadácie
Tatra banky a partnerov z akademickej obce vo forme Univerzity Komenského
a Slovenskej technickej univerzity privítala nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Klausa von Klitzinga.
V denníku SME bola publikovaná veľká 8-stranová príloha k jeho výskumu a jeho prepojeniu so Slovenskom.
Na pôde STU sa uskutočnila verejná prednáška s diskusiou, ktorá vysvetlila, čo sa mení deﬁníciou kilogramu.
Uskutočnilo sa aj osobné stretnutie s top 20 vedcami z akademického prostredia a zo SAV, na ktorom sa
diskutovalo o tom, ako manažovať vedu a ako aplikovať odskúšané metódy v slovenských podmienkach.
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2019op010
Podporená organizácia: INESS – Inštitút ekonomických
a spoločenských analýz
Názov projektu:
Učiteľský manuál k učebnici Ekonómia
v 31 hodinách
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory
vzdelávania podporila Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý je
nezávislým, neštátnym a apolitickým občianskym združením. Svojimi aktivitami
už 14 rokov pokračuje v zlepšovaní ekonomického vzdelávania a napĺňa víziu
rozvinutej, vzdelanej a tolerantnej občianskej spoločnosti, kde občania rozumejú fungovaniu trhových
mechanizmov a efektom štátnych zásahov. Na základe stoviek prednášok na stredných školách a na základe
rozhovorov s učiteľmi počas Ekonomickej olympiády bol identiﬁkovaný problém absencie kvalitnej učebnice
ekonómie pre stredné školy. Táto učebnica – s názvom Ekonómia v 31 hodinách – bola úspešne vydaná.
Cieľom tohto projektu bolo, aby sa učebnica rozšírila medzi učiteľmi formou online učiteľského manuálu.
Nadácia Tatra banky podporila preklad manuálu z litovčiny do slovenčiny a prípravu podporných materiálov
lokalizovaných na slovenské prostredie. Manuál je dostupný na stránke www.ucebnicaekonomie.sk a obsahuje
dodatočné texty, videá, návody na cvičenia či vzorové testy ku každej kapitole knihy. Zámerom projektu je web
dlhodobo prevádzkovať, prinášať učiteľom nové texty a pomoc pri výučbe ekonómie.

2019op012
Podporená organizácia: Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
Názov projektu:

Podpora pedagógov v Sokratovom inštitúte

Suma podpory:

15 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania
podporila mimovládnu neziskovú organizáciu Živica, ktorá sa už takmer
20 rokov venuje vzdelávaniu a ekoporadenstvu. Jej vzdelávacím programom
je Sokratov inštitút. Od roku 2012 sa zameriava na výchovu sociálnych
lídrov – študentov a absolventov vysokých škôl do 32 rokov. Každý rok študuje v Sokratovom inštitúte
20 mladých ľudí, ktorí prechádzajú náročným výberovým procesom. Vzdelávací proces pozostáva
z 10 intenzívnych 4-dňových workshopov, ktoré sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými
expertmi. Dôraz sa kladie na praktické skúsenosti, kritické myslenie a silné demokratické hodnotové
vybavenie. Každý študent absolvuje tréning práce s médiami, vedením skupiny a facilitácie, získa
informácie na riešenie medzikultúrnych konﬂiktov a právnych rámcoch aktívneho občianstva.
Vďaka zahraničným lektorom sa zlepší v témach, ktoré sú na Slovensku málo známe – vzdelávanie
ku globálnemu občianstvu, alternatívne ekonomické systémy či rešpektovanie práv prírodných národov.
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2019op016
Podporená organizácia: Občianske združenie Youth@Bratislava
Názov projektu:
TEDxYouth@Bratislava 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania
podporila občianske združenie Youth@Bratislava, ktorého cieľom je zorganizovať
už 5. ročník podujatia TEDxYouth@Bratislava. Konferencie TEDx sú celosvetovo
renomovaným formátom, ktorý sa od iných podobných podujatí odlišuje svojím
heslom „myšlienky hodné šírenia“. Určené sú pre študentov stredných a vysokých
škôl z celého Slovenska. Formát sa skladá z prednášok nazývaných TED Talks, na ktoré sú pozvaní zaujímaví
hostia z rôznorodých oblastí vedy, umenia, politiky, vzdelávania, biznisu či technológie. Zámerom je privítať
300 účastníkov, ktorí sa stretnú s organizáciami pracujúcimi s mládežou, a majú možnosť získať množstvo
perspektívnych kontaktov. Tohtoročnou témou konferencie je rozhranie. Snahou je predstaviť študentom
10 rečníkov, ktorí sa nachádzajú mimo svojej bubliny a ktorých životné príbehy sú naozaj netradičné
a zaujímavé.

2019op019
Podporená organizácia: Nadácia Petit Academy
Názov projektu:
Nobel Prize Winner Ohran Pamuk’s lecture
Suma podpory:
30 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Nadáciu Petit
Academy, ktorá v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator a denníkom SME pokračuje v tradícii
verejných prednášok a vzdelávacích aktivít na akademickej pôde. The Slovak Spectator je v súčasnosti po
selekcii kandidátov v kontakte s Ohranom Pamukom, ktorý získal Nobelovu cenu za literatúru. V rámci programu
je v príprave séria rozhovorov s novinármi, verejných prednášok v aule Univerzity Komenského v Bratislave
a osobného stretnutia so študentmi. Témou verejnej prednášky bude úloha literatúry v ére sociálnych médií
a osobné stretnutie sa bude venovať tomu, na čo pamätať pri tvorbe dobrej literatúry.
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podpora kultúrnych hodnôt – umenia
2019op005
Podporená organizácia: OZ Slovenská ﬁlmová a televízna akadémia
Názov projektu:
Suma podpory:

Týždeň slovenského ﬁlmu v roku 2019
10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti zachovania
kultúrnych hodnôt – umenia podporila občianske združenie Slovenská ﬁlmová
a televízna akadémia, ktoré v rámci projektu zorganizovalo Týždeň slovenského
ﬁlmu. Bilančná prehliadka slovenských ﬁlmov je obrovským prínosom nielen
pre odbornú bratislavskú ﬁlmovú verejnosť, ale najmä pre širokú verejnosť.
Počas Týždňa slovenského ﬁlmu mali diváci možnosť vidieť v zhutnenej podobe to najlepšie, čo vzniklo
v domácej kinematograﬁi. Týždeň slovenského ﬁlmu uviedol 38 slovenských ﬁlmov premiérovaných v minulom
roku. Premietlo sa 14 hraných, 16 dokumentárnych a 8 animovaných snímok. Bohatý bol aj sprievodný
program v podobe workshopov, odborných aj populárnych diskusií. Opäť sa podarilo vytvoriť priestor
na hlbšiu kritickú reﬂexiu a na zamyslenie nad tým, v čom by sa mohla zlepšiť podpora pôvodnej tvorby.
Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdávanie národných ﬁlmových cien Slnko v sieti.

