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Vážení priatelia Nadácie Tatra banky,
rok 2020 bol aj pre našu nadáciu veľkou výzvou.
Bol to rok, v ktorom sme si overili a potvrdili našu schopnosť
pružne reagovať na aktuálne výzvy a potreby spoločnosti. Dokázali
sme sa prispôsobiť, rozhodnúť a zrealizovať nové, pre spoločnosť
dôležité a potrebné programy podpory.
Práve preto sme v nadácii v roku 2020 zvolili tzv. „reaktívnu“
stratégiu. Pre tento rok sme neotvárali naše tradičné Grantové
programy, ktoré tvoria zvyčajne viac ako 80% rozpočtu nadácie.
Rozhodli sme sa veľmi rýchlo, ad hoc reagovať na aktuálnu
situáciu a zasahovať v oblastiach, ktoré to práve v danom čase
akútne potrebovali. Navyše sme prvýkrát v histórii nadácie siahli
na tzv. „železnú rezervu“, ktorú sme si vytvárali od vzniku nadácie
v roku 2004 pre prípad extrémnych udalostí v našej krajine. Aj preto
sme mohli darovať na boj proti koronavírusu až 500 000 eur a podporiť
tak vyše 200 DSS a neziskových organizácii zasahujúcich v boji
proti COVID-19, vyše 100 ambulancií všeobecných lekárov
pre deti a dospelých a obdarovať aj v tomto čase mimoriadne
dôležitú a aktívnu Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, ktorá združuje odborníkov na pandemické situácie.
Okrem toho sme doﬁnancovali zavedenú a osvedčenú dotačnú
schému Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá zaznamenala
signiﬁkantný výpadok. Sumou 150 000 eur sme podporili viac ako
50 bratislavských kultúrnych inštitúcii, ktoré sú bytostne závislé
na tejto podpore.
Umenie podporujeme aj prostredníctvom odovzdávania ocenení
pre etablovaných a začínajúcich tvorcov, a to už 25 rokov. Cena
Nadácie Tatra banky za umenie je najvýznamnejším programom
Nadácie Tatra banky, v ktorom od začiatku jej udeľovania bolo
ocenených takmer 180 umelcov v 6 kategóriách: divadlo,
audiovízia, literatúra, hudba, výtvarné umenie a dizajn.
V roku 2020 ocenenia získali:
v kategórii hlavný tvorca Ivan Ostrochovský (ﬁlm), Milla Dromovich
a Klára Jakubová (divadlo), Jan Filípek a Martina Figush Rozinajová
(dizajn), Miloš Valent (hudba), Lucia Tkáčová (výtvarné umenie),
Katarína Kucbelová (literatúra), a to v každej kategórii za konkrétny
umelecký počin za uplynulý rok. V rovnakých kategóriách bolo
ocenených aj 6 mladých tvorcov. K oceneniu patrí okrem
bronzovej sochy od akademického maliara a sochára Daniela
Brunovského aj ﬁnančná odmena, a to 6 600 eur v kategórii
Hlavná cena a 3 300 eur v kategórii Mladý tvorca. Tento rok sme
sa vzhľadom na bezprecedentnú celospoločenskú situáciu, ktorá
mala extrémne paralyzujúci dopad na oblasť kultúry
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a umenia, rozhodli ﬁnančne odmeniť nielen víťazov, ale aj všetkých
nominovaných, teda 24 umelcov. Aj takto sme chceli vyjadriť svoju
solidaritu a pomoc tejto vzácnej umeleckej komunite.
Rok 2020 bol mimoriadny aj ďalšími počinmi. Nadácia Tatra banky
darovala do zbierok Slovenskej národnej galérie šaty vytvorené
10 mladými tvorcami odevného dizajnu. Tieto umelecké diela boli
vytvorené pre moderátorku večera Cien Nadácie Tatra banky
za umenie počas 10 rokov. Vznikla tak unikátna výstava v hlavnej
budove SNG, ktorá trvala od októbra 2020 do februára 2021.
Jedným z hlavných pilierov roka bol aj fakt, že sme sa stali
spoluzakladateľom Kemplenovho inštitútu inteligentných
technológii. Je to prvý nezávislý inštitút svojho druhu na
Slovensku. Bude sa zaoberať výskumom inteligentných
technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky
a informačných technológií (data science, strojové učenie,
spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť,
softvérové inžinierstvo). Inštitút sa bude venovať aj otázkam etiky
v informačných technológiách, špeciﬁcky v umelej inteligencii.
V roku 2021 sme naplánovali „návrat do normálu“ a radi sa vraciame
k našim osvedčeným a dlhoročným grantovým programom
Umenie, Vzdelanie a Digital, ktoré sú zamerané predovšetkým
na mladých ľudí, vysokoškolských a stredoškolských študentov
a vzdelávacie inštitúcie.
Prajem vám všetkým do najbližších dní a mesiacov veľa zdravia
a úspešné dni. V Nadácii Tatra banky sa úprimne tešíme na
podporu ďalších krásnych a zmysluplných aktivít, ktoré obohatia
tento svet.

S úctou,
Michal Liday
predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky,
predseda predstavenstva a GR Tatra banky

vzdelanie
dá
múdrosť

www.nadaciatatrabanky.sk
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Vznik Nadácie Tatra banky
Nadácia Tatra banky bola založená dňa 7. 12. 2004, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 20. 12. 2004.
Zakladateľom Nadácie Tatra banky je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vo vložke 71/B.
Nadácia Tatra banky vznikla s cieľom rozvíjať a chrániť duchovné hodnoty, chrániť ľudské práva a tvorbu
životného prostredia, chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie, podporovať športovanie detí, mládeže
a zdravotne postihnutých občanov, poskytovať sociálnu pomoc a zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty.
Za partnera nadácie si Tatra banka vybrala Centrum pre ﬁlantropiu, n. o.
Orgány Nadácie Tatra banky:
Správna rada:
Členovia Správnej rady:
Správca Nadácie:
Dozorná rada:

Mgr. Michal Liday, predseda Správnej rady
Bc. Ing. Milada Halová
Ing. Martin Kubík
Mgr. Marcel Zajac
Mgr. Henrieta Ághová, predsedníčka
Ing. Marta Rejholcová,
Ing. Jana Chlebanová
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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.
V roku 2020 Nadácia Tatra banky reagovala na krízu v našej spoločnosti, vyvolanú zdravotníckou pandémiou
a rozhodla sa niektoré tradičné grantové program v oblasti vysokoškolského vzdelávania a podpory umenia
nahradiť podporou v oblasti ochrany zdravia, ktorej cieľom bolo poskytnúť ﬁnančné prostriedky zdravotníckym
a verejným či súkromným sociálnym zariadeniam a ambulanciám všeobecných lekárov pre deti a dospelých, aby
tieto mohli účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID-19, poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc a zabraňovať
ďalšiemu šíreniu nákazy.
Podpora Nezávislého bratislavského umenia, kde sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia Tatra banky
spojili, aby dokázali viac a spolu prispeli na podporu kultúrnych hodnôt a umenia v Bratislavskom kraji.
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 2020 sa Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť na podporu vizionárskych, kreatívnych
projektov a projektov v oblasti e xperimentálneho dizajnu. Nadácia podporila mladých slovenských dizajnérov
prostredníctvom podpory niekoľkých partnerských projektov, a hlavne prostredníctvom nového otvoreného
grantového programu Viac dizajnu.
Nadácia je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom ﬁnančných darov, grantov umožňuje realizovať
svoje zámery tým, ktorí sú v oblasti danej misiou nadácie profesionáli, sú v nej etablovaní a skúsení. Nadácia sa
snaží vytvoriť aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov, aktivít vylepšujúcich svoje
prostredie či napredujúcich vo svojej oblasti.
Nadácia poskytuje granty v nasledujúcej 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,
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• výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu,
prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov
a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom štandardných
darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
• umožňujú poskytnúť základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce
z darovacích zmlúv a
• vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si program
stanovil vo svojich kritériách.
2. Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporuje projekty, ktoré sa významnou
mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru v systémové, čo niekedy
znamená intenzívne či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia –
zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora umenia a dizajnu.
Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel
grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:
• jasne a zrozumiteľne deﬁnovať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,
• byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému, kto ich
dokáže pozitívne využiť,
• byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté ﬁnančné prostriedky.
Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich
Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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

Poznámky:
Pod pojmom „blízka osoba“ sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.
Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou
zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch
sa má na mysli trvalý vzťah).
Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie výkon činnosti na základe
mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli
trvalý vzťah.
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2020
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie
A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky
1. 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.
2. Otvorená grantová výzva pomoci v boji proti koronavírusu, ktorej cieľom bolo poskytnúť ﬁnančné
prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli: účinne čeliť nákaze koronavírusom
COVID-19, poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc, zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy.
3. Grantový program Nezávislé bratislavské umenie Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia
Tatra banky sa spojili, aby dokázali viac, preto spolu prispeli na podporu kultúry a umenia
v Bratislavskom kraji.

Názov grantového programu

Počet
podporených
projektov

1

Grantový program Prvá pomocTB

50

52 890,00 EUR

podpora dobrovoľníckej činnosti

2

Grantový program Pomoc v boji proti
koronavírusu

209

280 294,00 EUR

ochrana a podpora zdravia

3

Grantový program Podpora Nezávislého
bratislavského umenia

55

150 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt

Spolu

Projekty
podporené
celkovou sumou

314

Verejnoprospešný účel
Nadácie

483 184,00 EUR

B. Podpora partnerských projektov
Projekt
podporený
sumou

Názov partnerskej
organizácie

Názov podporeného
projektu

Verejnoprospešný účel
Nadácie

1

Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika

Ekonomické myslenie a ekonomické
vzdelávanie na Slovensku v roku
2020

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

2

INESS

Ekonomické vzdelávanie

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania

3

o. z. Youth@Bratislava

TEDx Youth@Bratislava 2021

2 000,00 EUR

podpora vzdelávania

4

TEDxBratislava o. z.

Multižánrová konferencia
TEDxBratislava

8 000,00 EUR

podpora vzdelávania

5

GoodMood, o. z. (Cvernovka)

Hungry Minds

6 000,00 EUR

podpora vzdelávania

6

The Duke of Edinburgh’s
International Award Slovensko, o. z.

5 000 mladých v DofE

10 000,00 EUR

podpora vzdelávania
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7

VirtualMedicine o. z.

VR Finančné vzdelávanie

40 000,00 EUR

digital – podpora vzdelávania

8

Kempelenov inštitút
inteligentných technológií

Založenie Kempelenovho inštitútu

100 000,00 EUR

digital – podpora vzdelávania

9

O. z. MÓLO

FASHION LIVE! 2020

6 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
dizajnu

10

Čerstvé ovocie o. z.

DAAD 2020 Bratislava

13 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
dizajnu

11

Na Orave dobre o. z.

By Design Conference

15 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
dizajnu

12

Slovak Fashion Council o. z.

Best Fashion Graduate 2020

3 500,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
dizajnu

2 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
umenia

13

IVAN HRONEC

Be2Can – 7. ročník prehliadky
oceňovaných ﬁlmov z festivalov
v Berlíne, Benátkach a Cannes –
tlač katalógu

14

Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

Tropic Team VŠZaSP a COVID-19

200 000,00 EUR

ochrana a podpora zdravia
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Mesto Bratislava

Dočasné mestečko pre zabezpečenie
služieb domácej karantény pre osoby
bez domova

20 000,00 EUR

ochrana a podpora zdravia

16

GUnaGU

GUnaGU 2020 (dve hry)

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

17

Divadlo Jonáša Záborského

Vytvorenie a zaradenie muzikálu
JESUS CHRIST SUPERSTAR
do repertoára divadla

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

18

Štátne divadlo Košice

F. M. Dostojevskij: Besy

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

19

Mestské divadlo – Divadlo s pasáže

Divadelná sezóna 2020/2021

3 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

20

Divadlo Jána Palárika

Mizantrop

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

21

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene

N. V. Gogoľ: Revízor

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

22

Mestské divadlo Žilina

Anna Karenina

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

23

Divadlo A. Bagara v Nitre

Kým nastane ticho

5 000,00 EUR

podpora kultúrnych hodnôt –
divadelného umenia

Spolu

483 500,00 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, ﬁlm a TV, divadlo, hudba, literatúra,
výtvarné umenie a od roku 2015 aj v kategórii dizajn. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých umelcov
pod názvom Mladý tvorca rovnako vo všetkých šiestich kategóriách. V roku 2020 Nadácia Tatra banky
predovšetkým z dôvodov dopadu krízy na oblasť umenia a umeleckých tvorcov udelila ﬁnančné ceny
okrem víťazov v jednotlivých kategóriách aj ďalším dvom nominovaným umelcom v každej kategórii.

Názov grantového programu

Počet
podporených

Podporení
celkovou sumou

1

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú
diplomovú prácu v oblasti IT

4

1 600,00 EUR

2

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

24

111 914,83 EUR

Spolu

28

113 514,83 EUR

Rozdelenie výdavkov (1 204 957,91 EUR):

Granty/dary (1 080 198,83 EUR)
Administrácia (102 497,33 EUR)
Medializácia (22 261,75 EUR)

Verejnoprospešný
účel Nadácie
podpora vzdelávania
podpora kultúrnych hodnôt –
umenia a dizajnu

13

14
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Rozdelenie darov/grantov (1 080 198,83 EUR), podľa verejnoprospešného účelu Nadácie:

Podpora vzdelávania (47 600,00 EUR)
Podpora vzdelávania v Digital (140 000 EUR)
Podpora zdravia a sociálnej oblasti (553 184,00 EUR)
Podpora umenia (339 414,83 EUR)

pomoc
dá
oporu

www.nadaciatatrabanky.sk
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A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky
Grantový program Prvá pomocTB
Grantový program pomáha ľuďom trpiacim zdravotnými komplikáciami, ale aj ich sociálnymi dopadmi,
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 a dopady zlého zdravotného stavu na sociálny status rodiny,
2. zlý sociálny status rodiny zavinený:
• prírodnou katastrofou
• situáciou, keď príčinu nie je možné ovplyvniť – zavinenie tretími osobami
(krádež, požiar, výbuch plynu, a pod.),
• závažnosť problému,
• ﬁnančná situácia žiadateľa.
K termínom uzávierok programu (24. februára, 14. júla a 12. novembra 2020) bolo prijatých spolu 61 žiadostí,
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 85 011 EUR.
Podporili sme 50 žiadateľov sumou 52 890 EUR.
O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho
výboru v I. kole programu v zložení: Zuzana Ondrová a Lenka Šemrincová, v II. kole programu v zložení:
Zuzana Ondrová, Július Benko, Marcel Zajac a Lenka Šemrincová a v III. kole programu v zložení: Zuzana
Ondrová, Július Benko, Marcel Zajac a Daniela Suttner.
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Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou
alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa sme poskytli:
2020pp003
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana H.
1 180 EUR

2020pp011
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter K.
1 000 EUR

2020pp014
Príjemca daru:
Suma podpory:

František K.
1 500 EUR

2020pp016
Príjemca daru:
Suma podpory:

František B.
900 EUR

2020pp018
Príjemca daru:
Suma podpory:

Priska L.
1 500 EUR

2020pp020
Príjemca daru:
Suma podpory:

Július Ž.
1 500 EUR

2020pp021
Príjemca daru:
Suma podpory:

Petra P.
1 000 EUR

2020pp022
Príjemca daru:
Suma podpory:

Denisa K.
1 500 EUR

2020pp027
Príjemca daru:
Suma podpory:

Soňa H.
1 500 EUR
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2020pp030
Príjemca daru:
Suma podpory:

Juraj K.
1 500 EUR

2020op032
Príjemca daru:
Suma podpory:

Terézia M.
1 500 EUR

2020pp034
Príjemca daru:
Suma podpory:

Mária A.
900 EUR

2020pp038
Príjemca daru:
Suma podpory:

Lukáš H.
1 500 EUR

2020pp039
Príjemca daru:
Suma podpory:

Emil K.
200 EUR

2020pp044
Príjemca daru:
Suma podpory:

Janka N.
1 160 EUR

2020pp045
Príjemca daru:
Suma podpory:

Henrieta M.
300 EUR

2020pp046
Príjemca daru:
Suma podpory:

Dana C.
500 EUR

2020pp048
Príjemca daru:
Suma podpory:

Katarína P.
1 000 EUR

2020pp049
Príjemca daru:
Suma podpory:

Miroslava P.
1 500 EUR
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2020pp050
Príjemca daru:
Suma podpory:

Antónia V.
450 EUR

2020pp054
Príjemca daru:
Suma podpory:

Marek D.
1 000 EUR

2020pp056
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter Š.
800 EUR

2020pp060
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jozef C.
1 000 EUR

Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so
zlepšovaním zdravotného stavu rodinného príslušníka sme poskytli:
2020pp002
Príjemca daru:
Suma podpory:

Monika B. pre syna
700 EUR

2020pp005
Príjemca daru:
Suma podpory:

Erika Z. pre syna
1 500 EUR

2020pp007
Príjemca daru:
Suma podpory:

Barbora K. pre syna
900 EUR

2020pp008
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tomáš Š. pre dcéru
1 200 EUR

2020pp010
Príjemca daru:
Suma podpory:

Rastislav L. pre dcéru
700 EUR
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2020pp012
Príjemca daru:
Suma podpory:

Peter M. pre syna
1 300 EUR

2020pp015
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tibor G. pre syna
1 300 EUR

2020op031
Príjemca daru:
Suma podpory:

Ladislav K. pre zverenca
1 500 EUR

2020pp036
Príjemca daru:
Suma podpory:

Ľubica T. pre syna
1 000 EUR

2020pp041
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tomáš V. pre syna
1 000 EUR

2020pp042
Príjemca daru:
Suma podpory:

Helena H. pre syna
1 000 EUR

2020pp043
Príjemca daru:
Suma podpory:

Tatiana F. pre syna
500 EUR

2020pp051
Príjemca daru:
Suma podpory:

Alexandra N. pre syna svojho druha
1 300 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:
2020pp006
Príjemca daru:
Suma podpory:

Eva J.
1 200 EUR

2020pp009
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana T.
1 500 EUR

2020pp023
Príjemca daru:
Suma podpory:

Mária Š.
1 200 EUR

2020pp024
Príjemca daru:
Suma podpory:

Anna P.
1 500 EUR

2020pp025
Príjemca daru:
Suma podpory:

Marianna R.
1 500 EUR

2020pp026
Príjemca daru:
Suma podpory:

Darina Z.
1 500 EUR

020pp028
Príjemca daru:
Suma podpory:

Zuzana D.
1 000 EUR

2020pp033
Príjemca daru:
Suma podpory:

Anna B.
300 EUR
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2020pp035
Príjemca daru:
Suma podpory:

Lucia V.
500 EUR

2020pp037
Príjemca daru:
Suma podpory:

Gabriela N. pre brata
900 EUR

2020pp040
Príjemca daru:
Suma podpory:

Miriam T.
1 500 EUR

2020pp055
Príjemca daru:
Suma podpory:

Mária G.
300 EUR

2020pp057
Príjemca daru:
Suma podpory:

Jozef J.
300 EUR

2020pp062
Príjemca daru:
Suma podpory:

Veronika G.
900 EUR
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Nadácia Tatra banky dala ﬁnančné prostriedky na boj s koronavírusom
Uvedomili sme si výnimočnú situáciu súvisiacu s šírením koronavírusu COVID-19 vo svete, v Európe a, žiaľ,
už aj v našej krajine.
V marci sme sa preto rozhodli, že v tejto situácii, v tejto chvíli chce Nadácia našej spoločnosti pomôcť.
Mimoriadnym spôsobom. Chce byť solidárna s tými, ktorým chýbajú ﬁnančné prostriedky aj na ochranu
zdravia a záchranu života.
Rozhodli sme sa ich podporiť veľmi rýchlym a jednoduchým spôsobom.
Nadácia Tatra banky preto vyhlásila dve otvorené a procesne veľmi jednoduché výzvy na predkladanie
žiadostí o pomoc.
Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť v prvom rade rýchlu pomoc. Vychádzali sme z presvedčenia, že
len rýchla pomoc má v tomto prípade, akým je zdravotnícka kríza, ktorej sme ešte aj v dnešných dňoch
svedkami, zmysel a ozajstnú hodnotu.
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Grantový program Pomoc v boji proti koronavírusu
1. kolo otvorenej výzvy
Cieľom bolo poskytnúť ﬁnančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:
• účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID-19,
• poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc,
• zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy.
Cieľová skupina
• zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky:
verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou),
súkromné (mimovládne neziskové organizácie, všeobecní lekári, zariadenia cirkví)
• inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky:
verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou),
súkromné (mimovládne neziskové organizácie a zariadenia cirkví).
Predmet podpory
Poskytnuté ﬁnancie boli určené na pokrytie nákladov:
• priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom,
napríklad: hygienické pomôcky, ochranné prostriedky
• priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia na koronavírus,
napríklad: testy, navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávať testovanie, špeciálne
ochranné prostriedky
• priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírusom,
napríklad: špeciálny zdravotnícky materiál, špeciálne zdravotnícke vybavenie
• priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírusom od zdravej populácie,
napríklad: špeciálny zdravotnícky materiál, prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v
priestoroch zariadení
V 1. kole otvorenej výzvy sme dostali veľké množstvo žiadostí.
• Celkový počet prihlásených projektov: 300
• Celková suma, o ktorú Nadáciu požiadali: 1 021 956 EUR
• Celkový počet projektov, ktoré boli podporené: 109
• Suma podpory: 144 430 EUR
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Zoznam 109 podporených žiadostí s anotáciou o realizácii
2020cov002
Názov organizácie:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
5 000 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, ktorá je druhou najväčšou
slovenskou nemocnicou a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý východoslovenský región. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na respirátory.