2019op006
Podporená organizácia: Konvergencie – spoločnosť pre komorné
umenie, o. z.
Názov projektu:

Medzinárodné interpretačné kurzy
Konvergencie 2019

Suma podpory:

10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti zachovania
kultúrnych hodnôt – umenia podporila občianske združenie Konvergencie,
ktoré už 19 rokov realizuje medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie.
Hlavným zámerom projektu je séria majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov
svetového formátu, ktorí pôsobia v prestížnych hudobných vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ako aj
popredných slovenských umelcov a pedagógov. Kurzy komornej hry sú zamerané na praktickú spoluprácu
lektorov a študentov v súboroch. Zámerom je umožniť študentom VŠMU v Bratislave, Akadémie umení
v Banskej Bystrici, ako aj štátnych a súkromných konzervatórií aktívne participovať na majstrovských
kurzoch a seminároch či aktívne na koncertoch, ktoré sa konajú v Bratislave, Nitre a Liptovskom Hrádku.
Neustále prehlbovanie hudobného umeleckého vzdelania, ako aj dlhodobé skvalitňovanie hudobnej edukácie
na Slovensku je neustálym zámerom tejto iniciatívy.
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2019op009
Podporená organizácia: Klub priateľov KUNSTHALLE, o. z.
Názov projektu:
Otvorená galéria, zborník z konferencie
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych
hodnôt – umenia podporila občianske združenie Klub priateľov Kunsthalle.
Galérie ako centrá umenia sú dnes zároveň komunitnými miestami vzdelávania,
trávenia voľného času a rozvoja tvorivého myslenia. Počítajú s divákom ako
s rovnocenným partnerom a ponúkajú mu dialóg o umení. Klub priateľov
Kunsthalle zareagoval na túto problematiku vydaním zborníka z konferencie Otvorená galéria, ktorý obsahuje
originálne príspevky sedemnástich odborníkov na poli galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Česku.
Z teoretických aj praktických východísk príspevky pomenovali aktuálny stav a vízie tejto dynamicky sa
rozvíjajúcej disciplíny. Zborník je adresovaný odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti ako ďalší študijný materiál,
ktorý v tejto oblasti takmer úplne absentoval.

2019op011
Podporená organizácia: Ivan Hronec
Názov projektu:
Be2Can – 6. ročník prehliadky oceňovaných
ﬁlmov z festivalov v Berlíne, Benátkach
a Cannes – tlač katalógu
Suma podpory:

2 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych
hodnôt – umenia podporila 6. ročník prehliadky Be2Can. Na Slovensku je
to ojedinelá prehliadka prezentujúca výber medzinárodných ﬁlmov z troch
prestížnych festivalov, akými sú Berlinale, Benátky a Cannes. Podujatie ponúklo
výnimočnú príležitosť pre milovníkov ﬁlmu spoznať a porovnať najlepšie medzinárodné ﬁlmy z posledných
rokov. Portfólio Be2Can odráža viaceré z vrcholných trendov súčasnej svetovej kinematograﬁe, ale má aj
ambíciu podnecovať budúce trendy, ktoré by mohli prevládať v najbližších rokoch. Be2Can poskytuje skutočnú
platformu na diskusiu a výmenu názorov o ﬁlmoch a ich osude v top trojke európskych ﬁlmových festivalov.
Podujatie si kladie za cieľ ponúkať široký prístup k premietaniu a distribúcii najlepších ﬁlmov sveta, a to nielen
v kinách na Slovensku a v Českej republike, ale aj v rámci partnerských festivalov.
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2019op014
Podporená organizácia: OZ Truc sphérique
Názov projektu:
Kopec práce – nová S2 v Novej synagóge
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –
umenia podporila občianske združenie Truc sphérique. Od roku 2003 organizácia
prevádzkuje kultúrne centrum nachádzajúce sa na Stanici Žilina-Záriečie, na mieste
ešte stále funkčnej železničnej zastávky. Je spojením nezávislého kultúrneho
priestoru, umeleckého laboratória a kolektívu aktivistov, ktorých príbeh stanice v roku
2011 motivoval k zachráneniu kultúrnej pamiatky. Vznikli tak dve životaschopné centrá súčasného umenia, kultúry
i komunitného života s viac ako 500 aktivitami ročne pre vyše 30-tisíc návštevníkov. Žiaľ, v noci 19. mája 2019 došlo
k požiaru, pri ktorom zhorela polovica objektu – alternatívna divadelná sála S2. Nadácia Tatra banky podporila
vytvorenie nového priestoru a zázemia pre divadlo, ktoré bude určené pre väčšie multižánrové podujatia a festivaly.
Zámerom nie je stavať nové alternatívne sály a ani obnovovať zhorené ruiny S2. Riešením je transformácia a rozšírenie
pôvodne výstavného priestoru Novej synagógy na multifunkčnú sálu, v ktorej sa bude dať tvoriť a uvádzať aj divadlo.

2019op015
Podporená organizácia: Milota Havránková
Názov projektu:
Výstava Torzo
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –
umenia fotografku, pedagogičku a multimediálnu umelkyňu Milotu Havránkovú.
V rámci projektu odprezentovala košickému, slovenskému a v širšom zmysle
i stredoeurópskemu publiku hlavné okruhy svojej rozsiahlej tvorby, a to v mieste
svojho rodiska, kde sa jej doteraz nepodarilo realizovať takú veľkorysú prehliadku
realizovať. Výstava Torzo ukázala doposiaľ nie príliš známu, paralelne vznikajúcu experimentálnu ﬁlmovo-fotograﬁckú tvorbu autorky, ktorá vznikala podobne ako veľká časť jej fotograﬁckej produkcie v priestoroch
jej zázemia s použitím fundamentálnej techniky. Osobitá synestetická obrazová reč autorky otvorila v labyrinte
výstavného priestoru výnimočný a nadčasovo kreatívny potenciál vnímania vlastnej skúsenosti.

2019op017
Podporená organizácia: Slovak Fashion Council, o. z.
Názov projektu:
Best Fashion Graduate 2019
Suma podpory:
3 500 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –
umenia podporila občianske združenie Slovak Fashion Council, ktoré vyhlásilo
spolu s partnermi už 5. ročník súťaže Best Fashion Graduate. Toto ocenenie nie
je len titul, ale najmä koučingový program, ktorý mladému návrhárovi pomáha
nasmerovať svoju tvorbu a prináša mu príležitosti rozvíjať sa. Výsledkom je ucelená
módna kolekcia s rukopisom autora s možnosťou prezentácie doma aj v zahraničí a tiež príležitosť svoje modely
predávať. Víťaz absolvuje cyklus módnej sezóny s podporou profesionálov z módnej praxe. Slovak Fashion
Council ušije víťazovi program ocenenia na mieru, čo prináša dlhodobý efekt pre budúcu kariéru návrhára.
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podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
2019op002
Podporená organizácia: MÓLO, o. z.
Názov projektu:
Fashion LIVE! 2019
Suma podpory:
6 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti zachovania
kultúrnych hodnôt – dizajnu podporila občianske združenie MÓLO, ktoré
postavením stabilnej prezentačnej platformy pre dizajnérov prispieva k rozvoju
módnej scény na Slovensku. Podujatie Fashion LIVE! stavia na nasledujúcich
základných pilieroch. Prvým z nich sú dni venované módnym prezentáciám
slovenských a zahraničných dizajnérov, ktoré sú prístupné širokej verejnosti v Starej tržnici. Druhou významnou
súčasťou podujatia Fashion LIVE! je sprístupnenie módnej a dizajnovej tvorby verejnosti prostredníctvom
showroomov a zároveň podpora módneho priemyslu na Slovensku. Treťou neopomenuteľnou 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.

2019op004
Podporená organizácia: Čerstvé ovocie, n. o.
Názov projektu:
Dni architektúry a dizajnu 2019
Suma podpory:
7 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti zachovania
kultúrnych hodnôt – dizajnu podporila neziskovú organizáciu Čerstvé ovocie,
ktorá každoročne organizuje Dni architektúry a dizajnu. Prostredníctvom rôznych
podujatí, ktoré sa na festivale organizujú, otvárajú viacero tém medzinárodnej
odbornej a kultúrnej debaty. V roku 2019 uplynulo sto rokov od založenia
Bauhausu – slávnej umeleckej školy, ktorá si zakladala na rovnocennom postavení umeleckej tvorby, remesla,
a to aj v oblasti architektúry a dizajnu. Odkazom k Bauhausu bol aj dôraz na remeslo v architektonickej práci.
Ďalšou z tém, na ktoré festival upozornil, bola tzv. demokratická architektúra, jej ideály a vízie, ale aj reálne
kroky k naplneniu jej podstaty. Festival týmito témami obohatil kultúrny a architektonický život mesta Bratislavy.
Prispel k prezentácii kvalitnej architektúry, dizajnu, umenia a zvýšil všeobecné povedomie v tejto oblasti
v súvislosti so životným prostredím.
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2019op007
Podporená organizácia: Aparát, o. z.
Názov projektu:
Bratislava Design Week 2019
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti zachovania
kultúrnych hodnôt – dizajnu podporila občianske združenie Aparát, ktoré
organizuje najväčší medzinárodný festival súčasného dizajnu na Slovensku
Bratislava Design Week. Cieľom festivalu je akcelerovať slovenskú dizajnérsku
scénu, vytvoriť relevantný priestor na jej prezentáciu a popularizáciu, prepájať
jednotlivých tvorcov, predstavovať inšpiratívne projekty, úspešné realizácie a prinášať na Slovensko elitu
spomedzi európskej scény. Festival oslavuje 10. výročie. Hlavnou témou sú vzťahy ako podstatná vrstva pri
vzniku aj vnímaní dizajnu. Počas slávnostného otvorenia sa zrealizoval veľký módny event Fashion Situácia.
Veľký ohlas malo aj švajčiarske zoskupenie COD ACT v átriu FiF UK, veľká medzinárodná výstava porcelánu
a keramiky, ako aj výstava paravánov Karola Pichlera či zbierka šperkov Ľubice Belohradskej. Festival tradične
privítal rôzne osobnosti z medzinárodnej dizajnérskej scény, ktorých tvorba ukazuje aktuálne tendencie
a potenciál dizajnu pre súčasnú spoločnosť.

podpora dobrovoľníckej činnosti/ﬁlantropie
2019op013
Podporená organizácia: OZ Milosrdní
Názov projektu:
Pokrytie časti nákladov na zakúpenie multimodálneho prístroja MINDRAY,
monitora a respirátora na umelú pľúcnu ventiláciu v UNsP Milosrdní bratia
Suma podpory:

3 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti organizovania a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti
podporila občianske združenie Milosrdní. Ide o dobrovoľné, mimovládne, nezávislé združenie so samostatnou
právnou subjektivitou, ktoré vyvíja činnosť v oblasti preventívnej a klinickej medicíny. Hlavným zámerom
projektu bolo zakúpenie multimodálneho prístroja MINDRAY a respirátora na umelú pľúcnu ventiláciu.
Prístroj je nevyhnutný pri liečbe kriticky chorých pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, ktorí sú
hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia. Hlavným cieľom je poskytovať
zdravotnú starostlivosť v nemocnici na potrebnej medicínskej úrovni.
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Zoznam 10 podporených divadiel v regiónoch s anotáciou o ich realizácii
2019div001
Podporená organizácia: Spoločne deťom, neinvestičný fond
pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave
Názov projektu:

Inscenácia BBD Preklep a Prechmat,
podľa Překlep a Škraloup od českého
autora Tomáša Končinského

Suma podpory:

2 000 EUR

Účelom neinvestičného fondu je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v oblasti
tvorby pre deti. Nadácia Tatra banky podporila predstavenie, ktoré ráta s formou
objektového divadla – progresívneho a v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúceho
umeleckého smeru vychádzajúceho z moderného bábkového divadla a výtvarného umenia. Na základe
metafory, mystiﬁkačnej konštrukcie paralelného sveta škriatkov Entropíkov, sa vzťahuje k podstate takých
pojmov, ako je chaos, entropia a čas. Komunita týchto škriatkov je zodpovedná za všeobecné starnutie vecí.
Inscenácia sa rovnako ako jej literárny zdroj zaoberá ekologickými témami. Komplexne rozvíja uvažovanie
detského diváka o fyzikálnych premenách prírodných a umelých materiálov a ich následnom zániku. Cez
revoltu hlavného hrdinu, škriatka školáka, pripravujúceho sa na prax starnutia vecí, ktorý sa pokúsi zákonu
entropie vzoprieť, sa divák dostáva až k existenciálnej otázke bytia človeka a vecí v čase.