2020cov004
Názov organizácie:
Fakultná nemocnica Trenčín, štátna príspevková organizácia
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
5 000 EUR
Mesto:
Trenčín
Nadácia Tatra banky podporila Fakultnú nemocnicu Trenčín, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť
na 18 lôžkových oddeleniach a klinikách s celkovým počtom 808 lôžok. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
jednorazové masky.

2020cov008
Názov organizácie:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
5 000 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá sa radí
medzi najväčšie nemocnice v SR. Poskytuje ústavnú a ambulantnú starostlivosť s najširším pokrytím odborností.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na nákup liehu, ktorý slúžil na prípravu 530 litrov dezinfekcie.

2020cov011
Názov organizácie:
Detská fakultná nemocnica Košice
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
5 000 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Detskú fakultnú nemocnicu Košice, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre
deti. Nemocnica má 8 lôžkových pracovísk a ako jediné zariadenie v SR aj samostatné Detské infekčné oddelenie
v počte 25 lôžok. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné oblečenie a rúška.
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2020cov014
Názov organizácie:
Nemocnica Poprad, a. s.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
4 950 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila Nemocnicu Poprad, a. s., ktorá je všeobecnou koncovou nemocnicou v regióne.
Okrem okresu Poprad svoje spádové územie rozširuje aj o ďalšie susedné okresy. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na bavlnené rúška.

2020cov018
Názov organizácie:
Univerzitná nemocnica Martin
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
5 000 EUR
Mesto:
Martin
Nadácia Tatra banky podporila Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá je koncovým zdravotníckym zariadením
nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Nemocnica
zabezpečuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné rúška.

2020cov020
Názov organizácie:
Poliklinika Sabinov, n. o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Sabinov
Nadácia Tatra banky podporila Polikliniku Sabinov, n. o., ktorá zabezpečuje okrem špecializovanej ambulantnej
starostlivosti aj APS pre dospelých a APS pre deti. Poliklinika Sabinov, n. o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre
celý okres Sabinov v počte cca 60 000 obyvateľov. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky.

2020cov021
Názov organizácie:
Detský lekár s.r.o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Skalica
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu Detský lekár s.r.o., ktorá sa v Skalici zaoberá starostlivosťou o deti
a mládež. V obvode má 1570 pacientov a ročne jej pribúda vyše 120 novorodencov. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na germicídny žiarič a ochranné osobné pomôcky.
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2020cov022
Názov organizácie:
SVETIELKO POMOCI n. o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila SVETIELKO POMOCI n. o, ktoré prevádzkuje detský mobilný hospic a
centrum sprevádzania rodín, dlhodobo podporuje detské ARO a detskú onkológiu v DFN Košice. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na jednorazové rúška.

2020cov023
Názov organizácie:
ADOS Eva Mikolajová
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila ADOS, agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti s pôsobnosťou v Žiline
a priľahlých obciach. Jej klientmi sú prevažne seniori a pacienti s onkologickým ochoreniami, ťažko mobilní alebo
úplne imobilní pacienti, pre ktorých je dochádzanie na ošetrenie k lekárovi veľmi obtiažne. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na ochranné osobné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov031
Názov organizácie:
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Giraltovce
Nadácia Tatra banky podporila Polikliniku Giraltovce ILB, súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje
zdravotnú starostlivosť pre 4 100 obyvateľov obce a 19 000 obyvateľov spádovej oblasti. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na rukavice a germicídne žiariče.

2020cov032
Názov organizácie:
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Nové Mesto nad Váhom
Nadácia Tatra banky podporila NsP Nové Mesto nad Váhom n. o., ktorá zabezpečuje lôžkovú a ambulantnú
starostlivosť v okrese pre cca 65 000 obyvateľov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na zakúpenie ochranných
pracovných prostriedkov pre zamestnancov nemocnice.
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2020cov034
Názov organizácie:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a. s.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Skalica
Nadácia Tatra banky podporila Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na
lôžkových oddeleniach a v odborných ambulanciách, ročne realizuje cca 11 000 hospitalizácií a viac ako 250 000
vyšetrení. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19.
Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na zariadenie Airvo 2 Nasal High Flow.

2020cov035
Názov organizácie:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Lučenec
Nadácia Tatra banky podporila Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Lučenec n. o, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť v odboroch lôžkovej aj nelôžkovej starostlivosti a v ambulanciách rôznych odborností. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče.

2020cov043
Názov organizácie:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Veľký Krtíš
Nadácia Tatra banky podporila Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n. o., ktorá zabezpečuje a poskytuje odbornú
ambulantnú starostlivosť, ústavnú liečebno-preventívnu starostlivosť a dopravnú zdravotnú službu hlavne vo svojom
spádovom území okresu Veľký Krtíš. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory, ochranné overaly
a jednorazové masky.

2020cov052
Názov organizácie:
MUDr. Ľubuša Králová, všeobecný lekár pre dospelých
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Ždaňa
Nadácia Tatra banky podporila MUDr. Ľubušu Královú, všeobecnú lekárku pre dospelých, vykonávajúcu zdravotnú
starostlivosť pre miestnu komunitu vo vidieckej lokalite, pre spádovú oblasť obcí v okrese Košice-okolie. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče, dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.
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2020cov057
Názov organizácie:
Resutík s.r.o.
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Veľký Krtíš
Nadácia Tatra banky podporila Resutík s.r.o., všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Želovce. Ambulancia sa
stará o približne 2150 pacientov vrátane klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič a ochranné rukavice.

2020cov058
Názov organizácie:
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec
Ide o:
Zdravotnícke zariadenie
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Kráľovský Chlmec
Nadácia Tatra banky podporila Nemocnicu s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť v spádovom území pre približne 60 000 obyvateľov regiónu. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
infúznu pumpu a injekčný dávkovač.

2020cov066
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb ORAVA
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Tvrdošín
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb ORAVA, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre
prijímateľov sociálnej služby so zdravotným postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na automatické
dávkovače dezinfekcie, látkové rúška a mobilný germicídny žiarič.

2020cov070
Názov organizácie:
ONDAVA Domov sociálnych služieb
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Rakovec nad Ondavou
Nadácia Tatra banky podporila Domov sociálnych služieb ONDAVA, ktorý v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu. Klientmi sú osoby s rôznymi diagnózami,
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, dezinfekčný
roztok na plochy a vitamínové doplnky.
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2020cov072
Názov organizácie:
SUBSIDIUM, ŠZ a ZpS
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Rožňava
Nadácia Tatra banky podporila SUBSIDIUM, ŠZ a ZpS, špecializované zariadenie poskytujúce v Rožňave
ambulantnú a celoročnú pobytovú sociálnu službu. Klientmi sú dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky,
jednorazové rukavice, respirátory a ochranné rúška.

2020cov073
Názov organizácie:
VIA LUX- DSS a ZpS
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila VIA LUX- DSS a ZpS, zariadenie poskytujúce v Košiciach celoročnú pobytovú
sociálnu službu. Klientmi zariadenia sú seniori a dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, nevidiace
a prakticky nevidiace fyzické osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na rúška.

2020cov084
Názov organizácie:
Gerium
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila Gerium, zariadenie pre seniorov a zariadenie poskytujúce opatrovateľské služby
v Bratislave. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové rúška.

2020cov091
Názov organizácie:
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Bratislava-Dúbravka
Nadácia Tatra banky podporila Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Fortunáčik, ktorá bola zriadená
hlavným mestom SR Bratislava. V súčasnosti má 270 klientov. Sú to prevažne seniori, občania ZŤP, osamelí rodičia
s deťmi, mnohodetné rodiny, či odchovanci z detských domovov. Mnohí z nich sú zo znevýhodnených skupín .
Nachádzajú sa na hranici chudoby, chýbajú im ﬁnančné prostriedky na zabezpečenie základných potrieb pre
seba či deti. Sú odkázaní na pomoc iných. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky
a bezkontaktné teplomery.
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2020cov093
Názov organizácie:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Žiar nad Hronom
Nadácia Tatra banky podporila Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, ktorý sa stará
o seniorov a osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory.

2020cov095
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb Letokruhy
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb Letokruhy, ktoré poskytuje sociálne služby v Žiline,
a to s celoročnou pobytovou formou pre 290 klientov. Starostlivosť je venovaná seniorom a klientom s ťažkými
psychiatrickými diagnózami či mentálnym postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky, dezinfekčné prostriedky, respirátory a rýchlotesty.

2020cov098
Názov organizácie:
Patria Domov dôchodcov v Galante
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Galanta
Nadácia Tatra banky podporila Zariadenie Patria Domov dôchodcov, ktoré v Galante poskytuje v pobytovej
celoročnej forme služby pre seniorov, prevádzkuje nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum, poskytuje
opatrovateľské a odľahčovacie služby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čistiace, dezinfekčné
a ochranné pracovné prostriedky.

2020cov100
Názov organizácie:
Komunitné centrum Lenartov
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Lenartov
Nadácia Tatra banky podporila Komunitné centrum Lenartov, ktoré sa v obci venuje deťom, žiakom, mladým ľuďom,
rodinám a seniorom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
antibakteriálne rúška a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov101
Názov organizácie:
Domov MÁRIE
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
900 EUR
Mesto:
Banská Štiavnica
Nadácia Tatra banky podporila Zariadenie sociálnych služieb Domov MÁRIE v Banskej Štiavnici, ktoré poskytuje
sociálne služby celoročnou pobytovou formou v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania,
v špecializovanom zariadení a v zariadení pre seniorov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové
rukavice, dezinfekčné prostriedky a antibakteriálne mydlá.

2020cov110
Názov organizácie:
Dom pokojnej staroby n. o., Gbely
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Gbely
Nadácia Tatra banky podporila Dom pokojnej staroby n. o., Gbely, ktorý poskytuje všeobecne prospešné služby.
Ide najmä o sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu
opatrovateľskú službu a jedáleň. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné pomôcky,
bezkontaktné teplomery, dezinfekčné prostriedky, uteráky a pracie prostriedky.

2020cov121
Názov organizácie:
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila Stredisko sociálnych služieb Petržalka, ktoré poskytuje sociálne služby pobytovou
formou pre klientov v nepriaznivej situácii odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na germicídne žiariče.

2020cov122
Názov organizácie:
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Handlová
Nadácia Tatra banky podporila SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.
Klientmi zariadenia sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové nitrilové rukavice.
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2020cov123
Názov organizácie:
Michalovský domov seniorov
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Michalovce
Nadácia Tatra banky podporila Michalovský domov seniorov, ktorý svojim klientom poskytuje celoročnú pobytovú
službu v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné bavlnené rúška a deky.

2020cov126
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Slavnica
Nadácia Tatra banky podporila CSS – SLOVEN Slavnica, ktoré poskytuje komplexné sociálne služby formou
celoročného pobytu ľuďom so zdravotným postihnutím. Klientmi zariadenia sú osoby odkázané na pomoc inej
osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID -19.
Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov131
Názov organizácie:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Trenčín
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., ktoré zabezpečuje poskytovanie
sociálnej starostlivosti na území mesta. Služby sú určené najmä seniorom, osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím a osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
dvojvrstvové rúška.

2020cov133
Názov organizácie:
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Rimavská Sobota
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Rimavská Sobota
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Rimavská Sobota,
ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu. Služby sú určené seniorom a dospelým, zdravotne
postihnutým občanom s duševnými poruchami a telesným postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov134
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – KOLONKA
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Púchov
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, ktoré v Púchove poskytuje sociálne služby
v pobytovej celoročnej forme mladším ľuďom s hendikepom, a tiež starším ľuďom najmä s diagnózami starecká
demencia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné
ochranné pomôcky a bezdotykové teplomery.

2020cov137
Názov organizácie:
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, ktoré poskytuje sociálne služby klientom
s priemerným vekom približne 86 rokov v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška.

2020cov139
Názov organizácie:
Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Moldava nad Bodvou
Nadácia Tatra banky podporila Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou. Zariadenie
poskytuje sociálnu službu dôchodcom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 37
prijímateľov sociálnych služieb, o ktorých sa nepretržite po celý rok stará 22 zamestnancov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov140
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – Partizánske
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Partizánske
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb – Partizánske, ktoré formou celoročného pobytu
poskytuje služby klientom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na certiﬁkované rýchlotesty
COVID-19.
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2020cov142
Názov organizácie:
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Spišské Podhradie
Nadácia Tatra banky podporila Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, ktoré pôsobí v Spišskom Podhradí.
Poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, či nepriaznivého zdravotného stavu. Kapacita zariadenia je 106 klientov. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče, respirátory, jednorazové obleky, tvárové štíty a rúška.

2020cov143
Názov organizácie:
LÚČ – Domov sociálnych služieb
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
2 500 EUR
Mesto:
Šemša
Nadácia Tatra banky podporila Domov sociálnych služieb Lúč, ktorý sa nachádza v Šemši v Košickom kraji.
Zariadenie LÚČ poskytuje sociálnu službu 170 klientom. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne
žiariče a rukavice.

2020cov147
Názov organizácie:
Zachraňujeme životy, n. o., DSS Večné deti
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Moldava nad Bodvou
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie DSS Večné deti pri n. o. Zachraňujeme životy, ktoré poskytuje sociálne
služby ľuďom s rôznymi diagnózami. Ide najmä o fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti mentálnej
retardácie, autizmu, detskej mozgovej obrny, Downovho syndrómu, zrakovo, sluchovo postihnutých vo veku od
18 rokov do veku dovŕšenia nároku na starobný dôchodok. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
bezdotykový teplomer, dezinfekčné a pracie prostriedky.

2020cov148
Názov organizácie:
Komunitné centrum Hermanovce
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Hermanovce
Nadácia Tatra banky podporila Komunitné centrum Hermanovce, ktoré pôsobí v obci s podielom rómskeho
obyvateľstva až 31,4 %. Hlavným cieľom centra je zlepšiť prístup obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej
komunity k sociálnej infraštruktúre. Centrum poskytuje občanom širokú škálu odborných činností ako napríklad
sociálne poradenstvo, preventívne aktivity v rôznych oblastiach, kariérne poradenstvo, služby na podporu
zamestnanosti či kluby pre matky. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška.
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2020cov154
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – Nádej
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
3 000 EUR
Mesto:
Dolný Lieskov
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré poskytuje 3 druhy služieb – domov sociálnych služieb s celoročným a týždenným
pobytom, špecializované zariadenie s celoročným pobytom a zariadenie podporovaného bývania s celoročným
pobytom. Jedná sa o zariadenie s kapacitou 122 klientov, ktorí majú mentálne postihnutie alebo kombináciu
viacerých diagnóz, či vysoký vek. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dávkovače mydla, dezinfekčné
prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov155
Názov organizácie:
Domov sociálnych služieb
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Detva
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie Domov sociálnych služieb, ktoré v Detve ambulantnou a týždennou
pobytovou formou poskytuje sociálne služby. Klientmi zariadenia sú zdravotne postihnuté deti a mládež s mentálnym
postihnutím a s duševnými poruchami. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čistiace a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov157
Názov organizácie:
Komunitné centrum Rimavská Baňa
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
830 EUR
Mesto:
Rimavská Baňa
Nadácia Tatra banky podporila Komunitné centrum Rimavská Baňa, ktorého poslaním je napĺňať potreby obyvateľov
prostredníctvom poradenstva a praktickej pomoci. Centrum v rámci svojich aktivít tiež realizuje vzdelávacie
programy a programy vytvárajúce pracovné miesta. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné
prípravky, bezkontaktný teplomer a osobné ochranné pomôcky.

2020cov158
Názov organizácie:
Domov sociálnych služieb Hrabiny
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Nová Baňa
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie Domov sociálnych služieb Hrabiny, ktoré v Novej Bani poskytuje starostlivosť
celoročnou, týždňovou a ambulantnou formou. Služby sú určené zdravotne znevýhodneným osobám s mentálnym
telesným a kombinovaným postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové rúška a rukavice.
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2020cov159
Názov organizácie:
Mesto: Myjava, pre: Komunitné centrum Khamoro
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 200 EUR
Mesto:
Myjava
Nadácia Tatra banky podporila Komunitné centrum Khamoro, ktoré v Myjave poskytuje sociálne poradenstvo
a pomoc klientom ohrozeným sociálnym vylúčením. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné
prostriedky a materiál na šitie rúšok.

2020cov160
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb v Poprade
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb v Poprade, ktoré klientom poskytuje odborné, obslužné
a ďalšie činnosti. Služby sú určené osobám v dôchodkovom veku, ktoré sú pre svoj zdravotný stav odkázané na
pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov162
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Bánovce nad Bebravou
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou, ktoré vo svojich zariadeniach
poskytuje starostlivosť o klientov s rôznymi diagnózami a z rôznorodého sociálneho prostredia. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov163
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb Sabinov
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
2 500 EUR
Mesto:
Sabinov
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb Sabinov, ktorého náplňou je podporovať obyvateľov
mesta pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomôcť im preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu a zvýšiť
kvalitu života. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, čistiace a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov166
Názov organizácie:
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, ktorý poskytuje služby pre mentálne,
psychicky, telesne, zmyslovo a kombinovane zdravotne postihnutých ľudí. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
rúška, dezinfekciu, respirátory a germicídny žiarič.

2020cov169
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – Bôrik
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Nitrianske Pravno
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb – Bôrik, jedno z najväčších zariadení poskytujúcich
celoročnú starostlivosť. Centrum poskytuje v Nitrianskom Pravne sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, prípadne nepriaznivého zdravotného stavu. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na jednorazové ochranné rukavice.

2020cov170
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – Jesienka
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Myjava
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb – Jesienka, ktoré v Myjave poskytuje celoročnou formou
sociálne služby klientom s rôznym zdravotným postihnutím, Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu
etiológie. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19.
Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčný prostriedok na ruky.

2020cov172
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Považská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, ktoré v Považskej Bystrici poskytuje
sociálne služby pre klientov trpiacich rôznymi psychickými ochoreniami alebo demenciou. Služby tiež poskytuje
v útulku pre mužov bez prístrešia. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na zakúpenie postelí do izolačných
miestností.
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2020cov177
Názov organizácie:
Zariadenie pre seniorov Komárno
Ide o:
Sociálne zariadenie verejné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Komárno
Nadácia Tatra banky podporila Zariadenie pre seniorov Komárno, ktoré celoročnou pobytovou formou zabezpečuje
komplexnú sociálnu, kultúrnu a duchovnú starostlivosť o seniorov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné okuliare a antibakteriálny gél.

2020cov182
Názov organizácie:
Združenie Prameň nádeje
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Tekovské Lužany
Nadácia Tatra banky podporila Združenie Prameň nádeje, ktoré v Tekovských Lužanoch prevádzkuje Domov
sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov. Sociálne služby pre seniorov sú poskytované formou celoročného
pobytu. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19.
Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič a digitálne teplomery.

2020cov185
Názov organizácie:
SVETIELKO POMOCI n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
2 500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila SVETIELKO POMOCI n. o, ktoré prevádzkuje detský mobilný hospic a
centrum sprevádzania rodín, dlhodobo podporuje detské ARO a detskú onkológiu v DFN Košice. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na elektrické odsávačky.

2020cov186
Názov organizácie:
Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
750 EUR
Mesto:
Turzovka
Nadácia Tatra banky podporila Dom sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, zariadenie v Turzovke poskytujúce
sociálnu pomoc. Jeho poslaním je dočasne nahrádzať prirodzené rodinné prostredie deťom, ktoré nemôžu byť so
svojou biologickou rodinou. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič a dezinfekčné
prostriedky.
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2020cov188
Názov organizácie:
ÁNO PRE ŽIVOT n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Rajecké Teplice
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu ÁNO PRE ŽIVOT n. o., ktorá v Rajeckých Tepliciach prevádzkuje
zariadenie núdzového bývania a útulok pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídny žiarič a respirátory.

2020cov189
Názov organizácie:
Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov, ktorý poskytuje starostlivosť chorým,
seniorom, ako aj ľuďom v ťažkej životnej situácii. Zároveň sa venuje vzdelávacím činnostiam a v rámci svojich
aktivít spolupracuje s inými dobrovoľníckymi organizáciami. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov191
Názov organizácie:
OZ KC Rómov Roštár
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Roštár
Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie KC Rómov Roštár, ktoré pracuje s deťmi, mládežou a s rodičmi
z rómskej komunity. Zariadenie sa zaoberá prevažne vzdelávaním, kultúrou a činnosťami smerujúcimi k tradičným
remeslám. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.

2020cov192
Názov organizácie:
DORKA n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila DORKA n. o., organizáciu s pôsobením v Košiciach, Prešove, Zvolene
a Ružomberku, ktorá poskytuje sociálne služby. Venuje sa osamelým matkám s deťmi, rodinám, mladým dospelým
a deťom, ktoré museli byť vyňaté z rodiny. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na teplomery, germicídny žiarič
a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov193
Názov organizácie:
Detský fond Slovenskej republiky
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila Detský fond Slovenskej republiky, ktorý pracuje s klientmi z vylúčenej komunity
v bratislavskom gete. Poskytuje tiež poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchami správania a prostredníctvom
verejnoprospešnej zbierky pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, základné potraviny, hygienické potreby a germicídny žiarič.

2020cov194
Názov organizácie:
Občianske združenie Charita Sliač
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Sliač
Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie Charita Sliač, ktoré pomáha viac ako 2 000 ľuďom v núdzi.
Pomoc je smerovaná najmä deťom, ktoré museli po dovŕšení 18. roku života opustiť detské domovy, týraným
matkám s deťmi a iným sociálne slabým skupinám. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška
a dezinfekčný gél.

2020cov200
Názov organizácie:
ÚSMEVY PRE DETI – pomoc onkologicky chorým deťom
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
750 EUR
Mesto:
Bojnice
Nadácia Tatra banky podporila združenie ÚSMEVY PRE DETI, ktoré pomáha onkologicky chorým deťom z celého
Slovenska. Zabezpečením základných potrieb sa združenie komplexne stará o celú rodinu dieťaťa. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov203
Názov organizácie:
Arcidiecézna charita Košice
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá poskytuje starostlivosť seniorom a ľuďom
v krízových situáciách vo viacerých mestách Slovenska. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné
prostriedky.
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2020cov207
Názov organizácie:
Diecézna Charita Banská Bystrica
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila Diecéznu Charitu Banská Bystrica, ktorá sa venuje pomoci ľuďom bez domova. Vo
svojom zariadení poskytuje ubytovanie, osobnú hygienu, šatstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na rúška a dezinfekčné prostriedky.

2020cov208
Názov organizácie:
ZEM DETÍ – KOŠICE n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
750 EUR
Mesto:
Turňa nad Bodvou
Nadácia Tatra banky podporila ZEM DETÍ – KOŠICE n. o., ktorá vo svojom centre poskytuje celodennú starostlivosť
deťom vyňatým z pôvodného rodinného prostredia. Organizácia tiež poskytuje sociálne služby ženám s deťmi
v núdzi a osamelým tehotným matkám. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové rúška, rukavice
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov209
Názov organizácie:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina –
Zariadenie pre seniorov – Dom sv. Lazara
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, ktorá vo svojom zariadení
poskytuje pobytovou formou nepretržitú starostlivosť mobilným aj imobilným klientom. Cieľom projektu bola pomoc
pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla,
bol určený na germicídny žiarič a ochranné plášte.

2020cov210
Názov organizácie:
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila agentúru, ktorá je partnerom Infekčného oddelenia nemocnice na Kramároch.
ADRA je členom celosvetovej organizácie, ktorá poskytuje rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc ľuďom
v núdzi. Rozvíja dobrovoľníctvo a reaguje na krízové situácie. Pracuje v 3 segmentoch: zdravotníctvo, vzdelávanie
a zabezpečenie živobytia. Pôsobí vo viac ako 130 krajinách. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
vybudovanie externého testovacieho centra a na ochranné pomôcky.
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2020cov211
Názov organizácie:
OZ Vagus
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila OZ Vagus, ktoré prostredníctvom odbornej sociálnej práce pomáha ľuďom bez
domova zlepšiť svoju situáciu. Združenie taktiež rozvíja rôzne projekty k pokrytiu potrieb tejto skupiny ľudí. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška, potravinové a hygienické balíčky.

2020cov217
Názov organizácie:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, ktorá
prevádzkuje sociálne zariadenia pre ľudí v núdzi. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky,
rúška a pohonné hmoty na rozvoz rúšok a nákupov pre osamelých seniorov.

2020cov219
Názov organizácie:
Dom Svitania, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Jakubov
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Dom Svitania, n. o., ktorá poskytuje sociálne služby a zamestnanie
ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na materiál na šitie
rúšok.

2020cov224
Názov organizácie:
Domovina, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Spišské Vlachy
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Domovina, n. o., ktorá celoročnou pobytovou formou poskytuje sociálne
služby klientom s ťažkým zdravotným a mentálnym postihnutím. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na kúpu
ochranných rúšok a dezinfekčného roztoku.
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2020cov226
Názov organizácie:
Diecézna charita Nitra
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Nitra
Nadácia Tatra banky podporila Diecéznu charitu Nitra, ktorá vo svojich zariadeniach poskytuje sociálne,
zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby. Charita sa tiež venuje vykonávaniu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ochranné pomôcky a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov229
Názov organizácie:
Spišská katolícka charita
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Spišská Nová Ves
Nadácia Tatra banky podporila Spišskú katolícku charitu, jedného z najväčších poskytovateľov sociálnych služieb
na Slovensku. Charita poskytuje pomoc v rôznych formách seniorom, ľudom s postihnutím, umierajúcim, ľuďom bez
domova a marginalizovaným komunitám. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné pomôcky,
dezinfekčné prostriedky a bezdotykové teplomery.

2020cov230
Názov organizácie:
Občianske združenie Odyseus
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie Odyseus, najstaršiu organizáciu na Slovensku, ktorá sa venuje
terénnej sociálnej práci v uliciach Bratislavy. Primárnou cieľovou skupinou sú rôzni ľudia na okraji spoločnosti,
pričom väčšina z nich je bez domova. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné a hygienické
pomôcky.

2020cov233
Názov organizácie:
Depaul Slovensko n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Depaul Slovensko n. o., ktorá prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre
ľudí bez domova. V Bratislave každý deň poskytnú nocľah, stravu a inú pomoc 200 až 260 klientom. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov239
Názov organizácie:
MEDIK – M, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Martin
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu MEDIK – M, n. o., ktorá v Martine poskytuje sociálnu celoročnú službu
najmä imobilným klientom. Organizácia tiež prevádzkuje denný stacionár a poskytuje terénnu službu v byte klientov.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov255
Názov organizácie:
AEVITAS, n. o. – ZARIADENIE PRE SENIOROV
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Pčoliné
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu AEVITAS, n. o., ktorá v obci Pčoliné prevádzkuje Zariadenie pre seniorov
s celoročným pobytom. Zariadenie je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na bezdotykové dávkovače dezinfekcie,
dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery a ochranné pomôcky.

2020cov257
Názov organizácie:
Oáza – nádej pre nový život, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n. o., ktorá poskytuje útočisko ľuďom
bez domova. Medzi klientmi sú jednotlivci aj rodiny s malými deťmi, ľudia so zdravotným postihom, duševne chorí,
onkologickí pacienti aj hendikepovaní. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov258
Názov organizácie:
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Košeca
Nadácia Tatra banky podporila Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, ktoré vo svojich zariadeniach poskytuje
charitatívne a podporné služby s akcentom na sociálnu starostlivosť o starších ľudí. Cieľom projektu bola pomoc
pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla,
bol určený na ochranné masky s karbónovou mriežkou a jednorazové rukavice.
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2020cov260
Názov organizácie:
Senior Martin, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Martin
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Senior Martin, n. o., ktorá vo svojich zariadeniach poskytuje všeobecne
prospešné služby so zameraním na sociálnu pomoc. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčný gél.

2020cov263
Názov organizácie:
Trnavská arcidiecézna charita
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Trnava
Nadácia Tatra banky podporila Trnavskú arcidiecéznu charitu, ktorej cieľom je znižovať počet ľudí nachádzajúcich
sa v hmotnej a sociálnej núdzi. Túto misiu vykonáva charita prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb
a profesionálnej pomoci. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na bezkontaktné teplomery a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov264
Názov organizácie:
Alžbetka, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Spišská Nová Ves
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Alžbetka, n. o., ktorá v Spišskej Novej Vsi poskytuje sociálne služby pre
seniorov, sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky, teplomery, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky.

2020cov268
Názov organizácie:
Slovenský Červený kríž, územný spolok
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Trebišov
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Slovenský Červený Kríž, územný spolok Trebišov, ktorá vo svojom
zariadení Prameň nádeje poskytuje sociálne, opatrovateľské služby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený
na vitamíny, rúška, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov269
Názov organizácie:
Maltézska pomoc Slovensko o. z.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila združenie Maltézska pomoc Slovensko o. z., ktoré poskytuje rôzne charitatívne
služby. Združenie sa zameriava na znevýhodnených ľudí, exkludované rómske komunity, bezdomovcov, ako aj na
pomoc zariadeniam a organizátorom podujatí. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška.

2020cov270
Názov organizácie:
Škola dokorán – Wide Open School n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Žiar nad Hronom
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Škola dokorán – Wide Open School n. o., ktorá je zameraná na
komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie v sociálne znevýhodnených skupinách v Banskobystrickom kraji.
Dôraz sa kladie na rodiny, najmä s deťmi v ranom veku. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška
a hygienické prostriedky.

2020cov271
Názov organizácie:
Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Považská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.,
ktorá v Považskej Bystrici poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou. Cieľom projektu bola pomoc
pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla,
bol určený na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov272
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb Johanka, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Spišské Podhradie
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Centrum sociálnych služieb Johanka, n. o., ktorá poskytuje odborné,
obslužné a ďalšie činnosti. Služby sú určené fyzickým osobám odkázaným na pomoc iných fyzických osôb
z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom projektu bola pomoc
pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla,
bol určený na germicídny žiarič.
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2020cov274
Názov organizácie:
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Košickú organizáciu vozičkárov – Nezávislý život, ktorá špeciálnymi vozidlami
poskytuje bezbariérovú prepravu klientom s obmedzenou mobilitou. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený
na rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.

2020cov275
Názov organizácie:
Centrum zborovej diakonie KANAÁN
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila Centrum zborovej diakonie KANAÁN, malé zariadenie pre seniorov zriadené
cirkevným zborom v Banskej Bystrici. Klienti zariadenia sú osoby odkázané na pomoc iných. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, jednorazové rukavice a papierové utierky.

2020cov277
Názov organizácie:
Casa Slovensko n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Casa Slovensko n. o., ktorá v Bratislave a Pezinku prevádzkuje
zariadenia sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ich klientmi sú osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a osoby
odkázané na pomoc inej osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na jednorazové ochranné rukavice.

2020cov278
Názov organizácie:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Senica
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, ktorá poskytuje
sociálne služby terénnou a ambulantnou formou. Služby sú určené seniorom, imobilným a ZŤP osobám aj osobám
ohrozeným sociálnym vylúčením. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, jednorazové
rukavice, respirátory a ochranné overaly.
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2020cov280
Názov organizácie:
Zariadenie pre seniorov LaVieNa n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Zariadenie pre seniorov LaVieNa n. o., ktoré v Košiciach pobytovou formou poskytuje
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
osobné ochranné pomôcky, papierové a vlhčené obrúsky, dezinfekčné prostriedky a mydlá.

2020cov283
Názov organizácie:
Starostlivé bývanie a centrá pre rodiny Dorka, Nadácia DEDO
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila Starostlivé bývanie a centrá pre rodiny Dorka, ktoré najmä v Košiciach a v Prešove
poskytuje ubytovanie a odbornú podporu pre rodiny a mladých ľudí v ťažkých životných situáciách. Venuje sa tiež
rozvoju sociálneho nájomného bývania ako dlhodobému riešeniu pre rodiny bez domova. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na kombinovanú chladničku, mikrovlnnú rúru a rýchlovarnú kanvicu.

2020cov286
Názov organizácie:
Gréckokatolícka charita Prešov
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila Gréckokatolícku charitu Prešov, ktorá vo svojich zariadeniach poskytuje komplexnú
starostlivosť o spoločensky vyčlenené skupiny. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič,
bezkontaktný teplomer, dezinfekčné prostriedky a papierové uteráky.

2020cov291
Názov organizácie:
OZ Barlička
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila združenie OZ Barlička, ktoré sa v Špecializovanom zariadení v Prešove venuje
zdravotne odkázaným seniorom a ich začleneniu do života. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na signalizačný
terminál pacient – sestra.
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2020cov293
Názov organizácie:
SENIOR PARK, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Rohovce
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu SENIOR PARK, n. o., ktorá prevádzkuje komplex ubytovacích zariadení
v obci Rohovce. Zariadenia sú určené najmä seniorom a sú v nich poskytnuté všetky služby spojené s dlhodobým
pobytom klientov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čistiace a dezinfekčné prostriedky.

2020cov294
Názov organizácie:
Komunitné Centrum Menšín
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Veľký Krtíš
Nadácia Tatra banky podporila Komunitné Centrum Menšín, ktoré poskytuje poradenstvo, ochranu práv,
komunitnú prácu, záujmovú činnosť a terénnu sociálnu prácu vo Veľkom Krtíši. Služby sú určené fyzickým osobám
v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky.

2020cov295
Názov organizácie:
Denný stacionár Sv. Helena, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Košice
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Denný stacionár Sv. Helena, n. o. Organizácia poskytuje vo svojich
zariadeniach v Košiciach opatrovateľskú službu seniorom s denným pobytom. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na osobné ochranné pomôcky, papierové a vlhčené obrúsky, dezinfekčné prostriedky a mydlá.

2020cov296
Názov organizácie:
Dom Slovenského Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila Dom Slovenského Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota, ktorý poskytuje
sociálne služby vo svojom zariadení aj v teréne. Služby sú smerované ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby,
ľuďom bez prístrešia a v hmotnej núdzi. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, rúška,
respirátory a ochranné štíty.
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2020cov298
Názov organizácie:
Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha. Centrum poskytuje
všeobecne prospešné služby formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Klientmi zariadenia sú najmä
ľudia v núdzi alebo bez domova. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, ochranné
pomôcky a bezdotykový teplomer.

2020cov300
Názov organizácie:
Stredisko evanjelickej Diakonie – útulok Dom na polceste
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Veľký Slavkov
Nadácia Tatra banky podporila Stredisko evanjelickej Diakonie – útulok Dom na polceste, ktoré vo Veľkom Slavkove
pracuje s ľuďmi bez domova. Ide najmä o mladých dospelých mužov, ktorí po odchode z detských domov nemajú
kam ísť, alebo sa nachádzajú v inej náročnej situácii. Zariadenie taktiež podporuje týrané matky s deťmi. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov301
Názov organizácie:
Gabriela n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Haniska pri Prešove
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Gabriela n. o., ktorá v Haniske pri Prešove a v Snine poskytuje sociálne
služby a komplexnú opatrovateľskú starostlivosť. Klientmi zariadení sú osoby s rôznymi diagnózami. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič a dezinfekčné prostriedky.

2020cov302
Názov organizácie:
Nakúpime za Vás
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila organizáciu Nakúpime za Vás, ktorá poskytuje službu vo forme nákupu potravín
pre ľudí ohrozených počas pandémie. Cieľová skupina sú najmä ZŤP osoby a seniori v Bratislave a jej okolí. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné pomôcky, ochranné prostriedky a pohonné hmoty.
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2020cov303
Názov organizácie:
ZSS Slnečný dom, n. o.
Ide o:
Sociálne zariadenie súkromné
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Humenné
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie ZSS Slnečný dom, n. o., ktoré v Humennom poskytuje starostlivosť
seniorom. Zameriava sa na najbezvládnejšiu skupinu chorých seniorov, kde je potreba výnimočnej starostlivosti.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na elektrickú odsávačku, kyslíkový koncentrátor a ochranné okuliare.
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Grantový program Pomoc v boji proti koronavírusu
2. kolo otvorenej výzvy
Výzva pre všeobecných lekárov pre deti a dospelých
Cieľ programu bolo poskytnúť ﬁnančné prostriedky zdravotníckym zariadeniam 1. kontaktu – všeobecným
lekárom pre deti a pre dospelých, aby mohli:
• zabraňovať šíreniu nákazy v priestoroch prvého kontaktu a bezpečne poskytovať lekárske služby
pacientom s inými ochoreniami,
• pripraviť svoje ambulancie na dlhodobo sťaženú epidemiologickú situáciu na Slovensku aj po skončení
akútnej fázy nákazy.
Pomoc bola určená:
• ambulanciám detských a všeobecných lekárov verejným aj súkromným (okrem takýchto zariadení
podporených v 1. kole).
Predmet podpory:
Poskytnuté peniaze boli určené na pokrytie nákladov:
• priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia na koronavírus
napríklad: testy, navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávať testovanie, špeciálne
ochranné prostriedky
• priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírusom
napríklad: špeciálny zdravotnícky materiál, špeciálne zdravotnícke vybavenie
Výzva bola zameraná na lekárov 1. kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Správna
rada rozhodla o tom, že podporí všetky žiadosti od predkladateľov, ktorí splnili podmienky.
• Celkový počet ambulancií, ktoré splnili podmienky: 100
• Celková suma, o ktorú Nadáciu požiadali: 180 000 EUR
• Celkový počet ambulancií, ktoré boli podporené: 100
• Suma podpory: 135 864 EUR
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Zoznam 100 podporených žiadostí s anotáciou o ich realizácii
2020cov304
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDIATRIST s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Mlynčeky
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast s klientelou prevažne rómskej populácie.
Ambulancia pôsobí v obci Mlynčeky v Prešovskom kraji. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na infúzne
stojany, respirátory, dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov306
Názov zdravotníckeho zariadenia: Mediﬁl, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 900 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila neštátnu všeobecnú a geriatrickú ambulanciu sídliacu v poliklinike na Partizánskej
ulici v Bardejove. Zabezpečuje komplexnú lekársku starostlivosť v odbore geriatria a všeobecné lekárstvo. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče, infračervené teplomery, osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov307
Názov zdravotníckeho zariadenia: Nemocnica Snina, s. r. o. (pre: Pediatrická ambulancia Ulíč)
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Snina
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú nemocnicu, ktorej vlastníkom je mesto Snina. Nemocnica prevádzkuje
viaceré príjmové ambulancie a poskytuje zdravotnú starostlivosť aj pacientom mimo spádového územia. Zámerom
bolo podporiť pediatrickú ambulanciu v obci Ulíč. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné
prostriedky.