2019div002
Podporená organizácia: Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu:
GUnaGU 2019 (tri hry)
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila 3 nové hry divadla GUnaGU, ktoré je najdlhšie
hrajúcim alternatívnym profesionálnym divadlom na Slovensku. Vo svojej
34. sezóne uviedlo hru Taxi Bratislava so zámerom reﬂektovať dnešnú dobu,
v ktorej veľké množstvo ľudí podlieha falošným správam a konšpiračným teóriám.
V hre sa rozoberá fenomén spolupatričnosti rôznych skupín ľudí, ktoré si na
sociálnych sieťach navzájom neveria, no vnútri skupiny si potvrdzujú svoj jediný správny názor a neľútostne
potláčajú každý iný, nachádzajúc tak svoj pevný bod v tekutej realite. Ďalšou hrou je tragikomédia s názvom
Poslední hrdinovia. Zámerom hry je umelecky reﬂektovať kľúčové momenty ľudskej staroby, postupný rozpad
telesnej aj myšlienkovej integrity človeka vo vyššom veku a jeho zápas o dôstojnosť posledných rokov života.
Na tieto vážne témy sa autor pozerá optikou čierneho humoru. V tretej hre s názvom Deň, keď sme boli majstri
sveta reﬂektuje divadlo formu národnej hrdosti – športové víťazstvo a jeho zneužívanie politickým marketingom.
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2019div003
Podporená organizácia: Divadlo Jonáša Záborského
Názov projektu:
Vytvorenie a zaradenie inscenácie ŠTEŇA
do repertoára divadla
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila vznik poetického a hlboko existenčného príbehu
súčasného maďarského dramatika Jánosa Háya. V zabudnutom kúte sveta
opanovanom nezamestnanosťou a chudobou je jedinou pracovnou príležitosťou
kameňolom. V každodennej realite sa tu konfrontuje čistý svet autistického
chlapca Gejzu s tragikomickou apatiou a so znecitlivením ostatných obyvateľov.
Hra Šteňa je poetickým ponorom do sveta autistických ľudí. Vtipne a dojímavo vykresľuje príbeh mladého
autistu, ktorý získa svoje prvé a zároveň aj posledné zamestnanie – pozerača na kamene v kameňolome.
Mikropríbehy ostatných postáv len dokresľujú život jednoduchých ľudí na dedine v 90. rokoch minulého
storočia a ich vzťah k človeku, ktorý žije vo vlastnom, autistickom svete. Hra Šteňa poskytuje výborné herecké
príležitosti pre všetkých účinkujúcich.

2019div004
Podporená organizácia: Štátne divadlo Košice
Názov projektu:
Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž: Borodáč
Suma podpory:
6 700 EUR
Inscenácia s názvom Borodáč je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko
Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne
spätý so vznikom SND, ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale i osobný život je
dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike
i estetike medzi rokmi 1920 až 1980. Pôvodnú hru vytvárajú slovenskí autori Karol Horák, Michal Ditte a Michal
Baláž. Každý z nich je zástupcom rôznej generácie i poetiky, a preto prinesú aj rôzne pohľady na osobnosť takú
kľúčovú, dramatickú, ale i kontroverznú. Zámerom hry je návrat ku koreňom, návrat k divadlu, návrat k vzťahom.
Réžie sa zhostila Júlia Rázusová, držiteľka ceny Dosky za réžiu v roku 2017.
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2019div005
Podporená organizácia: Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Názov projektu:
Divadelná sezóna 2019/2020
Suma podpory:
3 350 EUR
Divadlo z Pasáže je prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho
druhu na Slovensku začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Nadácia
Tatra banky podporila vytvorenie novej inscenácie, ktorá sa stane súčasťou
stabilného repertoáru divadla. Inšpiráciou pre vytvorenie autorskej inscenácie
sa stalo slovo „norma“ a jeho rozmanité estetické, kultúrne, ﬁlozoﬁcké či právne
významy. Štandard, priemerná hodnota, nariadenie, zákonitosť, obyčaj, mrav, tabu. Norma je hranica medzi
povoleným a zakázaným, tým, čo je vnímané ako normálne, a tým, čo už štandardy normálnosti presahuje.
Ktoré normy žijeme, lebo sú spísané, odhlasované, ratiﬁkované, a ktoré si zvykovo prenášame z generácie
na generáciu? Ktoré normy sú potrebné a ktoré diskriminačné? Kedy dochádza k pozitívnemu prekročeniu
normy a posunutiu hranice?

2019div006
Podporená organizácia: Divadlo Astorka Korzo’90
Názov projektu:
XV. Festival Astorka 2019
Suma podpory:
3 350 EUR
Festival Astorka patrí podľa ohlasov pozývaných súborov, slovenských i zahraničných hostí k veľmi
zaujímavým podujatiam na Slovensku v oblasti kultúrneho a hlavne spoločenského diania. Od roku 2005,
keď sa uskutočnil I. ročník Festivalu Astorka, prijali pozvanie desiatky zahraničných súborov z Európy
a USA. Zámerom je predstaviť komorné inscenácie európskych divadiel a prinášať umelecky hodnotné
divadelné projekty. V roku 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, preto je festival symbolicky
venovaný oslave slobody vo všetkých jej podobách. Vo viacerých inscenáciách je umelecky zobrazená
minulosť postsocialistických krajín, prehodnocované sú postoje ako spoločnosti, tak i jednotlivcov, tvorcovia
sa zamýšľajú nad ľudským konaním v časoch totality a po jej páde. Viaceré inscenácie sa priamo spájajú
s osobou Václava Havla.
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2019div007
Podporená organizácia: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Názov projektu:
Futbal
Suma podpory:
6 700 EUR
Divadelná hra, adaptácia knihy Sama Marca s názvom Futbal: Pravdivá história, je vytvorená priamo
a špeciﬁcky pre Divadlo Jána Palárika v Trnave. Je zbierkou skutočných udalostí z dejín najpopulárnejšieho
športu na svete. Obsahuje dvadsaťpäť príbehov o slávnych svetových hráčoch a ich osudových okamihoch
na ihrisku. Je rozdelená na päť hlavných kapitol: Svetové hviezdy, Zlí chlapci futbalu, Nezabudnuteľné mužstvá,
Štadióny, ktoré vedia rozprávať a České a slovenské legendy. Každá z kapitol ponúka množstvo zaujímavých,
často paradoxných osudov hráčov, klubov, štadiónov. Vďaka pestrosti a viacvrstvovému spracovaniu témy
ponúka komplexnú analýzu futbalu ako športu, ktorý dokáže strhnúť masy, ktorý je sám osebe špeciﬁckým
svetom s vlastnou históriou, vzostupmi, pádmi. Divadelná hra Futbal okrem tejto analýzy futbalu ako
výnimočného spoločenského fenoménu sa zameriava na charakterizáciu tohto športu vo vzťahu k mestu
Trnava. Prináša teda reﬂexiu nenahraditeľnej súčasti spoločenského života v Trnave.