2020cov308
Názov zdravotníckeho zariadenia: DDFARM s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Ambulancia sa nachádza vo
Svidníku, kde je veľká nezamestnanosť a veľa ľudí dochádza za prácou do zahraničia. Cieľom projektu bola pomoc
pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla,
bol určený na germicídne žiariče, PC servis, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov309
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDAGA, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila súkromnú všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v meste Lipany
v priestoroch miestnej polikliniky. V ambulancii je poskytovaná zdravotná starostlivosť deťom z Lipán a okolitých
obcí vrátane rómskych komunít z mesta a blízkych osád. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky, respirátory, overaly a germicídne žiariče.

2020cov312
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEGOMED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 100 EUR
Mesto:
Halič
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti umiestnenú na najväčšom sídlisku Lučenca.
Ambulantnú pediatrickú starostlivosť sa snaží skvalitniť najmä postupným inovovaním vybavenia ambulancie,
rozširovaním ordinačných hodín, ako aj edukáciou pacientov a ich zákonných zástupcov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídny žiarič a respirátory.

2020cov313
Názov zdravotníckeho zariadenia: Občianske združenie SLNEČNICA SLOVENSKO
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 200 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila mobilný hospic, ktorý pôsobí v Bratislave. Zariadenie poskytuje odbornú zdravotnú
starostlivosť pacientom v ich domácom prostredí, pričom sa snaží o zmiernenie utrpenia nevyliečiteľne chorých
a zomierajúcich. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče.

2020cov314
Názov zdravotníckeho zariadenia: TEN PRAKTIK s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
968 EUR
Mesto:
Rimavská Sobota
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorý pôsobí vo viacerých ambulanciách
v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Lekár má zároveň na starosti 2 domovy dôchodcov. Jeho snahou je
vychádzať v ústrety ťažko mobilným ľuďom, aby za ním nemuseli cestovať. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ozónový generátor a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov315
Názov zdravotníckeho zariadenia: BABY, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
935 EUR
Mesto:
Svit
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá v Poprade poskytuje starostlivosť
pacientom vo veku od 0 do 28 rokov. Ambulancia sa venuje liečbe, prevencii aj edukácii, spolupracuje
s predškolskými a školskými zariadeniami. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čističku vzduchu
s viacnásobnými ﬁltrami.

2020cov316
Názov zdravotníckeho zariadenia: MICUR, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
807 EUR
Mesto:
Čadca
Nadácia Tatra banky podporila zdravotnícke zariadenie, ktoré v Čadci poskytuje starostlivosť dospelým pacientom.
Má veľký počet pacientov, často ide o nízkopríjmové osoby, nezamestnaných či osoby dochádzajúce a pracujúce
v zahraničí. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ochranné štíty a dezinfekčné prostriedky.

2020cov317
Názov zdravotníckeho zariadenia: Ambulancia pre deti a dorast
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Kežmarok
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v meste Kežmarok. Ambulancia
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov do veku 28 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
rukavice, respirátory a germicídne žiariče.

2020cov318
Názov zdravotníckeho zariadenia: Neštátne zdravotnícke zariadenie NZZ Lehnice
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Lehnice
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá pôsobí v Lehniciach. Ambulancia poskytuje
pacientom zdravotnú starostlivosť vo forme komplexného vyšetrenia a prehliadky. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na digitálne teplomery, ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov319
Názov zdravotníckeho zariadenia: SOŇA MED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Topoľčany
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Topoľčanoch, ktorá poskytuje liečebnú
a preventívnu starostlivosť, zdravotnícke poradenstvo a dispenzarizáciu pacientov s chronickými ochoreniami.
V zdravotnej starostlivosti ambulancie sa momentálne nachádza 1 500 pacientov. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na hygienické a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a tlač informačných materiálov.

2020cov320
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDISOR s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Zborov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá sa nachádza v strediskovej
obci Zborov. Pod starostlivosť ambulancie patria aj pacienti z okolitých dedín. Približne tretina pacientov je rómskej
národnosti, ďalšiu tretinu tvoria pacienti nad 60 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov321
Názov zdravotníckeho zariadenia: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MUDr. Vlasta Janovská
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Humenné
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Humennom.
Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom vo veku od 19 do 90 rokov, najpočetnejšia skupina pacientov je vo
veku 40 – 70 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, dezinfekčné prostriedky
a ochranné pomôcky.

2020cov322
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIKAL PLUS, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 999 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá v Bardejove poskytuje komplexný
rozsah medicínskych činností. Ambulancia poskytuje starostlivosť 1160 pacientom. Polovicu pacientov tvoria ľudia
z osád, pre ktorých sú základné potreby často nedostupné. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne
žiariče, dávkovače na dezinfekciu, dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, respirátory a čistiace pomôcky.
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2020cov323
Názov zdravotníckeho zariadenia: Health Solutions, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
900 EUR
Mesto:
Nové Zámky
Nadácia Tatra banky podporila pediatrickú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Stupave. Ambulancia
poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom vo vekovom spektre od novorodencov do 26 rokov. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič a čističku vzduchu.

2020cov324
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUZMED.s.ro.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá pôsobí v Bardejove. Okrem štandardnej
starostlivosti poskytuje tiež služby FBLR ambulancie, telefónne konzultácie mimo ordinačných hodín a snaží sa
zvýšiť bezpečnosť pacientov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory, ochranné pomôcky,
germicídny žiarič, bezdotykovú dezinfekciu a dezinfekčné prostriedky.

2020cov325
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Daubnerová s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá v Žiline poskytuje zdravotnú starostlivosť
pre deti a dorast. Ambulancia poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť pacientom vo vekovej štruktúre 0 – 19
rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19.
Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ochranné a dezinfekčné prostriedky.

2020cov326
Názov zdravotníckeho zariadenia: HUDMED, s.r.o.,
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Hudáková Janka
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Žilina
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá v Žiline poskytuje celoročnú
zdravotnú starostlivosť o pacientov vo veku nad 19 rokov. Ambulancia má na starosti tiež klientky CSS s ťažkým
zdravotným postihnutím. Tieto pacientky sú pravidelne navštevované všeobecným lekárom a je im poskytovaná
starostlivosť priamo v zariadení sociálnych služieb. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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2020cov327
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDA DVA s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
775 EUR
Mesto:
Skalica
Nadácia Tatra banky podporila zariadenie, ktoré v Trnavskom kraji zabezpečuje primárnu zdravotnú starostlivosť
pre deti a dorast v dvoch ambulanciách. Ambulancia sa venuje pacientom vo veku od 0 do 26 rokov. Značnú časť
pacientov tvoria sociálne a ekonomicky znevýhodnené osoby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne
žiariče.

2020cov328
Názov zdravotníckeho zariadenia: VallFried s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých –
MUDr. Zuzana Friedmann Vallušová
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Zvolen
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá vo Zvolene poskytuje
komplexnú zdravotnú starostlivosť. Okrem každodennej bežnej zdravotnej starostlivosti ambulancia realizuje
preventívne prehliadky, predoperačné a špecializované vyšetrenia. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
germicídne žiariče, ochranné štíty, respirátory a jednorazové ochranné plášte.

2020cov329
Názov zdravotníckeho zariadenia: JAROMED, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici.
Ambulancia sa venuje deťom od narodenia do dovŕšenia 28 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov330
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDEL, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Slovenská Ľupča
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá pôsobí v Slovenskej Ľupči. Ambulancia
poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 2 000 pacientov s rôznorodými ťažkosťami. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na germicídny žiarič, dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.
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2020cov331
Názov zdravotníckeho zariadenia: DOCTOR RS s. r. o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Tornaľa
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť
v Rimavskej Sobote. V ambulancii pôsobia mladí lekári, ktorí v tomto období zastupujú svojich starších kolegov, a sú
pre pacientov elektronicky na príjme 24 hodín denne. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ambulantné testy,
ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov332
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIKA - DMZ, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Ružomberok
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá v Ružomberku poskytuje liečebnú
a preventívnu starostlivosť. Pacientmi tejto pomerne veľkej ambulancie sú deti od narodenia do 27. roku života.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky.

2020cov333
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIROM s. r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Bratislave.
Ambulancia poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť pre populáciu vo veku nad 18 rokov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov334
Názov zdravotníckeho zariadenia: Vades, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Bratislave.
Ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom s rôznorodými ťažkosťami. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na bezkontaktné stojany na dezinfekciu, čističku vzduchu, ﬁltre do čističky,
germicídne žiariče a ochranné pomôcky.
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2020cov335
Názov zdravotníckeho zariadenia: HAJAPED, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Stakčín
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Prešovskom kraji so
spádovou oblasťou 15 dedín. Ambulancia vykonáva činnosť v 2 obciach a poskytuje zdravotnú starostlivosť približne
1273 deťom. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné masky a obleky.

2020cov336
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDIACARE, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Humenné
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Prešovskom kraji.
Ambulancia má v starostlivosti približne 1 500 detí s vekovým rozpätím od narodenia do 28 rokov. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na rýchlotesty, dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov337
Názov zdravotníckeho zariadenia: SimiPedia s.r.o., Všeobecná ambulancia pre deti
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 800 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti, ktorá pôsobí v Bratislave. Ambulancia má
v starostlivosti vyše 1 000 detí s vekovým rozpätím od narodenia do 19 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na dezinfekčné prostriedky, diagnostické testy a germicídne žiariče.

2020cov338
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. IVETA POPOVCOVÁ, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 965 EUR
Mesto:
Humenné
Nadácia Tatra banky podporila kombinovanú pediatrickú ambulanciu, ktorá pôsobí v Prešovskom kraji s veľkou
spádovou oblasťou. Zdravotnú starostlivosť poskytuje kombinovane ako pediatrická aj detská kardiologická
ambulancia pre pacientov s chorobami srdca. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čističku vzduchu
a germicídne žiariče.
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2020cov339
Názov zdravotníckeho zariadenia: Detský lekár.sk s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Bratislave.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom vo veku 0 – 29 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a čističku vzduchu.

2020cov340
Názov zdravotníckeho zariadenia: ZEMEDEA s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Vranov nad Topľou
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí vo Vranove nad
Topľou. Ambulancia poskytuje komplexnú primárnu preventívnu a liečebnú starostlivosť pacientom vo veku od
0 do 28 rokov, zabezpečuje vyšetrenie, diagnostiku a liečbu ochorení. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
germicídne žiariče, ochranné pomôcky a jednorazové rukavice.

2020cov341
Názov zdravotníckeho zariadenia: ZACHARMED, s.r.o. Všeobecný lekár pre deti a dorast,
MUDr. Emília Zacharová
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Piešťany
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Piešťanoch.
Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 27 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na germicídne žiariče.

2020cov342
Názov zdravotníckeho zariadenia: BIANNA, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá v Bardejove zabezpečuje
preventívno-lekársku starostlivosť. Ambulancia sa venuje pacientom vo veku od 0 do 27 rokov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ochranné pomôcky a respirátory FFP2.
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2020cov343
Názov zdravotníckeho zariadenia: Pediatria Trnávka, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 927 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá v Bratislave poskytuje
liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 28 rokov. Medicínske služby zariadenia sú doplnené
o krízovú komunikáciu. Ambulancia spolupracuje tiež s krízovým centrom pre matky s deťmi a obracajú sa na ňu
aj rodičia detí s onkologickými diagnózami. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory s výmennými
ﬁltrami, EKG prístroj a dezinfekčný prostriedok.

2020cov344
Názov zdravotníckeho zariadenia: Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Liptovský Mikuláš
Nadácia Tatra banky podporila nemocnicu – príspevkovú organizáciu zriadenú vyšším územným celkom Žilina.
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku pre
približne 70 000 obyvateľov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné pomôcky, hygienické
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov345
Názov zdravotníckeho zariadenia: MARPEDA s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Žilina-Budatín
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť
deťom od narodenia do dovŕšenia 29 rokov. Spádová oblasť ambulancie je tvorená viacerými menšími obcami
v okolí Varína. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče a ochranné pomôcky.

2020cov346
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDICO PLUS, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
800 EUR
Mesto:
Dubnica nad Váhom
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť rôznorodým pacientom. Ambulancia pôsobí v Dubnici nad Váhom v poliklinickom zariadení
a v cementárni Ladce, kde ambulanciu navštevujú aj zamestnanci z rizikového prostredia. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídne žiariče.
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2020cov347
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Viliam Cíbik PhD s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
950 EUR
Mesto:
Pruské
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Ilave, so spádovou
oblasťou približne 13 000 obyvateľov. Ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v okrese. Prevažnú
časť pacientov ambulancie tvoria seniori, v starostlivosti má aj klientov domova sociálnych služieb. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na teplomery, germicídne žiariče, generátor ozónu, osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov348
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIHOL TT, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
650 EUR
Mesto:
Nitra
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá pôsobí v Nitre. Ambulancia sa venuje
dospelým pacientom v rámci liečebnej a preventívnej starostlivosti, poskytuje tiež zdravotné a rehabilitačné služby.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče.

2020cov349
Názov zdravotníckeho zariadenia: Raslazdrav s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Raslavice
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť dospelým
pacientom. Ambulancia pôsobí v strediskovej obci Raslavice so spádovým obvodom 11 obcí. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ionizátor vzduchu, infračervené teplomery, COVID testy, ochranné
a dezinfekčné pomôcky.

2020cov350
Názov zdravotníckeho zariadenia: VEMED s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu, ktorá pôsobí v Bratislave. Ambulancia poskytuje zdravotnú
starostlivosť rôznorodým dospelým pacientom. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky,
hygienické prostriedky a germicídne žiariče.
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2020cov351
Názov zdravotníckeho zariadenia: ENDOKID s.r.o, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Mudr. Vilja Šandriková
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
720 EUR
Mesto:
Prievidza
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Prievidzi. Ambulancia sa
venuje detským pacientom v rámci liečebnej a preventívnej starostlivosti. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
germicídny žiarič, bezkontaktné digitálne teplomery, ochranné a hygienické prostriedky.

2020cov352
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDICA JUR s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Svätý Jur
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá pôsobí vo Svätom Jure. Ambulancia
ponúka široký rozsah služieb v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorení. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na germicídny žiarič.

2020cov353
Názov zdravotníckeho zariadenia: Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Martin Zavřel
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Horné Srnie
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá sa venuje sa liečebno-preventívnej
činnosti u pacientov do 26. roku života. Ambulancia pôsobí v Trenčianskom okrese so spádovou oblasťou 114
tisíc ľudí. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, bezkontaktný teplomer, dezinfekčné
a ochranné prostriedky.

2020cov354
Názov zdravotníckeho zariadenia: DAFIMA s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 750 EUR
Mesto:
Vranov nad Topľou
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá pôsobí vo Vranove nad Topľou.
Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 2400 pacientov, vykonáva diagnostiku ochorení s následnou
terapiou a odporúčaním ďalšieho postupu. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na sterilizátor, germicídny žiarič
a bezdotykový dávkovač dezinfekcie.
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2020cov355
Názov zdravotníckeho zariadenia: VRES s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
700 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Bratislave.
Ambulancia poskytuje komplexnú primárnu lekársku starostlivosť, zameranú na zdravý vývoj detí. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič.

2020cov356
Názov zdravotníckeho zariadenia: SANDAX s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici.
Zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre 800 pacientov vo veku od 0 do 18 rokov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na germicídny žiarič, ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov359
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIPED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Veľký Kamenec
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Kráľovskom Chlmci.
Ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť 1150 pacientom vo veku od 0 do 19 rokov. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na čističku vzduchu, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov360
Názov zdravotníckeho zariadenia: AD MEDICUM s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
875 EUR
Mesto:
Partizánske
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Partizánskom.
Ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť rôznorodým pacientom, vrátane klientov zo zariadenia pre seniorov
a zariadenia opatrovateľskej služby. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné rúška a dezinfekciu.
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2020cov361
Názov zdravotníckeho zariadenia: Migold s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
725 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá sa vo svojej oblasti snaží poskytovať
progresívnu zdravotnú starostlivosť. Ambulancia má približne 1450 pacientov, predovšetkým z okresov Banská
Bystrica, Zvolen a Brezno. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na chladničku na medicínske účely
a zásobníky.

2020cov362
Názov zdravotníckeho zariadenia: AV PED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
867 EUR
Mesto:
Skalica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Skalici. Ambulancia sa
venuje detským pacientom v rámci liečebnej a preventívnej starostlivosti. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov363
Názov zdravotníckeho zariadenia: Odborná detská ambulancia s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
750 EUR
Mesto:
Piešťany
Nadácia Tatra banky podporila odbornú detskú ambulanciu, ktorá poskytuje preventívnu a kuratívnu starostlivosť
pre deti vo veku od 0 do 28 rokov. Ambulancia tiež poskytuje služby v odbore pediatrickej gastroenterológie pre
celý Trnavský kraj, časť Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné
prostriedky, ochranné pomôcky a germicídny žiarič.

2020cov364
Názov zdravotníckeho zariadenia: Laugo Med s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Trenčín
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Trenčianskej Teplej.
Ambulancia poskytuje kompletnú zdravotnú starostlivosť takmer 2 000 rôznorodým klientom, ktorí pochádzajú
aj zo vzdialenejšieho okolia. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče a dezinfekčné
prostriedky.
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2020cov365
Názov zdravotníckeho zariadenia: Detská pohotovosť NZ s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Komjatice
Nadácia Tatra banky podporila ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast, ktorá denne ošetruje deti
s akútnymi zdravotnými ťažkosťami. Ambulancia je určená pre spádové územie Šurany, Štúrovo a Nové Zámky.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky, germicídny žiarič a dezinfekčné prostriedky.

2020cov366
Názov zdravotníckeho zariadenia: Praktikal, s. r. o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Bratislave.
Ambulancia sa venuje pacientom s rôznorodými ťažkosťami v rámci preventívno-liečebnej starostlivosti. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné, hygienické a čistiace prostriedky.

2020cov367
Názov zdravotníckeho zariadenia: ESCULAP-F s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá v Bratislave vykonáva
liečebno-preventívnu starostlivosť pre 2218 pacientov. Väčšina pacientov je vo vyššom veku. Cieľom projektu bola
pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia
poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, čističku vzduchu s ﬁltrami, germicídny žiarič a ochranné pomôcky.

2020cov368
Názov zdravotníckeho zariadenia: Kapmed s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
413 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá pôsobí v Bratislave. Ambulancia poskytuje
zdravotnú starostlivosť v oblasti prevencie aj liečby pacientom s rôznymi akútnymi i chronickými diagnózami. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, ﬁltre do čističky vzduchu, bezkontaktný teplomer
a odpadkový kôš na biologický odpad.
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2020cov369
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDAM SK s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Moravský Svätý Ján
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí v obciach Kúty
a Moravský Svätý Ján. Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom v oblasti prevencie a liečby.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče.

2020cov370
Názov zdravotníckeho zariadenia: Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Mária Augustínová
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Nová Dubnica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá sa venuje starostlivosti o populáciu
vo veku nad 19 rokov v Novej Dubnici a v Kolačíne. V starostlivosti zariadenia sú väčšinou pacienti v dôchodkovom
veku a tiež domov sociálnych služieb. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče, dávkovač
dezinfekcie a dezinfekciu.

2020cov371
Názov zdravotníckeho zariadenia: Praktik-Med s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Martin
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá v Martine poskytuje starostlivosť pacientom
vo veku od 19 do 90 rokov. Ambulancia denne vyšetrí v priemere 70 klientov s rôznorodými diagnózami. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, bezkontaktné teplomery, osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov372
Názov zdravotníckeho zariadenia: LaSmed, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára, ktorá v Prešove poskytuje zdravotnú starostlivosť
dospelým pacientom. Ambulancia sa zameriava na prevenciu, vykonáva primárny kontakt s pacientom, v prípade
potreby odosiela pacientov na špecializované pracoviská. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne
žiariče a čističku vzduchu.
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2020cov373
Názov zdravotníckeho zariadenia: Temedico s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu praktického lekára pre dospelých, ktorá v Bratislave poskytuje liečebnopreventívnu starostlivosť. Ambulancia poskytuje zdravotné služby pacientom s chronickými ochoreniami, prevažne
kardiovaskulárneho systému. Dôraz kladie aj na preventívnu starostlivosť. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, diagnostické testy a bezdotykové teplomery.

2020cov374
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDIV, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Svit
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá pôsobí vo Svite aj
v okolitých dedinkách so spádovou oblasťou 2200 pacientov. Ambulancia vykonáva preventívne prehliadky,
očkovania a rieši chorobné stavy pacientov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky,
ochranné prostriedky a dezinﬁkátor a čistič vzduchu.

2020cov375
Názov zdravotníckeho zariadenia: VLAMED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Pruské
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre dospelých v obci Pruské, ktorá v priestoroch polikliniky poskytuje
liečebno-preventívnu starostlivosť. Okrem pacientom v spáde poskytuje zdravotnícke služby aj klientom
v najväčšom sociálnom zariadení v kraji. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, hygienické
a dezinfekčné prostriedky.

2020cov376
Názov zdravotníckeho zariadenia: GPMED s.r.o., Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 820 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre dospelých situovanú v Krompachoch, so spádovou oblasťou aj na
okolité osady a obec Richnava. Ambulancia sa venuje pacientom vo veku od 18 rokov. Má široké spektrum klientov,
veľkú časť pacientov ambulancie tvorí veková skupina seniorov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít,
ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
germicídny žiarič a dezinfekciu.
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2020cov377
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Hodošková Ľudmila , s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
900 EUR
Mesto:
Partizánske
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť pacientom v spádovej oblasti okresu Partizánske a priľahlých obcí. Veľkú časť pacientov ambulancie
tvoria osoby nad 60 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a čistiace
prostriedky.

2020cov378
Názov zdravotníckeho zariadenia: PED.GYN, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Lendak
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá patrí medzi najväčšie
v okrese Kežmarok. Ambulancia poskytuje zdravotné služby deťom od narodenia do 25. roku života. Cieľom projektu
bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý
nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, čistič vzduchu a dezinﬁkátor.

2020cov379
Názov zdravotníckeho zariadenia: Cilia s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Partizánske
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu praktického lekára pre dospelých, ktorá sa nachádza v zariadení
typu poliklinika v Partizánskom. Ambulancia sa venuje 1595 poistencom. Pacienti ambulancie sú prevažne
v dôchodkovom veku s polymorbiditou. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky
a osobné ochranné pomôcky.

2020cov380
Názov zdravotníckeho zariadenia: FULLMED s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Mýtna
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá pôsobí v Mýtnej a v Podkriváni so
spádovou oblasťou na okolité obce. Ambulancia sa venuje liečebno-preventívnej starostlivosti, zabezpečuje
primárny kontakt pre pacientov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na FFP3 masky, germicídne žiariče
a dezinfekčný prostriedok.
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2020cov381
Názov zdravotníckeho zariadenia: IBDcentrum s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila polikliniku, ktorá v Bratislave poskytuje služby všeobecného lekára, ako aj
gastroenterologické a chirurgické ambulancie pre deti a dospelých. Medzi klientov ambulancie patria najmä
imunosupresívni pacienti s diagnózou IBD, ktorí si vyžadujú zvláštnu starostlivosť. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov382
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDIATRIA SH s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
900 EUR
Mesto:
Banská Bystrica
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá v Banskej Bystrici poskytuje
zdravotnú starostlivosť pacientom od narodenia do 28 rokov. Ambulancia sa stará sa i o deti umiestnené
v pestúnskej starostlivosti a pôsobí v detskom domove, kde sa venuje ťažko postihnutým a imobilným deťom. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, bezkontaktný dávkovač, ochranné pomôcky a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov383
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Martina Miškovská, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 400 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá sa v Poprade venuje pacientom
vo veku od 0 do 27 rokov. Ambulancia poskytuje pacientom komplexnú starostlivosť, preventívnu starostlivosť,
ošetrenie akútnych ochorení, predoperačné vyšetrenia a poradenstvo. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
ozónový generátor, dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

2020cov384
Názov zdravotníckeho zariadenia: GPambulance s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Martin
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu praktického lekára pre dospelých, ktorá v Martine vyšetruje klientov
vo veku od 18 do 90 rokov. Ambulancia poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom s rôznymi druhmi ochorení,
chronickými aj akútnymi. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, hygienické a osobné
ochranné pomôcky.
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2020cov385
Názov zdravotníckeho zariadenia: DOTTORE, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 585 EUR
Mesto:
Vysoké Tatry
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v meste Poprad a v Starom
Smokovci. Ide o ambulanciu prvého kontaktu, v evidencii má pacientov do 28 rokov s rôznymi ťažkosťami, časť
pacientov tvorí dorast pracujúci v zahraničí. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky,
respirátory, dezinfekčné prostriedky, germicídne žiariče a rýchlotesty.

2020cov386
Názov zdravotníckeho zariadenia: BARESI s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Spišské Bystré
Nadácia Tatra banky podporila detskú ambulanciu primárnej pediatrie, ktorá pôsobí v Spišskom Bystrom so
spádovou oblasťou okolitých obcí a segregovaných osád. Tie majú často sťažené hygienické podmienky, no vďaka
spolupráci s rodičmi detí je preventívna starostlivosť na vysokej úrovni. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii
aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na
germicídny žiarič, ochranné a dezinfekčné prostriedky.

2020cov387
Názov zdravotníckeho zariadenia: BIELMED, s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Štúrovo
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre deti a dorast, ktorá poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť
o pacientov do veku 28 rokov. Ambulancia pôsobí v Štúrove, so spádovou oblasťou okolitých obcí a okresov. Cieľom
projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar,
ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné a ochranné pomôcky, zdravotnícky materiál a čističku vzduchu.

2020cov389
Názov zdravotníckeho zariadenia: MEDEOR NZZ s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
775 EUR
Mesto:
Piešťany
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu praktického lekára pre dospelých pôsobiacu v Piešťanoch, so spádovou
oblasťou aj na okolité osady. Ambulancia tiež poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť 56 klientom domu
seniorov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky
a germicídny žiarič.
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2020cov390
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Nogová s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Pezinok
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá v Bratislave zabezpečuje komplexnú
liečebno-preventívnu starostlivosť. Zdravotné služby poskytuje pacientom s akútnymi i chronickými ochoreniami,
vykonáva preventívne prehliadky, predoperačné a základné laboratórne vyšetrenia. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na ochranné osobné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, čistič vzduchu a germicídny žiarič.

2020cov391
Názov zdravotníckeho zariadenia: PetMedi, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá v Bardejove poskytuje
zdravotnú starostlivosť v preventívno-liečebnej oblasti. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne žiariče,
ochranné a dezinfekčné prostriedky.

2020cov393
Názov zdravotníckeho zariadenia: NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
(pre: Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Pinková)
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Bardejov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá v nemocnici s poliklinikou
poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 1005 pacientov. Spádovú oblasť pôsobenia ambulancie tvorí okres Bardejov
a priľahlé okresy. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory, ochranné pomôcky a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov395
Názov zdravotníckeho zariadenia: LIŠKOVÁ, MUDr., s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Trebejov
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť
pacientom z Košíc aj širšieho okolia. Venuje sa pacientom do veku 28 rokov, lieči chronické aj akútne ochorenia
a poskytuje preventívnu starostlivosť. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na respirátory, dezinfekčné
prostriedky a ochranné pomôcky.
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2020cov396
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDI - AT s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
717 EUR
Mesto:
Nitra
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast pôsobiacu v Nitre. Ambulancia
sa venuje komplexnej, neodkladnej a odkladnej preventívnej zdravotnej starostlivosti, očkovaniu a poradenstvu
pacientom vo veku od 0 do 28 rokov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy
vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky,
dezinfekčné prostriedky a vitamíny.

2020cov397
Názov zdravotníckeho zariadenia: PEDIATER NZ s.r.o, Ambulancia pre deti a dorast
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Nové Zámky
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre deti a dorast, ktorá v Nových Zámkoch poskytuje lekársku
starostlivosť pre pacientov do 28. roku života. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky,
germicídne žiariče a dezinfekčné prostriedky.

2020cov398
Názov zdravotníckeho zariadenia: ZDRAVSED, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 519 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť
pacientom z Popradu a širokého okolia. Ambulancia sa venuje aj ľuďom vyššieho veku, imunokompromitovaným
a onkologickým pacientom. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na biolampu a čističku vzduchu.

2020cov400
Názov zdravotníckeho zariadenia: B&D MED s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Humenné
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu primárneho kontaktu pre deti, dorast a dospelých, ktorá pôsobí
v Humennom. Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v širokom vekovom spektre, od
novorodencov po seniorov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na čističku vzduchu a automatický
dávkovač dezinfekcie.
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2020cov401
Názov zdravotníckeho zariadenia: ZdarMed s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Nitra
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých pôsobiacu v Nitrianskom kraji. Ide
o ambulanciu rodinného lekára pre viaceré generácie, s dostupnou zdravotnou starostlivosťou aj mimo mesta, ktorá
poskytuje služby starším ľuďom priamo v mieste ich bydliska. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré
vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov402
Názov zdravotníckeho zariadenia: Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Mabena s.r.o
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 500 EUR
Mesto:
Sobrance
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Sobranciach. Ambulancia
sa venuje pacientom od narodenia do 28. roku života. Tretina pacientov pochádza z prostredia so sťaženými
hygienickými podmienkami. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky a ochranné
pomôcky.

2020cov403
Názov zdravotníckeho zariadenia: Lekárka s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 999 EUR
Mesto:
Bratislava
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre dospelých pôsobiacu v Bratislave. Ambulancia
poskytuje pacientom služby všeobecného lekárstva a potrebné doplnkové služby. Starostlivosť poskytuje hlavne
ľudom v dôchodkovom veku. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič, sterilizátor, ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

2020cov404
Názov zdravotníckeho zariadenia: MOBO, spol. s r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 919 EUR
Mesto:
Poprad
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá v Poprade poskytuje
zdravotnú starostlivosť pre približne 2200 ľudí. Ambulancia sa aktuálne venuje pacientom vo veku od 18 do 95 rokov.
Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný
dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na dezinfekčné prostriedky, respirátory, ochranné pomôcky, germicídny
žiarič a čističku vzduchu.
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2020cov405
Názov zdravotníckeho zariadenia: EVAMED plus, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 960 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých, ktorá pôsobí v Prešove. Venuje
sa pacientom všetkých vekových kategórií, aj pacientom s chronickými ochoreniami, pričom poväčšine ide
o pacientov starších ročníkov. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov406
Názov zdravotníckeho zariadenia: JAMIPA, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 976 EUR
Mesto:
Vranov nad Topľou
Nadácia Tatra banky podporila angiologickú ambulanciu pôsobiacu v zdravotníckom zariadení vo Vranove nad
Topľou. Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú, liečebnú starostlivosť a edukáciu pacientov s ochorením
artériového, venózneho a lymfatického systému. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli
počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídny žiarič,
dezinﬁkátor vzduchu a dezinfekčné pomôcky.

2020cov407
Názov zdravotníckeho zariadenia: GYNECARE, spol. s. r. o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Púchov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých, ktorá poskytuje zdravotnú
starostlivosť pacientom z mesta Púchov a okolia. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky
a klimatizačnú jednotku.

2020cov408
Názov zdravotníckeho zariadenia: MM PRAKTIK s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
500 EUR
Mesto:
Teplička nad Váhom
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá pôsobí v Tepličke nad Váhom.
Ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom, venuje sa tiež klientom miestneho
domova sociálnych služieb. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky a dezinfekčné
prostriedky.
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2020cov409
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr. Rohoňová & syn, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
668 EUR
Mesto:
Piešťany
Nadácia Tatra banky podporila všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá pôsobí v Piešťanoch so spádovou
oblasťou okolitých obcí. Ambulancia tiež vyšetruje detských pacientov zo zahraničia, ktorí navštevujú miestne
rehabilitačné centrum. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na ochranné pomôcky.

2020cov410
Názov zdravotníckeho zariadenia: Ambulancia pre deti a dorast MUDr. Katarína Tužinská s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
750 EUR
Mesto:
Nová Baňa
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu pre deti a dorast, ktorá sa venuje pacientom vo veku od 0 do 28 rokov.
Ambulancia pôsobí v spádovej oblasti Nová Baňa a okolie pre vyše 1700 pacientov. Cieľom projektu bola pomoc pri
realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol
určený na osobné ochranné pomôcky.

2020cov411
Názov zdravotníckeho zariadenia: Juvenalia, s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
1 000 EUR
Mesto:
Dunajská Streda
Nadácia Tatra banky podporila ambulantnú pohotovostnú službu pre deti, ktorá pôsobí v Dunajskej Strede.
Ide o ambulanciu na vyriešenie zdravotných problémov u detí, ktoré ochorejú mimo ordinačných hodín svojho
primárneho pediatra. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej pandémiou
COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na germicídne sterilizátory, ochranné a dezinfekčné
prostriedky.

2020cov412
Názov zdravotníckeho zariadenia: IMUNOAMB s.r.o.
Ide o:
Ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dospelých
Suma podpory:
2 000 EUR
Mesto:
Prešov
Nadácia Tatra banky podporila ambulanciu klinickej imunológie a alergológie, ktorá pôsobí v Prešove so spádovou
oblasťou okolitých obcí a miest. Ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť predovšetkým pre deti
a dorast, ale aj pre dospelých s poruchami imunity, s prieduškovou astmou, s autoimunitou, alergiami a chronickými
ochoreniami dýchacích ciest. Cieľom projektu bola pomoc pri realizácii aktivít, ktoré vznikli počas krízy vyvolanej
pandémiou COVID-19. Finančný dar, ktorý nadácia poskytla, bol určený na testy, germicídny žiarič, UV sterilizátor,
ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
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Grantový program
Podpora Nezávislého bratislavského umenia
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia Tatra banky sa spojili, aby dokázali viac. Sumou 300 000 EUR
prispeli na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji. Samosprávny kraj aj Nadácia na tento účel využili
existujúce pravidlá Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).
Nadácia Tatra banky dlhodobo podporuje oblasť umenia. V roku 2020 sme však aj k tejto oblasti pristúpili
úplne inak ako v ostatných rokoch.
Vzhľadom na bezprecedentnú krízovú situáciu spôsobenú COVID-19, sme jednorazovo, iba pre rok 2020
nepodporili VŠ študentov a mladých a začínajúcich umelcov, ale nakoľko sme boli presvedčení o dôležitosti
reagovať ad hoc na mimoriadne udalosti v spoločnosti, rozhodli sme sa reagovať na ekonomický dopad
krízy a jej signiﬁkantný dopad na umeleckú sféru.
Aktívne sme oslovili BSK a expresne rýchlo sme sa dohodli na tom, že 50 % projektov určených na
ﬁnancovanie cez osvedčenú Dotačnú schému BSK prevezmeme pod Nadáciu Tatra banky.
Desiatkam umelcov sme takto darovali 150 000 EUR.
Predmetom podpory boli subjekty „Nezriaďovanej kultúry“, ktorá sa kvôli pandémii dostala do zložitej
situácie, keď prišla o ﬁnančnú podporu od viacerých samospráv či inštitúcií.
Financie boli určené na podporu projektov v oblasti tvorby a prezentácie diela, aktivity kultúrnych
organizácií, malé a veľké festivaly, prehliadky, súťaže, sympóziá, výskum, a taktiež odbornú reﬂexiu.
Sumou 300 000 EUR bolo podporených 111 projektov, ktoré posudzovala odborná hodnotiaca komisia
zložená zo 16 členov, z toho Nadácia Tatra banky podporila 55 projektov.
Na ﬁnancovaní projektov sa rovným dielom po 150 tisíc EUR podieľali BSK a Nadácia Tatra banky tak,
aby boli dodržané všetky podmienky, ktoré majú obe strany dané v rámci svojich pravidiel.
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Zoznam 55 podporených projektov s anotáciou
2020ubsk001
Podporená organizácia: A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Názov projektu:
A4 – priestor súčasnej kultúry, SEDEMNÁSTY ROK
Suma podpory:
4 800 EUR
Kultúrne centrum A4 – priestor súčasnej kultúry nadviazalo na svoje dlhoročné
fungovanie a prinieslo v roku 2020 kvalitný celoročný program, ktorý je jedinečný,
nepodlieha masovým trendom a ukazuje diela, ktoré sú výnimočné a často inde
neprezentované. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého prínosom je
udržanie fungovania kultúrneho centra s poskytnutím profesionálnych podmienok
na vznik, rozvoj a prezentáciu rôznych foriem pôvodnej tvorby v rôznych druhoch
súčasného umenia, ako aj udržateľnosť a rozvoj A4 prostredníctvom budovania a profesionalizácie personálnych
kapacít organizácie.

2020ubsk002
Podporená organizácia: Aliancia Stará Tržnica – občianske združenie
Názov projektu:
Umenie v tržnici 2020
Suma podpory:
3 500 EUR
Občianske združenie Aliancia Stará Tržnica vzniklo s účelom revitalizovať budovu Starej tržnice v Bratislave na mestské
centrum. To ponúka kultúrne, spoločenské podujatia, aktivity, trhy a ďalšie služby verejnosti. Nadácia Tatra banky podporila
projekt, ktorý má ambíciu každý rok v lete umiestniť do budovy umelecké diela a inštalácie, pričom návštevníkom budú
prístupné zdarma. Cieľovou skupinou sú najmä Bratislavčania a turisti, ktorí mesto v letnom období navštevujú.

2020ubsk003
Podporená organizácia: Aparát o. z.
Názov projektu:
Bratislava Design Week
Suma podpory:
4 600 EUR
Občianske združenie Aparát sa venuje hlavne organizácii festivalu Bratislava Design
Week, pripravuje odborný online magazín pre dizajn a architektúru, ako aj iné
projekty. Nadácia Tatra banky podporila festival Bratislava Design Week, ktorý bol
zorganizovaný napriek nepredvídaným pandemickým okolnostiam. Festival sa konal
v termínoch 3. – 7. decembra 2020. Hlavná medzinárodná výstava festivalu Trans
Form prebiehala do 15. januára 2021. Témou festivalu bola Premena, ktorá bola
komentovaná hlavne v kurátorskom programe. Na festivale bolo predstavených viac ako 60 dizajnérov, študentov
dizajnu a dizajnérskych štúdií z 8 krajín. Diskusie a prednášky boli presunuté do online priestoru. Festival nielen
priblížil témy v súčasnom dizajne, ale aj reﬂektoval minulosť.
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2020ubsk004
Podporená organizácia: Asociácia Bratislava v pohybe
Názov projektu:
Bratislava v pohybe
Suma podpory:
5 000 EUR
Občianske združenie Asociácia Bratislava v pohybe pracuje v oblasti profesionálneho
rozvoja súčasného tanca. Nadácia Tatra banky podporila 24. ročník festivalu
Bratislava v pohybe – medzinárodný festival súčasného tanca, ktorého dramaturgia
bola veľmi pestrá a kvalitná. V programe boli uvedené predstavenia so širokým
záberom na celé spektrum podôb súčasného tanca. V Štúdiu SND bola počas dvoch
večerov festivalu uvedená osobitá umelkyňa z Talianska Silvia Gribaudi. V rámci
hlavného programu bola na festivale prezentovaná premiéra slovenského choreografa Yuriho Korca SAPIENS
TERRITORY. Sprievodný program festivalu predstavil dielo maďarského choreografa Maté Meszárosa Mechanics of
Distance vo verejných priestoroch foyer novej budovy SND.