2019div008
Podporená organizácia: Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Názov projektu:
Dramatizácia diel Ferka Urbánka
Suma podpory:
6 700 EUR
V roku 2020, ktorý je Rokom slovenského divadla a rokom 100. výročia vzniku profesionálneho divadla
na Slovensku, prináša Divadlo Jozefa Gregora Tajovského odkaz jedného z klasikov. Dramatizácia
najzaujímavejších diel klasického slovenského dramatika Ferka Urbánka je obohatená o slovenské ľudové
piesne a tance. Inscenácia v réžii S. Sprušanského spája dramatický text s piesňami na ľudové motívy
a originálnymi tancami podpolianskeho regiónu v podaní profesionálnych tanečníkov. Premiéra otvorí
47. ročník medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské. Inscenácia je určená
predovšetkým náročnejšej časti diváckeho spektra, ako aj žiakom a študentom stredných škôl na rozšírenie
vedomostí z oblasti dejín, literatúry a etiky. Obohatenie diela o ľudové prvky predvádzané folklórnymi
tanečníkmi zaujme časť publika s týmito záujmami. Inscenácia sa pripravuje aj pre zájazdovú verziu.
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2019div009
Podporená organizácia: Mestské divadlo Žilina
Názov projektu:
Bezzubatá
Suma podpory:
6 700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila inscenáciu, ktorá reﬂektuje neúctivé a mrzuté
hľadanie identity. Ide o surreálno-bizarno-melancholickú hru, ktorá zobrazuje
cestovanie priestorom a časom, vnútornými a vonkajšími svetmi. Mladá žena
sa zobudí bez horných rezákov v čiastočnej amnézii. Spomienky má matné.
Bola ženou s neodolateľným úsmevom, s prchkou povahou, asi ona bola Smrť
a je s najväčšou pravdepodobnosťou tehotná. Čo je naozaj a čo sa odohráva v jej hlave? Začína sa putovanie
po zubárskych ambulanciách a po prečudesných sektárskych podujatiach. Začína sa stretnutie s rôznymi
nudnými postavami v nepravdepodobných situáciách a s množstvom nevšedných bytostí v povedomých
situáciách. Základom situácií je snaha získať naspäť dôstojnosť, autoritu a sebavedomie vo všetkých dôležitých
otázkach.

2019div010
Podporená organizácia: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Názov projektu:
Láska slečny Elliotovej
Suma podpory:
6 700 EUR
Nadácia Tatra banky podporila naštudovanie a uvedenie divadelnej adaptácie
posledného románu Jane Austenovej, ktorý vyšiel až po jej smrti v r. 1818 pod
názvom Presvedčenie. Román bol do slovenského jazyka preložený až v r. 2011
ako Láska slečny Elliotovej. Dramatizáciu románu pripravuje režisér Ľubomír
Vajdička a jeho zámerom je doplniť ju o motívy, groteskné postavy a ironické
komentáre z poviedok, ktoré spisovateľka napísala ešte ako 14-ročná. Hlavnou hrdinkou románu
je 27-ročná Anna Elliotová, v spoločnosti ignorovaná, prehliadaná a vnímaná ako stará dievka.
Je považovaná za najvyspelejšiu Austenovej hrdinku a zároveň nie je typickou predstaviteľku jej noviel.
Snahou režiséra je predstaviť inú tvár Austenovej hrdiniek a priniesť aj dobový pohľad Anglicka začiatkom
19. storočia, jeho vzťahy a postavenie žien.
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C. Program podpory výnimočnosti
Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú
prácu v oblasti IT
Nadácia Tatra banky ocenila najlepšiu diplomovú prácu v oblasti IT Cenou Nadácie Tatra banky
za výnimočnú diplomovú prácu v akademickom roku 2018/19. Odborná komisia fakulty v tomto
roku vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov:
prácu Ing. Eleny Štefancovej s názvom „Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov
a položiek“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Ivana Srbu, PhD.
a prácu Ing. Peter Kaňucha s názvom „Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zriadení Internetu
vecí pomocou OpenHip“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Dominika Macka, PhD.

Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU
počas Medzinárodného dňa študentov.
Prijímatelia daru:
Ing. Elena Štefancová – autorka diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Ivan Srba, PhD. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 EUR
Ing. Peter Kaňuch – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Dominik Macko, PhD. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 EUR

umenie
dá
vznešenosť

www.nadaciatatrabanky.sk
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2019
Nadácia Tatra banky do roku 2019 podporila 98 etablovaných umelcov, 59 začínajúcich tvorcov a 9 mladých
módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor
na tvorbu ďalších špičkových diel.
Návrhy nominácií predložila akadémia zložená z laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v uplynulých
rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vybrala odborná porota. Členmi poroty pre rok 2019 boli:
Igor Vida (predseda poroty a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky), Eva Borušovičová, Wanda Adamík
Hrycová, Táňa Pauhofová, Sláva Daubnerová, Peter Michalica, Michal Novinski, Viliam Klimáček, Miroslava
Vallová, Erik Šille, Jana Geržová, crafting plastics! Studio a Pavol Bálik.
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy udelená v kategórii hlavná cena a plaketa udelená
držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník
Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získali aj ﬁnančnú odmenu.
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť
šaty pre múzu večera Adelu Banášovú. Po Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi
Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014), Andrei Pojezdálovej (2015), Lenke Sršňovej
(2016), Michaele Ľuptákovej (2017) a Lukášovi Krnáčovi (2018) pripravil unikátne šaty pre múzu večera návrhár
Pavol Dendis.

V kategórii hlavná cena boli v roku 2019 nominovaní:
Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV ﬁlm:
• Marek Kuboš (za réžiu dokumentu Posledný autoportrét)
• Víťo Staviarsky, Richard Staviarsky (za scenár a réžiu komédie Loli Paradička)
• Juro Šlauka (za réžiu ﬁlmu Punk je hneď!)
Divadlo:
• Božidara Turzonovová (za herecký výkon postavy Máše v inscenácii Ruské denníky, Činohra SND)
• Alexander Bárta (za herecký výkon postavy kurátora Fabricea v inscenácii Štvorec, Činohra SND)
• Jozef Vlk (za réžiu a koncept predstavenia JÓB, záverečnej časti TRILOGY – WOW! Únos Európy, Jób,
Debris Company)
Dizajn:
• Pavel Choma, Martin Kubina (za architektúru výstavy Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy
umeleckých remesiel v Bratislave, SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad)
• Pavel Choma, Martin Kubina a kolektív (za koncepciu stánku Bratislavy na knižnom veľtrhu Salon du Livre
2019, Paríž)
• Michaela Bednárová, Puojd (za dizajn textilných doplnkov pre International Visegrad Fund)
Hudba:
• Janoska Ensemble (za album Revolution/vyd. Universal Music)
• Miki Skuta (za interpretačný výkon, klavírny koncert Miki Skuta hrá M. Ravela, 8. koncert sezóny Symf.
orchestra Slov. rozhlasu)
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• Cluster ensemble – Ivan Šiller, Fero Király, Petra Fornayová (za koncept, réžiu a interpretačný výkon,
audiovizuálnu perfomance Patterns – hudobné kompozície skladateľa S. Reicha, Stanica Žilina-Záriečie,
A4 – priestor súčasnej kultúry, festival Opera Nova 2019, Národní divadlo, Praha)
Literatúra:
• Koloman Kertész Bagala (za organizáciu a vyhlasovanie súťaže Poviedka 2018)
• Marek Vadas (za poviedkový román Zlá štvrť/vyd. KK Bagala)
• Tomáš Forró (za reportážnu knihu Donbas, Svadobný apartmán v hoteli Vojna/vyd. N press)
Výtvarné umenie:
• Alexandra Kusá (za autorstvo publikácie Prerušená pieseň, Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej
praxe 1948 – 1956/vyd. SNG)
• Juliana Mrvová (za autorskú výstavu Sen o krajine – Cesta do stredu seba, Dom umenia, Bratislava)
• Mira Keratová (za kurátorstvo kolektívnej výstavy UNITED WE STAND/DIVIDED WE FALL – Michal Moravčík,
Stredoslovenská galéria, BB a Nová synagóga, Žilina)