2020ubsk005
Podporená organizácia: Ateliér.EM
Názov projektu:
12.SEM Hommage à Erna Masarovičová
Suma podpory:
3 500 EUR
Galéria Ateliér.EM iniciuje a realizuje medzinárodné sympóziá, výstavné a publikačné
projekty. Nadácia Tatra banky podporila projekt 12. sympózium Hommage à Erna
Masarovičová – SEM, medzinárodné art sympózium, ktoré realizoval Ateliér.EM
koncom augusta 2020. Kurátormi sympózia boli V. Beskid, M. H. Nepšinská a M.
Verner. Sympózia sa zúčastnilo takmer tridsať umelcov a umelkýň z Japonska,
Fínska, Poľska, Česka a Slovenska. Tí počas desiatich dní rozvíjali svoje osobné
programy a priniesli osobité polohy súčasného vizuálneho umenia v jednotlivých materiáloch a technológiách –
od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reﬂektovanie sympózia. V rámci prechádzok po okolí navštívil
výstavu aj po vernisáži veľký počet ľudí, ktorí majú radi súčasné umenie.

2020ubsk006
Podporená organizácia: Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru
Názov projektu:
NEXT 2020: Medzinárodný festival súčasnej hudby
Suma podpory:
4 000 EUR
Občianske združenie Atrakt Art zorganizovalo, aj vďaka podpore Nadácie Tatra
banky, v roku 2020 už 21. ročník festivalu skutočne súčasnej hudby NEXT. Festival
bol vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu realizovaný v netradičnej forme
– online, vo virtuálnom 3D priestore. Táto forma umožnila konanie festivalu počas
siedmich dní a hneď z niekoľkých miest a krajín Európy. Podujatia sa odohrávali
v Bratislave, Budapešti a Londýne. Online rozmer festivalu prispel aj k jeho zvýšenej
návštevnosti a k možnosti organizátorov vyskúšať si novú formu streamovania
podujatí, vďaka na mieru vytvorenému virtuálnemu 3D prostrediu, cez ktoré bolo možné festival sledovať. Okrem
koncertov boli zorganizované aj 4 vzdelávacie workshopy, ktoré, s výnimkou detského workshopu, taktiež prebehli
online.
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2020ubsk007
Podporená organizácia: debris company/umenie a ľudia!
Názov projektu:
Debris Company: Hlad
Suma podpory:
2 000 EUR
Združenie Debris Company sa venuje fyzickému divadlu, akčnému umeniu
a performance. Nadácia Tatra banky podporila projekt združenia Debris Company,
ktorý bol zameraný na ideové riešenie a obsahové uchopenie pripravovanej
premiéry inscenácie Hlad. Podpora bola využitá na ideovú a konštrukčnú prípravu
scény a kostýmov. Scénograf Ján Ptačin pripravil návrhy a podklady do výroby
a rôzne princípy výtvarných riešení, s konkrétnymi postupmi ich výroby a realizácie.
Kostýmová výtvarníčka Andrea Pojezdálová pripravila ideový základ, akým by rada
v budúcnosti postupovala pri tvorbe kostýmov, z akých materiálov a strihov či princípov by chcela vychádzať. Vďaka
podpore Nadácie Tatra banky bolo možné začať s výtvarnou prípravou už s istým predstihom, keďže vizuálna
stránka diel je pre združenie Debris Company veľmi dôležitá.

2020ubsk008
Podporená organizácia: debris company/umenie a ľudia!
Názov projektu:
Aktivity Debris Company 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
Združenie Debris Company sa venuje fyzickému divadlu, akčnému umeniu
a performance. Nadácia Tatra banky podporila reprízy inscenácie Dolcissime
sirene v Banskej Bystrici a reprízu GLITCH v Piešťanoch. Reprízy boli organizované
v mesiacoch november a december 2020. Incenácie Debris Company už niekoľko
rokov prispievajú k oživeniu kultúrneho a hlavne divadelného života na Slovensku.
O tom svedčí divácky záujem a návštevnosť aj kladné ohlasy kultúrnej obce
a odbornej verejnosti či ocenenia diel. Diela ponúkajú divákovi pohľad do hĺbky ľudskej fyzikality a jej schopnosti
vyjadrovať sa cez archetypálne prostriedky.

2020ubsk009
Podporená organizácia: Ensemble Spectrum
Názov projektu:
Die Stücke der Windrose
Suma podpory:
1 500 EUR
Združenie Ensemble Spectrum bolo založené za účelom pomáhať členom
komorného súboru Ensemble Spectrum v realizácii ich interpretačných vízií.
Projekt Die Stücke der Windrose je vizuálno-hudobným zážitkom, ktorý vie osloviť
špecializovanú odbornú verejnosť zameranú na súčasnú vážnu hudbu, ako aj
neskúseného laika, ktorý nemá ku klasickej hudbe žiadny vzťah. Projekt, ktorý
podporila Nadácia Tatra banky, prináša experimentálnosť v spájaní divadelnej
a hudobnej zložky, zmazávajúc tak imaginárnu bariéru medzi nimi, obohacuje diváka
o nové, neopozerané, nepočuté vnemy a otvára možnosť hlbšieho zamyslenia sa nad vnímaním sveta z iného uhla
pohľadu, tak ako sa to snaží predostrieť svojím konceptom svetových strán sám autor. Prístupnosť tohto projektu tak
vytvára ideálny most pre široké pole divákov a poslucháčov, aby sa zamysleli nad metaforami, ktoré autor necháva
vznášať sa v povetrí nevypovedané, avšak jasne naznačené.
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2020ubsk010
Podporená organizácia: Film Expanded
Názov projektu:
FREM – REQIUEM ZA HOMO SAPIENS
Suma podpory:
2 000 EUR
Zámerom združenia Film Expanded sú realizácie inovatívnych foriem distribučných
stratégií pre autorský dokumentárny ﬁlm. Nadácia Tatra banky podporila projekt
FREM – REQIUEM ZA HOMO SAPIENS. Projekčno-diskusný formát prostredníctvom
vzrušujúceho dokumentárneho tvaru upozorňuje na naliehavosť klimatickej krízy.
Okrem klasickej kinodistribúcie bol ﬁlm uvedený aj v priestoroch pre súčasné umenie
a bol obohatený diskusiami s expertmi. Na premietania snímky FREM nadväzovali
diskusie s režisérkou, expertmi na ekologické otázky a umelú inteligenciu,
intelektuálmi a ﬁlozofmi. Film bol uvedený v 46 kinách či nekinových partnerských priestoroch. Film s diskusiou
s režisérkou Vierou Čákanyovou či expertmi bol uvedený na deviatich miestach.

2020ubsk011
Podporená organizácia: Film Expanded
Názov projektu:
Ozveny MFDF Ji.hlava v Bratislave
Suma podpory:
3 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila podujatie Ozveny MFDF Ji.hlava, ktoré bolo
zorganizované v podobe 7-týždňového cyklu v populárnej bratislavskej
Cvernovke, v obľúbenom a počas pandémie ideálnom formáte letného kina
v novozrekonštruovanom Parku de palma. Podujatia sa počas siedmich týždňov
trvania cyklu zúčastnilo celkovo viac ako 550 unikátnych divákov. V rámci podujatia
Ozveny MFDF Ji.hlava bolo napokon uvedených celkovo 7 podujatí, ktoré boli vždy
spojené s diskusiou či lektorským úvodom. Viacero podujatí uviedlo celovečerný
ﬁlm v slovenskej predpremiére či premiére. Diskusie k ﬁlmom boli pod hlavičkou angažovaného mesačníka Kapitál,
ktorého redaktori boli zároveň ich moderátormi. Otváracia diskusia k ﬁlmu FREM sa venovala klimatickej kríze
optikou AI, okrem režisérky sa jej zúčastnili aj experti naprieč obormi environmentalistiky, informatiky a ﬁlmológie.

2020ubsk012
Podporená organizácia: Forum Absurdum
Názov projektu:
Skener/Plnka: Aktuálne prieniky súčasnej hudby
Suma podpory:
2 000 EUR
Združenie Forum Absurdum sa venuje organizačným a vydavateľským aktivitám
v oblasti kultúry. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý bol zameraný na
uvedenie koncertov súčasnej hudby, umožnil dynamický medzinárodný dialóg, a tak
vytvoril ideálny ekosystém pre podporu domácich umelcov a obohatenie scény.
Výstupom projektu je 32 podujatí, Plnka/Skener/Dvorček, súčasnej nadžánrovej
hudobnej tvorby. Podujatia boli zorganizované vo FUGA – Priestore pre chýbajúcu
kultúru. Priestor dostali etablovaní, ale aj debutujúci tvorcovia, a to prevažne z domácej scény, vzhľadom na
pandemické opatrenia pretrvávajúce počas celého roku 2020.
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2020ubsk013
Podporená organizácia: Galéria mladých
Názov projektu:
Výstavná činnosť ART BOOKS COFFEE 2020
Suma podpory:
2 200 EUR
Občianske združenie Galéria mladých sa v priestore ART BOOKS COFFEE zameriava najmä na prezentáciu
vizuálneho umenia a predaj kníh o umení, pričom je doplnené o kaviarenskú časť. Združenie sa venuje aktivitám
približujúcim súčasné umenie čoraz širšiemu publiku, poskytuje priestor aj na organizovanie rôznych podujatí,
súvisiacich s umením a kultúrou. Nadácia Tatra banky podporila projekt združenia, ktorého cieľom bolo prezentovať
výstavnú činnosť so zameraním na autorskú tvorbu slovenských umelcov, sprievodné podujatia, ako aj ďalšie aktivity
ako literatúra, divadlo, prednášky, diskusie a pod. Práve vďaka tejto multifunkčnosti priestoru vzniká potenciál na
prepájanie ľudí z umeleckej oblasti a rozvíjanie spoluprác.

2020ubsk014
Podporená organizácia: Gegangere
Názov projektu:
Muž v skafandri (pracovný názov)
Suma podpory:
1 500 EUR
Občianske združenie Gegangere vykonáva aktivity na podporu alternatívneho
umenia a pod hlavičkou Projektu Batyskaf realizuje podujatia v rôznych umeleckých
odvetviach. Zámerom tvorcov bolo vytvoriť javiskové dielo na motívy príbehu
Eugena Cernana – kozmonauta s československými koreňmi, ktoré osciluje medzi
divadelným predstavením, operou, performanciou, zvukovou inštaláciou a ﬁlmom.
Dielo, podporené Nadáciou Tatra banky, bolo predstavené 8. marca 2020, prvé
reprízy diela boli realizované 15. a 16. septembra 2020. Predstavenie bolo uvedené
v rámci relácie Umenie na RTVS a rámci festivalov NODO Ostrava a Hviezdne noci, Bytča.

2020ubsk015
Podporená organizácia:

HLAVA XXII, Združenie pre rozvoj kultúry
a integrácie telesne postihnutých
Názov projektu:
Altar Double Quintet: We Salute The Night (CD)
Suma podpory:
1 500 EUR
Nadácia Tatra banky podporila projekt Altar Double Quintet: We Salute The Night,
ktorého zámerom bolo zviditeľnenie pôvodnej tvorby slovenských profesionálnych
hudobníkov. Výsledkom projektu je autorské jazzové CD dvojice Nikolaj Nikitin
a Ľuboš Šrámek so svetovo významnými spoluhráčmi z 5 krajín v oblasti jazzovej
hudby. Koncepcia je postavená na dvoch zostavách, americkej a európskej. CD tvorí
8 – 10 autorských kompozícií a účinkuje na ňom 11 hudobníkov. Napríklad Juraj Bartoš, Tom Harrel, Johnthan Blake
a ďalší. Prínosom projektu je aj vznik medzinárodného telesa, ktoré už teraz spolu funguje takmer dva roky a vďaka
takýmto počinom sa môže naďalej vyvíjať a pokračovať v činnosti.
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2020ubsk016
Podporená organizácia: CHARACTER – Film Development Association
Názov projektu:
Prvá dnes
Suma podpory:
3 000 EUR
CHARACTER - Film Development Association je občianske združenie, zamerané na podporu kreatívnych projektov
so spoločenským presahom. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý reaguje na veľký ohlas zo strany
verejnosti a vzdelávacích inštitúcií a na dlhodobé aktivity vzdelávacej platformy Prvá. Predmetom projektu bolo
vytvorenie 15 portrétov súčasných žien, ktoré nepatria do prvej línie mediálne známych osobností.

2020ubsk017
Podporená organizácia: Imaginárium
Názov projektu:
Sklenená izba Bratislava
Suma podpory:
3 500 EUR
Občianske združenie Imaginárium je etablovanou organizáciou, ktorá sa venuje komplexnej realizácii kultúrnych
a vzdelávacích podujatí v oblasti multimédiálneho umenia, vedy a technológií. Hlavnou aktivitou združenia je
organizácia medzinárodného festivalu Sensorium. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bola
realizácia interaktívnej výstavy so sprievodným programom pre širokú verejnosť v otvorenom priestore. Ide o vôbec
prvý komplexný interaktívny umelecký projekt na Slovensku reﬂektujúci alarmujúce témy týkajúce sa vplyvu
technológií na spoločnosť, so zámerom priblížiť verejnosti témy ako súkromie na internete, osobné dáta, umelá
inteligencia či digitálne pozorovanie.

2020ubsk018
Podporená organizácia:
Názov projektu:

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
KONVERGENCIE – medzinárodný festival
komornej hudby
Suma podpory:
4 500 EUR
Združenie Konvergencie v rámci medzinárodného festivalu komornej hudby
každoročne vytvára priestor pre umelcov a milovníkov hudby, kde sa môžu priblížiť
k rôznym žánrom, projektom a osobnostiam z celého sveta. Hlavná časť festivalu
Konvergencie, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, bola uskutočnená v septembri
2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu bol festival Konvergencie zároveň prvým
slovenským online festivalom klasickej hudby, ktorý mohli diváci zo Slovenska
i zo zahraničia sledovať prostredníctvom profesionálnych streamov. Počas 7 dní bolo divákom ponúknutých
11 koncertov. Na festivale bolo predstavených 70 profesionálnych umelcov zo Slovenska, z Poľska, z Rakúska
a z Česka a 20 študentov účinkujúcich v rámci Akadémie komornej hudby.
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2020ubsk019
Podporená organizácia: KunstPlay
Názov projektu:
Winterreise/Zimná cesta
Suma podpory:
1 500 EUR
Občianske združenie KunstPlay vzniklo za účelom podporovania kultúry vo
všetkých jej oblastiach, má za sebou niekoľko spoluprác v hudobných, divadelných
či intermediálnych projektoch doma a v zahraničí. Nadácia Tatra banky podporila
projekt Winterreise, ktorý svojou umeleckou formou prispieva k diskusii v téme
autizmu. Projekt prináša syntézu textov básnika Wilhelma Mullera, zhudobnených
Franzom Schubertom, v spojení s aktuálnymi spoločenskými témami, ktoré vo
svojej rovnomennej divadelnej hre Winterreise analyzuje Elfride Jelinek. Divadelná hra vychádza zo Schubertovho
cyklu, v ktorom je jedna z hlavných tém viera v slobodu a v ľudskú individualitu. Projekt bol odprezentovaný v rámci
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

2020ubsk020
Podporená organizácia: Literárne informačné centrum
Názov projektu:
René – Anasoft litera gymnazistov 2020
Suma podpory:
2 500 EUR
Literárne informačné centrum je príspevková organizácia, ktorá má za úlohu
propagovať slovenskú literatúru doma i v zahraničí. Organizácia študentom stredných
škôl poskytuje knihy nominovaných autorov a prináša k nim spisovateľov na besedy,
čo je často jediný spôsob, ako sa študenti dostanú k našej súčasnej literatúre.
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť stredoškolákom
to najlepšie zo súčasnej prózy, učiť ich diskutovať, premýšľať nad textom, obhajovať
svoje názory a rozhodovať sa.

2020ubsk021
Podporená organizácia: literarnyklub.sk – občianske združenie
Názov projektu:
literarnyklub.sk 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
Občianske združenie literarnyklub.sk pôsobí ako živá platforma pre nezávislých
knižných tvorcov a zároveň ako partner pre domáce a zahraničné inštitúcie
a iniciatívy. Nadácia Tatra banky podporila projekt, v rámci ktorého bolo
zrealizovaných 8 podujatí LQ – literárny kvocient. Na podujatiach boli porovnávané
vždy dve novovydané pôvodné slovenské knihy v kruhu literárnych kritikov a kritičiek.
Tiež bola realizovaná séria letných podujatí Literárny klub u Zichyho s bohatým
literárnym a hudobným programom a tri podujatia Art debut, na ktorých sa predstavila
skladateľka a speváčka Blanch, spisovateľ Karlos Kolbas, spisovateľ a divadelník Peter Gartner či Dominika
Moravčíková z košického Artfora.
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2020ubsk022
Podporená organizácia: Materina dúška
Názov projektu:
Festival na 4 sudoch 2020
Suma podpory:
2 500 EUR
Občianske združenie Materina dúška sa od roku 2009 angažuje v rôznych sférach
komunitného života. Nadácia Tatra banky podporila Festival na 4 sudoch 2020, ktorý
bol vďaka organizátorom naplnený kvalitným programom a prekonal očakávania.
V priebehu dňa sa na festivale vystriedalo viac ako 1000 ľudí a o všetky pripravené
workshopy bol veľký záujem. Tento ročník organizátorov utvrdil v tom, že myšlienka
sološnických divadelných ochotníkov priniesť do dediny kultúru a rôzne témy,
o ktorých sa tam hovorí menej, ako je potrebné, má zmysel.

2020ubsk023
Podporená organizácia:

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu –
Slovenská sekcia
Názov projektu:
VENI ensemble – koncerty 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
Projekt VENI ensemble 2020 pokračuje v aktivite súboru VENI ensemble a jeho
umeleckého vedúceho Daniela Mateja. Nadácia Tatra banky podporila projekt,
ktorého zámerom bola propagácia súčasnej hudby a najstaršieho fungujúceho
súboru súčasnej hudby na Slovensku – VENI ensemble. V rámci projektu boli
realizované 2 koncerty VENI ensemble, v júni 2020 v Liptovskom Mikuláši
a v septembri 2020 v At Home Gallery, Šamorín. Koncerty tak ponúkli prierez
aktuálnymi kompozičnými trendmi v podaní dynamického súboru VENI ensemble.