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2019 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Juro Šlauka za réžiu ﬁlmu Punk je hneď!
Juro Šlauka vyštudoval scenáristiku na VŠMU. Vo svojej doterajšej tvorbe
spolupracoval s Mirom Remom a podieľal sa na scenároch k dokumentárnym
ﬁlmom: Cooltúra (2016), Vrbovský veter (2015), Comeback (2014). Celovečerný
ﬁlm Punk je hneď! je jeho režisérskym debutom. Film, inšpirovaný detailne
odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii, rozpráva príbeh
tridsaťročného drogovo závislého Kwička, ktorý žije v rozpadajúcom sa podnájme
so svojou družkou a dvojročným synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro
narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojím impulzívnym správaním,
ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád. Autor v snímke
preplieta žánre dokumentu a drámy, až ich prakticky nejde od seba rozoznať.
Pridáva k tomu však aj čosi rýdzo svoje – surovú živelnosť a autenticitu, ktorá
v domácej kinematograﬁi stále nie je vôbec bežná. Výsledkom je skutočne
punkový polodokument s hraným dramatickým motívom lúpeže a vraždy.
• Divadlo
Alexander Bárta za herecký výkon postavy kurátora Fabricea v inscenácii
Štvorec, Činohra SND
V múzeu moderného umenia pripravujú novú provokatívnu konceptuálnu výstavu.
Jej hlavnou témou je štvorec s rozmermi 4 x 4 metre, ktorý predstavuje slobodnú
zónu, kde sú si ľudia rovní. Kurátorom výstavy je Fabrice, úspešný a príťažlivý muž,
ktorý je zároveň aj šéfkurátorom múzea. Je hlavným hrdinom švédskeho ﬁlmu
Štvorec, ktorý v roku 2017 získal Zlatú palmu v Cannes, a teraz už aj inscenácie,
ktorú v dramatickej predlohe vo svetovej premiére prinieslo Slovenské národné
divadlo. Na začiatku pred divákom stojí dobre zabezpečený, sebavedomý,
šarmantný, liberálne zmýšľajúci intelektuál. Jedno zlé rozhodnutie stačí, aby na seba
spustil lavínu udalostí, ktoré ho položia na kolená. Na konci sa tak stáva obyčajným
bezradným mužom, ustarosteným otcom a človekom bez práce. Nositeľom príbehu
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je Alexander Bárta, vo svojom výkone presvedčivý, charizmatický a pre postavu v prirodzených intenciách škáluje
premenu osobnosti, čím sa jeho výkon stáva centrom diania i hereckého kolektívu.
• Dizajn
Pavel Choma, Martin Kubina a kolektív za koncepciu stánku Bratislavy
na knižnom veľtrhu Salon du Livre 2019, Paríž
Bratislava sa ako pozvané mesto stala na jar minulého roka (marec 2018) súčasťou
prestížneho podujatia Livre Paris 2019. Slovenská literatúra sebavedome obstála
v silnej medzinárodnej konkurencii aj vďaka koncepcii priestoru, v ktorom bola
prezentovaná. Diagonálne police ho pretínali a rozdeľovali na dva samostatné
celky: predajnú časť a časť venovanú diskusiám. Nad týmto riešením dominovala
veľká LED obrazovka, tvarom pripomínajúca ležatú osmičku (nekonečno),
s animáciou autoriek zo štúdia Ové Pictures – Veroniky Obertovej a Michaely
Čopíkovej. Priestorovému konceptu slovenského stánku sa podarilo tlmočiť
jasný signál, že slovenský dizajn si netreba apriori spájať iba s čipkou či ľudovými
motívmi a že preložená slovenská literatúra má potenciál byť vo svetovom kontexte
odprezentovaná nadčasovo a v rámci medzinárodných (nad)štandardov.
• Hudba
Janoska Ensemble za album Revolution (vydavateľstvo Deutsche
Grammophon/Universal Music)
Medzinárodne uznávaný Janoska Ensemble je rodinným projektom virtuóznych
bratov Jánoškovcov a ich švagra Júliusa Darvasa. Členovia ansámblu pochádzajú
z Bratislavy a dnes žijú vo Viedni. Zoskupenie má na konte stovky odohraných
koncertov v Európe, Amerike a Ázii. Ich herný štýl je nezameniteľnou fúziou
klasickej hudby s džezom, popom, ﬁlmovou hudbou či world music. Je natoľko
nezameniteľný, že ho v zahraničí poznajú pod termínom Janoska Style. Ich druhý
album Revolution, ktorý je poctou legendárnej britskej skupine The Beatles,
sa nahrával vo viedenskom Konzerthause a v slávnych Abbey Road Studios
v Londýne a popri klasických skladbách (Mozart, Kreisler, Bach, Wieniawski
a Čajkovskij) sa na ňom nachádzajú aj úpravy najznámejších „beatlesoviek“.
• Literatúra
Koloman Kertész Bagala za organizáciu a vyhlasovanie súťaže
Poviedka 2018
Koloman Kertész Bagala je vydavateľom orientujúcim sa prevažne na slovenských
autorov, vo svojom vydavateľstve KK Bagala od roku 1991 vydal vyše 500 kníh.
Jeho odlišnosť od typických vydavateľov spočíva nielen v zápale, ktorý do práce
vkladá, ale najmä v osobnom presvedčení, že Slovensko disponuje autormi
so skutočnou tvorivou silou. Súťaže Poviedka sa v priemere na jednom ročníku
zúčastní približne 500 autorov, ocenených je desať, okrem prvých troch miest
sa udeľuje ďalších sedem prémiových cien. Víťazné práce sú publikované
v zborníkoch Poviedka, laureát má navyše možnosť publikovať vlastnú knihu.
V literárnej súťaži sa zviditeľnili až 8 laureáti CNTB v kategórii literatúra, z toho
6 ešte pred debutom ako neznámi autori. Patria medzi nich: Peter Pavlac,
Michal Hvorecký, Jiří Balla, Pavol Rankov, Monika Kompaníková, Zuska Kepplová,
Ivana Dobrakovová, Zuzana Šmatláková.
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•Výtvarné umenie
Mira Keratová za kurátorstvo kolektívnej výstavy United we stand/
Divided we fall – Michal Moravčík, Stredoslovenská galéria, BB
a Nová synagóga, Žilina
Výstava MICHALA MORAVČÍKA súčasne prebiehala v Stredoslovenskej galérii
v Banskej Bystrici (časť UNITED WE STAND) a v Novej synagóge Žilina (časť
DIVIDED WE FALL). Išlo o retrospektívny formát výstavy in memoriam s cieľom
predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského
umelca strednej generácie. Výstava priniesla nielen sumár jeho diel, ale fungovala
aj ako komplexný pohľad do jeho života, ktorý bol tesne spätý s umeleckou
tvorbou. Spôsob inštalácie, detailný archív a spolupráca blízkych priateľov, ktorí
sa podieľali na výstave, ešte posilnili tento efekt. Monograﬁcký rámec bol do istej
miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondovali aj názvy oboch častí
pomenované podľa Moravčíkovho diela (By Uniting We Stand, By Dividing We Fall
z roku 2005). Na realizácii výstavy sa autorsky podieľali umelci a autorovi blízki priatelia Dalibor Bača, František
Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová a Martin Piaček.