2020ubsk024
Podporená organizácia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Názov projektu:
NOVÁ DOBA II.
Suma podpory:
1 000 EUR
Mestská časť Bratislava-Staré mesto predstavila projekt Nová doba II, ktorého
cieľom bolo vzbudiť záujem u mladej generácie o získanie správnych informácií
o kultúrno-spoločenských javoch a faktoch z obdobia 20. rokov a ich vývoj a zmeny
až po 50. roky minulého storočia. Nadácia Tatra banky podporila prednášky,
ktoré boli zároveň koncipované tak, aby staršej generácii odbornejšie a z odstupu
predstavili javy a fakty spoločenského a kultúrneho života z tohto obdobia. Výstupmi
projektu boli štyri prednášky. Zaoberali sa témami svetovej módy 1920 – 1950,
československej módy a módnym domom, architektúry – Bratislava Jozefa Mareka a swingu, tancu z obdobia 20.
rokov a hudbe.
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2020ubsk025
Podporená organizácia: Miesto M
Názov projektu:
Miesto M – sprievodné aktivity 2020
Suma podpory:
3 000 EUR
Záujmové združenie Miesto M vzniklo v roku 2019 ako iniciatíva troch divadiel
z nezávislej bratislavskej scény: Divadlo DPM, GAFFA a Uhol_92. Nadácia Tatra
banky podporila projekt Miesto M – sprievodné aktivity 2020, v rámci ktorého boli
zrealizované štyri debaty na spoločenské témy, ktoré boli naviazané na jednotlivé
inscenácie z produkcie DPM, GAFFA a Uhol_92. Pre divákov, tvorcov a najmä
študentov umenia zrealizovalo Záujmové združenie kunsthistorické prednášky
zamerané na výrazné osobnosti nedávnych dejín umenia. Ďalšou aktivitou projektu
boli upcyclingové workshopy, na ktorých bolo objavené nové využitie starých kostýmov a materiálov zo scény
na výrobu doplnkov a odevov. Záujmové združenie Miesto M tiež zorganizovalo dva celodenné focusy na reﬂexiu
environmentálnej krízy v divadelnom, resp. performatívnom umení a prostredí.

2020ubsk026
Podporená organizácia: MUSICA AETERNA
Názov projektu:
Musica bratislaviensis
Suma podpory:
3 000 EUR
Občianske združenie Musica aeterna sa počas 45 rokov pôsobenia vypracovalo
na elitné teleso vo svojom odbore. Nadácia Tatra banky podporila projekt, v rámci
ktorého bola prezentovaná vzácna a málo uvádzaná komorná hudobná literatúra,
akcentujúc autorov pôsobiacich v Bratislave – Samuela Capricorna, Antona
Zimmermanna, Daniela Speera a Theodora Lotza, doplnenú autormi súvisiacimi
s dramaturgiou konkrétneho koncertu. Občianske združenie prostredníctvom troch
realizovaných koncertov prezentovalo kompetentnú retrospektívu historickej hudby
v podmienkach súčasného poznania širších súvislostí.

2020ubsk027
Podporená organizácia: Nadácia Cvernovka
Názov projektu:
Divadlo a tanec v Novej Cvernovke
Suma podpory:
4 000 EUR
Nadácia Cvernovka prevádzkuje kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka, ktoré
zahŕňa multifunkčný kultúrny priestor, exteriérovú terasu a pódium, verejnú knižnicu,
ﬁlmový a fotograﬁcký ateliér a 76 umeleckých a kreatívnych ateliérov. Nová Cvernovka
v roku 2020 zaradila do kultúrneho programu divadelné a tanečné projekty s vyššou
frekvenciou ako v predošlých rokoch. Dramaturgia programu bola zameraná
primárne na poskytnutie dostupného priestoru pre nezávislé a novovzniknuté súbory
s progresívnymi znakmi tvorby. Nadácia Tatra banky podporila projekt, v rámci
ktorého Nová Cvernovka v roku 2020 pomohla zrealizovať 17 predstavení, podporila zorganizovanie 2 online premiér
a 3 online repríz. V uplynulom roku sa priestoru podarilo začať organicky vytvárať publikum, ktoré bude navštevovať
kvalitné, i keď menej známe divadelné a tanečné projekty.
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2020ubsk028
Podporená organizácia: Nadácia Milana Šimečku
Názov projektu:
[fjúžn] 15 – festival nových menšín
Suma podpory:
4 800 EUR
Prostredníctvom festivalu [fjúžn] sa Nadácia Milana Šimečku snaží scitlivovať
verejnosť v téme migrácie, búrať predsudky, posilňovať hlas nových menšín
v spoločnosti a spájať. Nadácia Tatra banky podporila 15. ročník festivalu [fjúžn],
v rámci ktorého bolo verejnosti ponúknutých viac ako 30 podujatí, od koncertov,
výstav, divadelných predstavení, komunitných podujatí, diskusií až po mnoho ďalších
sprievodných aktivít. Predstavení na ňom boli účinkujúci s koreňmi v desiatkach krajín
po celom svete. [fjúžn] aktivity prinášajú témy týkajúce sa diverzity do priestorov
dominantnej kultúry, napomáhajú cudzincom prekračovať symbolické hranice vo verejnom priestore a rozostrovať
tieto hranice medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva.

2020ubsk029
Podporená organizácia: Nadácia Slovak Press Photo
Názov projektu:
Výstava: NEZVRATNÝ – Maciek Nabrdalik
Suma podpory:
2 500 EUR
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO vznikla v roku 2015 za účelom podpory slovenskej obrazovej žurnalistiky
a tvorby predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú
žurnalistiku, dokumentárnu a fotograﬁckú tvorbu, ale aj záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií.
Nadácia Tatra banky podporila realizáciu výstavy fotograﬁí významného poľského dokumentárneho fotografa
Macieka Nabrdalika v Galérii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO. Ako súčasť výstavy pripravila Nadácia aj besedu
s fotografom. Prostredníctvom výstavy fotograﬁí a súvisiacich informačných aktivít Nadácia zároveň upozorňuje na
neľahkú situáciu preživších nacistických táborov a na stúpajúce riziko extrémistických síl v Európe.

2020ubsk030
Podporená organizácia: Nezávislý útvar divadelnej energie, o. z.
Názov projektu:
ROĽA – vytvorenie a uvedenie inscenácie
Suma podpory:
3 000 EUR
Občianske združenie NUDE – Nezávislý útvar divadelnej energie vzniklo v roku 2017 s cieľom podpory súčasnej
tvorby v oblasti divadla a vizuálneho umenia s presahmi do literárnej oblasti. Nadácia Tatra banky podporila
projekt ROĽA, ktorého cieľom bolo vytvorenie a verejné uvedenie divadelného predstavenia na tému dedičnosti.
Obsahom predstavenia sú 4 príbehy hľadania vlastnej identity, snahy o prijatie vlastnou rodinou, akási potreba
plnosti a porozumenia. Cieľom je nevenovať sa len osobitným štyrom ženským príbehom, ale aplikovať ich aj
na celospoločenské pnutie vo vnímaní postavenia ženy a jej úlohy a smerovania. Projekt bol realizovaný formou
večerného site-speciﬁc predstavenia na poli.
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2020ubsk031
Podporená organizácia: Nezávislý útvar divadelnej energie, o. z.
Názov projektu:
SHOWCASE Divadla NUDE: venované ženám
Suma podpory:
3 000 EUR
Občianske združenie NUDE – Nezávislý útvar divadelnej energie vzniklo v roku
2017 s cieľom podpory súčasnej tvorby v oblasti divadla a vizuálneho umenia
s presahmi do literárnej oblasti. Nadácia Tatra banky podporila druhý ročník festivalu
SHOWCASE, ktorý sa venoval ženám. Každý deň priniesol pohľad na ženu v rôznych
obdobiach jej života, zameriaval sa na jej vnútorný svet aj na jej spoločenské
postavenie v súčasnosti. Programová časť bola tvorená predstaveniami Divadla
NUDE, tanečným workshopom ﬂamenca, diskusiou a koncertom Kataríny Málikovej. Špeciálne pre festival vznikla
skupinová výstava Pekné kúsky na tému „venované ženám“. Do festivalového programu boli zapojení aj vizuálni
tvorcovia a performatívni umelci prostredníctvom dvoch verejných výziev.

2020ubsk032
Podporená organizácia: Nový Priestor
Názov projektu:
SNY/Medzi túžbou a smrťou (pracovný názov)
Suma podpory:
1 000 EUR
Nový Priestor vznikol ako komunitný priestor pre vzdelávanie, výskum a tvorbu
v tanci a fyzickom divadle. Nadácia Tatra banky podporila projekt SNY/Medzi
túžbou a smrťou, ktorý je performatívnym koncertom, vznikajúcim v spolupráci
Kataríny Brestovanskej – tanečníčky a choreografky, Jany Smokoňovej – režisérky,
dramaturgičky a hudobného producenta a hudobníka Adama Dekana. Témou
predstavenia je napĺňanie života svojím vlastným jedinečným potenciálom. Dielo
sa opiera o klasika teórie hierarchizácie potrieb Abrahama Maslowa, existenciálnej psychoterapie Irvina Yaloma
a teórie prechodových objektov od Donalda Winnicota. Premiéra a repríza predstavenia boli realizované 6. a 7.
marca 2020 v Pistoriho paláci.

2020ubsk033
Podporená organizácia:

Občianske združenie Bratislavské rožky –
Poszonyi kiﬂi polgári társulás
Názov projektu:
Zoltán Szalay: Rómer, záchranca rozprávok
Suma podpory:
1 500 EUR
Občianske združenie Bratislavské rožky vzniklo s cieľom chrániť historické a kultúrne
hodnoty mesta a odovzdávať cenné a zaujímavé informácie a vedomosti ďalším generáciám
Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru. Rómer Floris bol v 19. storočí
významnou osobnosťou Bratislavy, ako aj celého Uhorska. Má významné zásluhy najmä
v oblasti rozvoja prírodných vied a archeológie. Nadácia Tatra banky podporila vydanie
Rozprávky o Rómerovi, ďalšiu časť edície Bratislavské rozprávky, ktorá spracúva príbehy významných historických
osobností Bratislavy.

Výročná správa 2020 | Nadácia Tatra banky

2020ubsk034
Podporená organizácia: Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi kiﬂi polgári társulás
Názov projektu:
Exteriérová výstava: Ich bin ein Pressburger
Suma podpory:
3 000 EUR
Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi kiﬂi polgári társulás vzniklo v roku 2010. Nadácia Tatra banky
podporila výstavný projekt zaoberajúci sa spracovaním rodinných príbehov a pozostalostí starých bratislavských
rodín. Prostredníctvom projektu ožívajú najmä lokálne príbehy, ktoré majú žánrovo blízko k historickým povestiam,
literárnym anekdotám, mestským legendám, a ktoré sú nositeľmi istého vizuálneho potenciálu, historickej
i súčasnej pamäti. Pop-up výstava je výstupom dlhoročného digitalizačného dokumentačného projektu: Ich bin ein
Pressburger.

2020ubsk035
Podporená organizácia: Občianske združenie POUR ART
Názov projektu:
Kultúrne leto v Stupave
Suma podpory:
2 000 EUR
Občianske združenie Pour Art vzniklo v novembri roku 2007 vďaka iniciatíve ľudí,
ktorí pociťovali nedostatok v kultúrno-spoločenskej oblasti na území mesta Stupava.
Nadácia Tatra banky podporila projekt Kultúrne leto v Stupave, v rámci ktorého boli
v meste vytvorené podmienky pre činnosť jednotlivcov i kolektívov a ich prezentáciu.
V priestore synagógy a divadla boli realizované detské predstavenie, koncert a séria
divadelných predstavení. Vďaka realizácii podujatia bola vytvorená komunita, s ktorou
bude možné rozvíjať hodnoty ako vytváranie možností a návykov zmysluplných voľnočasových aktivít, podporenie
edukačnej vzdelávacej a kultúrnej činnosti a rozširovanie radov návštevníkov Synagógy.

2020ubsk036
Podporená organizácia: ORGANyBOF
Názov projektu:
Slovenské historické organy
Suma podpory:
3 000 EUR
ORGANyBOF je občianske združenie, ktoré sa od roku 2019 snaží prostredníctvom
svojej činnosti propagovať a zviditeľniť organovú interpretáciu slovenských
a zahraničných umelcov. Nadácia Tatra banky podporila 29. ročník festivalu
Slovenské historické organy, ktorého zámerom bolo podnietiť záujem a starostlivosť
o historicky vzácne organy, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska.
Na otváracom koncerte v kostole v Dunajskej Lužnej boli predstavení organizátori
podujatia – Marieta Puhovichová a Marek Vrábel. V rámci podujatia boli realizované koncerty v kostoloch
v Jarovciach v prevedení Márie Magyarovej Plšekovej, v Stupave-Máste v prevedení Mária Sedlára a v Čuňove
v prevedení Michala Hanuša. Koncerty mali aj informatívno-edukačný charakter, po každom zo spomínaných
koncertov bola umožnené všetkým zúčastneným poslucháčom vyskúšať si zvukové možnosti organu a pozrieť
si ho zvnútra.
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2020ubsk037
Podporená organizácia: OZ Blumentálska partia
Názov projektu:
zaŽi mesto
Suma podpory:
3 500 EUR
Blumentálska partia je platforma združujúca aktérov z mimovládneho, verejného a súkromného sektora, ktorých
aktivity sa sústreďujú v bratislavskej štvrti Blumentál. Významným prínosom projektu je podpora aktívneho
komunitného života a zapojenie verejnosti do tvorby atraktívneho a inkluzívneho územia v meste. Prostredníctvom
zberu nápadov boli aktivované tvorivé kapacity s následným priestorom na prezentáciu. Procesom prípravy zadania
a realizáciou diela vo verejnom priestore prispieva združenie k podpore novodobej identity. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, ktorý má zároveň ambíciu vytvoriť funkčný nástroj na prepojenie komunity a podporu zvyšovania
kvality verejných priestorov, ktorý plánuje replikovať na ďalšie lokality.

2020ubsk038
Podporená organizácia: OZ BRAK
Názov projektu:
Jana Beňová – 8 a pol bratislavských ulíc
Suma podpory:
2 000 EUR
OZ BRAK vykonáva od roku 2015 pod svojou hlavičkou neperiodickú publikačnú
činnosť, spojenú s hlavnou festivalovou agendou: propagovať súčasnú knižnú
kultúru spoločne cez jej literárne, vizuálne a materiálne kvality. Nadácia Tatra
banky podporila vydanie novej knihy Flaneurova košeľa (8 a pol bratislavských ulíc)
bratislavskej autorky Jany Beňovej. Kniha je venovaná postrehom a životu na ôsmich
uliciach mesta. Autorka sa inšpirovala postavou ﬂaneura, ktorý sa potuluje mestom.
Bratislavským ﬂaneurom je Jana Beňová už tridsať rokov. Pozorovala, čo sa na ulici odohráva, čo je na nej zaujímavé,
čo ju charakterizuje, odlišuje od iných ulíc, aké prípadné kauzy sú s ňou spojené, čo je najzaujímavejšie v jej
minulosti, aká je v noci a čo ju, možno, čaká v budúcnosti. V rámci svojich prechádzok sa rozprávala s ľuďmi, ktorí na
uliciach žijú, pracujú a prechádzajú tadiaľto.

2020ubsk039
Podporená organizácia: OZ BRAK
Názov projektu:
BRaK – Bratislavský knižný festival 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
OZ BRAK vzniklo v roku 2015 s cieľom formálne zastrešiť prípravu a realizáciu
Bratislavského knižného festivalu. Nadácia Tatra banky podporila 7. ročník
medzinárodného knižného festivalu BRaK, ktorého zámerom bolo priniesť kvalitný
program. Pre program festivalu bola tento rok ústredná téma – „nový folklór“.
Festivalový program mal ambíciu podporovať komunikáciu a predaj zúčastnených
vydavateľov. V centre jeho záujmu boli opäť aktuálne podoby, premeny a funkcie
knižného média, s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom
nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V rámci festivalu boli zachované presahy do rôznych
druhov umenia a v programe bola zastúpená literatúra, ilustrácia, ako aj hudba, divadlo a výtvarné umenie.
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2020ubsk040
Podporená organizácia: permanentne autorsky realizovaná tvorba
Názov projektu:
Aktivity a reprízy inscenácií združenia per. ART
Suma podpory:
2 000 EUR
Občianske združenie permanentne autorsky realizovaná tvorba združuje bývalých spolužiakov, absolventov
VŠMU, najmä z oblasti divadla, ktorí majú mnoho skúseností a praxe s realizáciou divadelných inscenácií v rôznych
divadlách na Slovensku. Zámerom projektu, podporeného Nadáciou Tatra banky, bolo celoročne prispievať
k rozvoju divadelnej tvorby na Slovensku, najmä v Bratislave. Občianske združenie prináša na slovenskú divadelnú
scénu v zahraničí oceňované tituly, zabezpečuje ich preklady, realizáciu a premiérové uvedenie na Slovensku.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť dokopy 50 repríz, aktuálnych aj novovzniknutých predstavení, a to nielen v mieste
ich vzniku – v Bratislave.

2020ubsk041
Podporená organizácia: Pnutie LUXUS, o. z.
Názov projektu:
DOM 2020 Nová Senzibilita
Suma podpory:
3 500 EUR
Občianske združenie Pnutie Luxus zastrešuje od roku 2015 festival súčasného
umenia DOM (Dielo Otvorené Miestu). Nadácia Tatra banky podporila šiesty ročník
festivalu DOM, ktorý bol realizovaný v priebehu augusta 2020 v Pistoriho paláci
ako výstava súčasného umenia so sprievodnými podujatiami. V rámci projektu
DOM 2020 Nová Senzibilita bol naznačený posun súčasného umenia nových médií
smerom k environmentálnemu kontextu a významu. Na festivale bolo prezentované
umenie a technológie v symbióze s prírodou, ktorá nás, zatiaľ, obklopuje. Podujatie
bolo prínosné aj pre detského diváka, a to v podobe ekologického workshopu.
Spriateleným partnerským podujatím bol festival SENSORIUM, ktorý zdieľal spoločnú tému Nová Senzibilita
s festivalom DOM.

2020ubsk042
Podporená organizácia: Príchod Godota o. z.
Názov projektu:
Dve reprízy predstavenia Bytie 2
Suma podpory:
1 300 EUR
Občianske združenie Príchod Godota vzniklo v roku 2017 ako reakcia na súčasnú
nezávislú tvorbu viacerých etablovaných umelcov, ktorí cítili potrebu tvoriť na poli
nezávislého divadla pod spoločným umeleckým zoskupením. Nadácia Tatra banky
podporila realizáciu dvoch predstavení od ruského dramatika I. Vyrypajeva: Bytie
2. Predstavenia sa konali v septembri v Štúdiu 12 a v októbri v Kultúrnom dome
Modra. Priebeh oboch predstavení bol veľmi príjemný, hra bola odprezentovaná
na vysokej úrovni.
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2020ubsk043
Podporená organizácia: QUASARS
Názov projektu:
Cyklus koncertov Quasars Ensemble
Suma podpory:
1 500 EUR
Činnosť občianskeho združenia Quasars sa zameriava prevažne na organizáciu
hudobnej produkcie, podporu projektov v oblasti klasickej hudby, súčasného
umenia, prezentovanie slovenského hudobného aj interpretačného umenia
doma a v zahraničí. Nadácia Tatra banky podporila Cyklus koncertov Quasars
Ensemble, ktorý bol zameraný na prezentáciu pôvodnej slovenskej hudobnej
tvorby, slovenského interpretačného umenia a prezentáciu u nás málo hrávaných
významných diel kľúčových skladateľských osobností 20. a 21. storočia. V Bratislave bola uvedená skladateľská
a interpretačná špička z oblasti súčasného hudobného umenia. Na realizácii sa interpretačne podieľali koncertní
umelci komorného súboru Quasars Ensemble pod umeleckým vedením I. Buffu.

2020ubsk044
Podporená organizácia: S.T.O.K.A.
Názov projektu:
Arrokoth
Suma podpory:
4 000 EUR
Divadlo Stoka je prvým poprevratovým nezávislým divadlom, ktoré vzniklo v roku
1991. Nadácia Tatra banky podporila vytvorenie komunikatívnej divadelnej inscenácie
s názvom Arrokoth za účasti piatich herečiek Michaely Fech, Lenky Libjakovej, Braňa
Mosného, Tomáša Pokorného a Petra Tilajčíka, s výtvarným riešením výtvarníčky
Miriam Struhárovej, pod vedením režiséra Blaha Uhlára. Motivicky sa do inscenácie
dostali od banálností po politicky v súčasnosti veľmi aktuálne fašizujúce tendencie,
ktoré našu spoločnosť zákerne terorizujú. Predstavenie bolo odohrané v divadelnom štúdiu DISK v Trnave dňa
17. októbra 2020. Inscenácia mala aj reprízu.