Cenu Mladý tvorca v roku 2019 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Barbora Berezňáková za réžiu, krátky dokumentárny ﬁlm
Spýtaj sa vašich 68
Projekt Spýtaj sa vašich je unikátnym živým pamätníkom k udalostiam 21. augusta
1968 – vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Formou ﬁlmového
dokumentu, online portálu, symbolickej premiéry na Kamennom námestí v noci
z 20. na 21. augusta 2018 a diskusií spojených s premietaniami v kinách a na školách
po celom Slovensku vytrháva historické udalosti z učebníc dejepisu a podnecuje
medzigeneračný dialóg. Film je pútavou „oral history“ – mozaikou emocionálne
ladených výpovedí obyčajných ľudí s fotogenickými dokrútkami, dynamická vizuálna
ukážka premýšľania o dobe, pohľadnica z roku 1968 so všetkým, čo sa nás týka.
Základnou myšlienkou projektu je vyrovnanie sa s minulosťou našej krajiny cez
jej aktívne pripomínanie a verejnú diskusiu. Divákov ﬁlmu, ale aj nezainteresované
publikum nabáda, aby sa zapojili – aby sa ľudia pýtali svojich blízkych na to, čo si
pamätajú z augusta 1968, a svoje zážitky spolu zdieľali – či už cez webovú stránku projektu, alebo osobne.
https://spytajsavasich.sk/89
• Divadlo
Monika Potokárová, in memoriam, za herecký výkon, postava
A. Ľ. Rachmanovovej v inscenácii Ruské denníky, Činohra SND
Osudy mladého, po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku zaznamenávajú denníky Ale Rachmanovovej. Sú
nesmierne silným, autentickým a sugestívnym rozprávaním o dobe, ktorá sa vymkla
z kĺbov, rozprávaním desivým, no zároveň i hlbokým, odkrývajúcim najtemnejšie
zákutia ľudskej duše. Dramatizáciu ich knižného vydania inscenoval na javisku
Činohry SND režisér Roman Polák. Dôraz kladie na herectvo a situácie, v ktorých
najviac akcentuje premeny nielen histórie krajiny, politické zmeny, striedanie
režimov, krutú revolúciu plnú vrážd, pomstychtivosti, desu, primitívnych riešení
nevzdelancov, smrti, krvi, šialenstiev, ale predovšetkým premenu v správaní
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jednotlivca. Aľu – Alexandru Ľvovnu Rachmanovovú, píšucu a prežívajúcu svoje denníky – predstavuje
mimoriadne talentovaná Monika Potokárová, ktorá prejde v inscenácii prerodom od naivného dievčaťa
až po zrelú ženu, ktorá sa musí obávať o svoj život aj životy blízkych.
• Dizajn
Michal Tornyai, Martin Lipták, Andrej Sarvaš, Miroslav Beňák, Daniela
Olejníková za autorstvo, publikácia Čierne diery (vyd. Čierne diery)
Projekt Čierne diery mapuje zabudnuté priemyselné pamiatky na Slovensku
s cieľom nadchnúť ľudí pre históriu starých tovární, baní a stratených sídiel.
Okrem textov a fotograﬁí vytvárajú jeho autori aj umelecké graﬁky na risograﬁckej
tlačiarni Risomat, v spolupráci s desiatkami slovenských výtvarníkov a dizajnérov.
Publikácia je 400-stranovou cestou naprieč Slovenskom. V článkoch
a rozhovoroch, ktoré ju tvoria, sa spomína približne 100 historických lokalít,
nie je však encyklopédiou – neobsahuje čísla strán ani register. Členovia
rovnomenného združenia si knihu vydali sami. Je vytlačená farbami 4 Pantone
a ich kombináciou (modrou, ružovou, žltou a tyrkysovou), bez použitia čiernej
farby. Aj vďaka žiarivej palete vynikajú ilustrácie Daniely Olejníkovej. Fotograﬁe
majú retro nádych vizuality starých časopisov. Graﬁcký dizajnér Michal Tornyai
vysádzal knihu svojským a nápaditým spôsobom.
• Hudba
Čavalenky (Rudo Danihel) za autorstvo, EP album Chlapci na ulici
(vyd. Čavalenky)
Raper Rudo Danihel z česko-slovenského pohraničia známy ako Čavalenky je
zjav, ktorému veríte každé slovo. Spolovice rómsky umelec rapuje po záhorácky,
pričom vo svojich textoch hovorí o problémoch rómskych komunít na západnom
Slovensku, nástrahách pouličného života, o exekúciách, hazarde, ale aj o tom,
ako spolu v malom meste pred rokmi bojovali Rómovia a neonacisti. Nemusí sa
na nič hrať, všetko je položené na reálnych základoch, ktorým nechýba originálny
prejav, skvelý ﬂow a výborné podklady. Na EP albume je 7 skladieb s mimoriadne
autentickými textami, ktoré mu v krátkom čase priniesli uznanie známych raperov
a viacerých českých (A2, Rádio Wave) i domácich (.týždeň, Denník N, SME) médií.
• Výtvarné umenie
András Cséfalvay za autorskú výstavu A Case of Pluto,
Karlín Studios, Praha
Výstava sa zaoberá problematikou bývalej planéty a jej „diskriminácie“ v rámci
vedeckej komunity. Autor s humorom, nadhľadom a zároveň zaujato nahliada
do fungovania vedy a procesov vytvárania vedeckých kategórií. Poeticky skúma
stále aktuálne „zabitie“ Pluta. „Na prvý pohľad sa môže zdať, že vyradenie Pluta
ako planéty je otázkou dohody vedcov a vedeckej klasiﬁkácie. Tvorba faktov
pre užitočné nakladanie so svetom sa mi javí ako úprimnejšia než odkrývanie
‚pravdivých‘ vzťahov, ako rozširuje populárna veda. Vzniká však otázka monopolu
a dominantného výkladu sveta, na ktorého okraji vynechaná majorita konšpiruje
vlastnú ‚pravdu‘. Keďže dôvera sa dá získať aj poukazovaním na vlastné
nedostatky, navrhujem Medzinárodnej astronomickej únii, aby prijala Pluto
späť do kategórie planét.“
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• Literatúra
Katarína Vargová a kolektív za koncept, celoročný literárny projekt
Medziriadky
Medziriadky sú literárny projekt zameraný na mladú literatúru, jej rozvoj
a profesionalizáciu v slovenskom umeleckom prostredí. Jeho hlavnou časťou
je literárna súťaž spojená s týždňovým literárnym sústredením, na ktorom
porotou vybraní najlepší účastníci intenzívne rozoberajú svoje prozaické,
básnické a dramatické texty s lektormi, zúčastňujú sa širokej škály workshopov,
prednášok, diskusií s hosťami, premietaní, divadelných predstavení, koncertov
a ďalších aktivít. Medziriadky vznikli v roku 2010, pričom odvtedy sú realizované
každoročne. Za ten čas sa stal z malého sústredenia celoročný projekt, ktorý
si vybudoval svoje stabilné miesto na mape slovenskej literatúry. K súťaži
a sústredeniu pribudli pravidelné autorské čítania – tie sa uskutočňujú každý
mesiac v Bratislave a ďalších mestách Slovenska a predstavuje sa na nich vždy
jeden etablovaný autor alebo autorka spolu s jedným ﬁnalistom alebo ﬁnalistkou aktuálneho ročníka súťaže.

ŠATY PRE MÚZU
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť šaty
pre múzu večera. V roku 2019 pripravil unikátne šaty pre múzu večera Adelu Vinczeovú návrhár Pavol Dendis.
Pavol Dendis je absolventom Ateliéru odevného dizajnu na VŠVU v Bratislave. Jeho tvorba nesie prvky
minimalizmu a symbolizmu, nostalgie s dôrazom na remeslo a základný kontrast čiernej a bielej, ako aj kontrast
materiálov. Prezentuje najmä pánske kolekcie, no postupne sa jeho modely dostávajú aj do dámskeho šatníka.
„Základným momentom procesu tvorby šiat pre Adelu bolo pre mňa vytvorenie modelu, ktorý bude spájať
prvky mužského odevu so ženským, inšpirácia presýpacími hodinami, emancipovanosť a raﬁnovanosť čiernej
farby. Vizuálne ťažisko šiat som umiestnil do pása použitím reťaze, ktorá pôsobí ako šperk a zároveň tvorí siluetu
presýpacích hodín. Čierna farba je pre moju tvorbu dominantná, takže otázka farebnosti bola zodpovedaná hneď
na začiatku,“ priblížil proces tvorby šiat dizajnér.
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Finančná správa za rok 2019
Vybrané položky súvahy (v celých číslach v EUR):
Aktíva
Dlhodobý ﬁnančný majetok

770 821,94

Finančný majetok
– Bankové účty

641 722,08

– Pokladnica

418,93

Pohľadávky

304,12

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

304,12

1 413 571,19

Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku
– Základné imanie
– Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

6 638,78
5,29

Nerozdelený zisk/strata min. rokov

831 893,39

Výsledok hospodárenia v roku 2019

77 726,54

Cudzie zdroje
– Zákonné rezervy krátkodobé

830,00

– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

30 895,21

– Krátkodobé záväzky z programov

31 620,00

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

433 956,69
5,29

1 413 571,19

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

19 264,27
130 021,48
18,50
706 163,57
0

855 467,82

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet

0,12

Príspevky od iných organizácií

163 796,59

Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane – nevyčerpané
Prijaté príspevky z verejných zbierok

46 683,97
4 866,25
717 847,43
0

Výnosy spolu

933 194,36

Výsledok hospodárenia 2019

+ 77 726,54
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Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej uzávierke
Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke sú obsiahnuté
v prílohách k tejto výročnej správe.
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad príjmov nadácie

1.
2.
3.
4.
5.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane skutočné
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Výnosy z krátkodobého majetku – precenenie

Príjmy Nadácie Tatra banky spolu

v celých EUR
748 313,20
0,12
4 866,25
163 796,59
46 683,97
963 660,13

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov
presahuje 331,94 EUR
V roku 2019 prijala Nadácia Tatra banky ﬁnančný dar od štyroch darcov
vo výške 163 270,04 EUR za štyroch darcov.
Darca
Tatra banka, a. s.
TAM, správ. spol., a. s.
Tatra-Leasing, s. r. o.
DDS TB, a. s.

suma v EUR
145 000,00
12 450, 00
5 020,04
800,00
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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
Schválené výdavky
z programu 2019
v EUR

Uhradené výdavky
z programu 2019
v EUR

01 Grantový program „Zamestnanecký program“

81 000,00

81 000,00

02 Grantový program „ Podpora vzdelávania na VŠ“

65 109,00

65 109,00

Prehľad programových výdavkov Nadácie Tatra banky
Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:

03 Grantový program „Vysokoškoláci do sveta“

51 060,00

50 184,57

06 Grantový program „Výnimočnosť ceny“

61 000,00

54 400,00

177 000,00

177 000,00

07 Grantový program „Iné projekty“
08 Grantový program „Vedieť viac“

0,00

0,00

11 Grantový program „E-talent“

20 000,00

20 000,00

12 Grantový program „Divadlá 2019“

54 200,00

54 200,00

0,00

0,00

16 Grantový program „Viac umenia“

59 600,00

57 200,00

17 Grantový program „Prvá pomoc“

58 020,00

52 100,00

18 Grantový program „Stredoškoláci do sveta“

19 630,00

19 630,00

19 Grantový program „Viac pre regióny“

16 700,00

0,00

20 Grantový program „Viac dizajnu“

40 170,00

40 170,00

Schválené náklady
v r. 2019
v EUR

Uhradené výdavky
v r. 2019
v EUR

náklady na propagáciu a medializáciu

74 175,79

43 884,30

náklady na materiál pre kampane

19 264,27

19 264,27

5 724,00

5 724,00

18,50

18,50

45 000,00

45 000,00

5 121,69

4 517,97

0,00

0,00

Ostatné výdavky celkovo

149 304,25

118 409,04

Programové výdavky celkovo

703 489,00

670 993,57

Výdavky (náklady) nadácie celkovo

852 793,25

789 402,61

15 Grantový program „Business idea“

Ostatné výdavky (náklady):
Výdavky na medializáciu

Výdavky (náklady) na správu nadácie:
vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky
bankové poplatky a notárske poplatky
služby za administráciu Nadácie Tatra banky
ostatné služby
daň – zrážková daň z úrokov
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2019
V roku 2019 neboli v nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.
V roku 2019 odstúpili zo Správnej rady Nadácie Tatra banky Ing. Igor Vida a Ing. Miroslav Uličný.
Novým členom a predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky sa stal Mgr. Michal Liday.
Novým členom Správnej rady Nadácie Tatra banky sa stal Ing. Martin Kubík.

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie Tatra banky a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2019 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 2019 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 2019.
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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