2020ubsk045
Podporená organizácia: S.T.O.K.A.
Názov projektu:
Reprízy Divadla Stoka
Suma podpory:
3 500 EUR
Divadlo Stoka je prvým poprevratovým nezávislým divadlom, ktoré vzniklo v roku
1991. Nadácia Tatra banky podporila projekt Reprízy divadla Stoka, ktorého cieľom
bolo najmä udržať zabehnutú líniu uvádzania predstavení nezávislého Divadla Stoka
a uspokojiť tak dopyt po profesionálnom nezávislom umení v Bratislave. Predstavenie
Borderline bolo uvedené v Bytči a predstavenie Charles Baudelaire v Zichyho
paláci v exteriéri, obe pre prítomného diváka. Dve predstavenia inscenácie Arrokoth
a predstavenie Katastrofa boli odohrané v divadelnom štúdiu trnavského divadelného súboru DISK, predstavenia
rovnako ako čítanie poézie Charlesa Baudelaira boli streamované, z dôvodu neprajnej pandemickej situácie.
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2020ubsk046
Podporená organizácia: Slovenská jazzová spoločnosť
Názov projektu:
Nové tváre slovenského jazzu 2020
Suma podpory:
2 500 EUR
Slovenská jazzová spoločnosť vznikla v roku 1991 ako občianske združenie hudobníkov a priaznivcov jazzu.
Nadácia Tatra banky podporila súťažnú prehliadku Nové tváre slovenského jazzu, ktorá sa koná nepretržite od roku
1986. Súťažná prehliadka sa za uplynulé roky výrazne podieľala na vytvorení profesionálnej platformy v oblasti jazzu,
ktorá sa môže prezentovať bohatou jazzovou históriou a vytvorenou tradíciou. Súťažná prehliadka je určená pre
mladé kapely, prípadne sólistov, ktorí sa venujú jazzu a príbuzným žánrom. Slovenská jazzová spoločnosť sa snaží
s výraznými kapelami, prípadne jednotlivcami ďalej pracovať.

2020ubsk047
Podporená organizácia: Slovenské centrum dizajnu
Názov projektu:
Národná cena za dizajn 2020
Suma podpory:
4 000 EUR
Slovenské centrum dizajnu plní úlohu dokumentačného, informačného,
zbierkotvorného, propagačného, konzultačného, výskumného, edičného a študijného
pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Nadácia Tatra banky podporila
zorganizovanie Národnej ceny za dizajn 2020, prestížneho ocenenia pre dizajnérov
zo Slovenska, alebo študentov dizajnu. Organizátorom sa podarilo osloviť čo
najväčší počet dizajnérov, do súťaže bolo prihlásených 469 graﬁckých dizajnérov,
profesionálov a študentov. Výstupy Národnej ceny zasiahli čo najširšie publikum, širokú verejnosť, o čom svedčia
štatistiky návštevnosti webovej stránky a počet sledovaní videa o ocenených. V Hurbanových kasárňach bola
inštalovaná výstava s dielami, ktoré porota vybrala.

2020ubsk048
Podporená organizácia: Spoločnosť Theodora Lotza
Názov projektu:
Bratislava Mozart Festival 2020
Suma podpory:
3 500 EUR
Občianske združenie Spoločnosť Theodora Lotza sa zameriava na rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku realizáciou
viacerých koncertných cyklov. Nadácia Tatra banky podporila podujatie Bratislava Mozart Festival, ktoré združenie
organizuje od roku 2014. V sérii ôsmich koncertov bolo pre organizátorov dôležité rozšíriť povedomie o skladateľoch
a nástrojároch pôsobiacich v 18. a 19. storočí na území Bratislavy, uviesť diela W. A. Mozarta okrem v originálnej
inštrumentácii, najmä v objavnej úprave jeho opusov prešporským rodákom Petrom Lichtenthalom. V rámci festivalu
bolo tiež pripomenuté jubilejné 250. výročie narodenia hudobného velikána Ludwiga van Beethovena.
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2020ubsk049
Podporená organizácia: Stopy snov o. z.
Názov projektu:
Uhol pohľadu
Suma podpory:
2 500 EUR
Stopy snov je občianske združenie, ktorého cieľom je meniť uhol pohľadu na človeka so zdravotným
znevýhodnením. K dosiahnutiu tohto cieľa si združenie vyproﬁlovalo tri línie – divadlo, výstavy a vzdelávanie.
Občianske združenie sa rozhodlo postaviť ťažisko festivalu Uhol pohľadu na divadle. Nadácia Tatra banky podporila
festival Uhol pohľadu, v rámci ktorého boli divákom ponúknuté divadelné a ﬁlmové predstavenia s tematikou ľudí so
zdravotným znevýhodnením. Po kultúrno-umeleckej stránke prináša festival na javisku alternatívnu umeleckú formu,
ktorá otvára divákovi možnosti spoznať svet ľudí, o ktorých mal pôvodne zastretú predstavu na základe spoločensky
pretrvávajúcich predsudkov.

2020ubsk050
Podporená organizácia: TICHO a spol.
Názov projektu:
TICHO a spol. – komorné kultúrne centrum 2020
Suma podpory:
4 800 EUR
Občianske združenie TICHO a spol. sa od roku 2010 vyproﬁlovalo ako nezávislý
kultúrny priestor, ktorý ponúka svoje profesionálne zázemie pre multi-žánrové
projekty. Spolupráca združenia so všetkými súbormi, ktoré zastrešuje v rámci
Platformy nezávislých divadiel, pokračovala aj počas náročných podmienok
dodržiavania hygienických opatrení bez najmenších problémov. Nadácia Tatra banky
podporila projekt, v rámci ktorého boli realizované tri premiéry autorských projektov:
ODIVO – Svetlonos, bees-R – Priviazaní na kôl okamihu, mimoOs – No On, ktoré spájajú viaceré umelecké
disciplíny. V roku 2020 bolo usporiadaných celkom 83 podujatí, ktoré zahŕňali divadelné predstavenia, tanec
a súčasné pohybové divadlo, Work in progress, koncert, komunitné workshopy a stretnutia a výstava.

2020ubsk051
Podporená organizácia: Uhol_92 o. z.
Názov projektu:
Uhol reprízuje: Romulus V., Zastavení, Apokabaret
Suma podpory:
2 000 EUR
Pod hlavičkou občianskeho združenia Uhol_92 vznikajú inscenácie, ktoré autorsky
a režijne zastrešujú Alžbeta Vrzgulová a Peter Galdík. Nadácia Tatra banky podporila
reprízy inscenácií Romulus V., Zastavení, Apokabaret, ktoré boli realizované prevažne
naživo. Časť repríz inscenácií bola vzhľadom na pandemickú situáciu presunutá
do online priestoru. Pre tieto inscenácie bolo zorganizované špeciálne hranie bez
divákov za účelom natáčania, aby bol výsledný videozáznam čo najkvalitnejší
a najpútavejší pre sledovanie online. Napriek opatreniam z dôvodu pandémie boli
realizované takmer všetky reprízy inscenácie z predloženého projektu.
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2020ubsk052
Podporená organizácia: UM, o. z.
Názov projektu:
Prúdenie v T3 2020
Suma podpory:
2 000 EUR
Občianske združenie UM zastrešuje T3 – kultúrny prostriedok, v ktorom bolo
zorganizovaných vyše 130 podujatí. Nadácia Tatra banky podporila projekt Prúdenie,
ktorý je pokračovaním úspešnej série krátkych samostatných výstav vo vozni
električky. V rámci projektu boli v priebehu mája až októbra 2020 realizované tri
výstavy. Procesuálna intervenčná maľba Denisy Slavkovskej, ktorá reagovala na
aktuálne diania, a zvuková a objektová inštalácia Simony Papšovej, ktorá pracovala
s dualitou realít, v ktorých aktuálne žijeme. V rámci tretej výstavy Martin Hrvol uchopil vyradený električkový vozeň na
Trnavskom mýte ako biotop.

2020ubsk053
Podporená organizácia: UM, o. z.
Názov projektu:
T3 (nielen letné) kino
Suma podpory:
2 000 EUR
Občianske združenie UM vzniklo v roku 2015. Jeho primárnou aktivitou je malé
kultúrne centrum T3 – kultúrny prostriedok. Nadácia Tatra banky podporila
ﬁlmové premietania, ktoré boli organizované v priestore pred električkou formou
letného kina. Do programu boli zaradené aj snímky režiséra Istvána Szabóa – Otec
a Budapeštianske poviedky. Premietanie snímky Budapeštianske poviedky, v ktorej
je električka centrálnym motívom, bolo obohatené aj o prednášku ﬁlmového kritika
Jaromíra Blažejovského, ktorý sa zaoberá kinematograﬁou strednej a východnej Európy. Divákom bol okrem iných
predstavený výber snímok od Petra Solana, Xaviera Dolana či Karla Zemana, či snímok Deväťdesiate.

2020ubsk054
Podporená organizácia: Unkulunkulu
Názov projektu:
x/y/z
Suma podpory:
2 500 EUR
Občianske združenie Unkulunkulu je zamerané na prepájanie a spoluprácu umelcov najmladšej generácie
z rôznych odvetví do spoločných projektov. Nadácia Tatra banky podporila projekt „x/y/z“ Veroniky Frtúsovej
a Romana Poliaka, ktorý sa zaoberá hodnotovými posunmi medzi generáciou mladých ľudí a ich starých rodičov.
Cieľom projektu bolo bez sentimentu vokalizovať hlas generácie dnes už „odloženej nabok“, jej vysporiadanie sa
so spoločenskými zmenami a „témami doby“ ako turizmus, globalizácia, rasizmus. Okrem obsahovej a tematickej
hodnoty priniesol projekt na Slovensku zriedka videný koncept divadla pre mikropublikum, ktorý je v okolitých
krajinách výrazným trendom súčasného divadla.
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2020ubsk055
Podporená organizácia: Vlna
Názov projektu:
Burgr/Štrpka: Kam plášť, tam vietor
Suma podpory:
1 500 EUR
Občianske združenie VLNA realizuje viaceré aktivity. Vydáva vlastný časopis a má
vlastnú knižnú a hudobnú edíciu, v ktorej doposiaľ vyšlo do 50 kníh významných
slovenských autorov a približne 20 CD, LP, SP, EP albumov. Nadácia Tatra banky
podporila projekt vydania albumu Burgr/Štrpka: Kam plášť tam vietor. Nahrávanie,
mixáž, produkcia, mastering, dizajn, korektúra a lisovanie nosičov boli uskutočnené
v priebehu júla až decembra 2020. Na projekte sa okrem autorov Ľuba Burgra
a Ivana Štrpku podieľali aj gitarista Daniel Hurtuk, bubeník Dalibor Burgr, majster zvuku Jozef Šarišský, graﬁk
a dizajnér Ján Šicko, master vyhotovil Ondřej Ježek, korektúru Barbora Berezňáková, album produkoval Peter Šulej.

digital
dá
budúcnosť

www.nadaciatatrabanky.sk
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B. Podpora partnerských projektov
Zoznam 15 podporených partnerských projektov s anotáciou o ich realizácii
podpora vzdelávania
2020op001
Podporená organizácia:
Názov projektu:

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie
na Slovensku v roku 2020
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 inštitút pokúsil dosiahnuť
aj v roku 2020 prostredníctvom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich projektov, ktoré
sú na Slovensku jediné svojho druhu. Prvým sú CEQLS prednášky renomovaných
osobností zo zahraničia o ekonómii a aktuálnych ekonomických problémoch. V roku 2020 boli pozvaní traja
významní nositelia ekonomického myslenia – Kristian Niemietz, vedúci oddelenia politickej ekonómie Institute of
Economic Affairs, Nima Sanandaji, prezident European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform a Stefan
Kolev, profesor ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau, riaditeľ Wilhelm Röpke Institute v Erfurte.
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.

2020op003
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. Inštitút monitoruje ﬁnancovanie
verejného sektora, vypracúva analýzy a odporúčania pre hospodársku politiku
a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. V roku 2020 sa Inštitútu
podarilo zrealizovať tretí ročník celoštátnej súťaže Ekonomická olympiáda, do ktorej sa zapojilo rekordných 6500
študentov z viac ako 210 stredných škôl na celom Slovensku. Zámerom inštitútu bolo zaktualizovať údaje na stránke
Cena štátu a plagáte – Vesmír verejných výdavkov, ktorý bol vytlačený a rozposlaný na 350 stredných a vysokých
škôl po celom Slovensku. Inštitút v tomto roku vymyslel a zrealizoval vzdelávací projekt Ekonómia na doma,
postavený na učebnici Ekonómia v 31 hodinách, ktorý zaujal tisíce študentov a stovky sa zapojili do desiatich testov,
ktoré sa uskutočnili v týždňových intervaloch.
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2020op004
Podporená organizácia: Youth@Bratislava
Názov projektu:
TEDxYouth@Bratislava 2021
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Občianske združenie Youth@
Bratislava, ktorého cieľom je zorganizovať ďalší ročník podujatia TEDxYouth@Bratislava. Konferencie TEDx sú
celosvetovo renomovaným formátom, ktoré sa od podujatí im podobných odlišujú 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. Prostredníctvom tohto podujatia majú mladí ľudia možnosť rozšíriť si obzory,
vybudovať si vzťah ku krajine vďaka inšpiratívnym príbehom a rovesníkom, či nájsť motiváciu zlepšovať svoje okolie.
Snahou je predstaviť študentom niekoľko silných rečníkov, ktorí sa nachádzajú mimo ich bubliny a ktorých životné
príbehy sú naozaj netradičné a zaujímavé.

2020op008
Podporená organizácia: GoodMood, o. z.
Názov projektu:
Hungry Minds
Suma podpory:
6 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila
Občianske združenie GoodMood, ktoré od roku 2017 prevádzkuje co-workingové
centrum Coworking Cvernovka s detským klubom. Po otvorení coworkingu
a rozhovoroch s členmi vnímalo združenie silnú potrebu ďalšieho pracovného rozvoja.
Začali sa realizovať vzdelávacie aktivity s ambíciou poskytnúť členom coworkingu
odbornú podporu v rozvoji ich podnikania. Vďaka ich pozitívnej spätnej väzbe sú
podujatia otvorené aj pre verejnosť. Doposiaľ bolo zrealizovaných 142 podujatí. Cieľom projektu bolo zrealizovať
ďalšiu sériu tréningov s názvom Hungry Minds pod vedením profesionálnych lektorov, ktoré budú zamerané na
vzdelávanie v oblasti soft skills.

2020op009
Podporená organizácia: TEDxBratislava
Názov projektu:
TEDxBratislava 2020
Suma podpory:
8 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti podpory vzdelávania podporila Občianske združenie
TEDxBratislava, ktorého cieľom bolo zorganizovať multižánrovú konferenciu na štýl svetovej konferencie TED.
Podujatie TEDxBratislava dalo po úspešných 10 ročníkoch znova priestor jedinečným osobnostiam zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia, ktoré sú výnimočné svojím zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom. Z vystúpenia každého
rečníka sa vyhotovujú videozáznamy, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Organizátormi sú nadšení dobrovoľníci,
ktorí sa príprave konferencie venujú vo svojom voľnom čase. Cieľom bolo rozprúdiť živé diskusie na rôzne témy
a sprostredkovať stretnutie čo možno najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod na
vzájomné stretnutie.
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2020op011
Podporená organizácia:

The Duke of Edinburgh’s International Award
Slovensko, o. z.
Názov projektu:
5000 mladých v DofE
Suma podpory:
10 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila ako svojho partnera v oblasti vzdelávania Občianske
združenie The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, ktoré vedie
program DofE – Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu. Rozvojový program bol
založený v roku 1956 princom Philipom. Mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov
dáva šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im
uspieť v živote. V DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele v niekoľkých oblastiach a na ceste k ich splneniu
posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné
pre ďalší akademický aj pracovný život.

podpora vzdelávania v digitálnej oblasti
2020op014
Podporená organizácia: Virtual Medicine, o. z.
Názov projektu:
VR Finančné vzdelávanie
Suma podpory:
40 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila ako svojho partnera v oblasti
vzdelávania občianske združenie Virtual Medicine, ktorého projekt
VR Finančného vzdelávania reﬂektuje na problém mladej generácie
s ﬁnančnou gramotnosťou. Pomocou špeciálnej VR aplikácie
vytvorenej zo 180° interaktívnych videí mal projekt za cieľ previesť mladého diváka základnými životnými ﬁnančnými
rozhodnutiami, ktoré sú vsadené do reálnych životných situácií prispôsobených pre túto cieľovú skupinu. Hravou, ale
zároveň náučnou formou sprístupnil túto, preňho často ťažko uchopiteľnú, ale dôležitú tému. Projekt má potenciál
zlepšiť ﬁnančnú gramotnosť mladej generácie a tým pozitívne ovplyvniť jej život do budúcna.

2020op015
Podporená organizácia: Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Názov projektu:
Založenie Kempelenovho inštitútu
Suma podpory:
100 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila ako svojho partnera v oblasti vzdelávania Kempelenov inštitút inteligentných
technológií. Inštitút si predovšetkým kladie za cieľ získavanie, šírenie a aplikáciu nových vedeckých poznatkov
v oblasti informatiky, inteligentných technológií a príbuzných oblastí v spolupráci s akademickými a priemyselnými
partnermi tak, aby pomohli vybudovať vzdelanejšiu spoločnosť a priemysel produkujúci vyššiu pridanú hodnotu
vďaka inováciám a základnému a aplikovanému výskumu v týchto oblastiach. Zámerom inštitútu je rozvíjanie
výskumu a vzdelávania prostredníctvom spolupráce s výskumno-vzdelávacími inštitúciami na Slovensku aj
v zahraničí. Kempelenov inštitút inteligentných technológií si na zreteľ kladie presadzovanie hodnôt otvorenosti,
transparentnosti a inklúzie vo všetkých oblastiach. Nadácia podporila svojím príspevkom založenie a rozvoj novej
vzdelávacej inštitúcie.
Jej inštitucionálny rozvoj:
• Priestory
• Pracovnoprávne a právne záležitosti
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• Mzdovú a personálnu agendu
• Účtovnú a daňovú agendu
• Infraštruktúru a pracovné nástroje
• Komunikácia
• Stratégia a rozpočet pre rok 2021
• Partnerstvá
Zároveň však aj programovú agendu
• Výskum (základný aj aplikovaný)
• Podpora výskumu

podpora kultúrnych hodnôt – umenia a dizajnu
2020op002
Podporená organizácia: MÓLO
Názov projektu:
Fashion LIVE! 2020
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! ponúka platformu slovenským dizajnérom na odprezentovanie
ich tvorby. Počas troch prehliadkových dní a 21 prehliadkových slotov sa na podujatí odprezentuje vyše 25 dizajnérov
zo Slovenska, Česka a z krajín strednej Európy. Podujatie Fashion LIVE! kladie dôraz na edukáciu a šírenie povedomia
o slovenskom kreatívnom priemysle. Súčasťou hlavného podujatia sú aj sprievodné podujatia, predovšetkým fashion
talky, v ktorých sú širšiemu publiku priblížené témy súvisiace s módnou tvorbou na Slovensku.

2020op006
Podporená organizácia: Čerstvé ovocie, n. o.
Názov projektu:
Dni architektúry a dizajnu 2020/Bratislava
Suma podpory:
13 000 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 (DAAD). Zámerom projektu
bolo vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu
na Slovensku. Festival prostredníctvom prezentácií, prednášok, výstav, diskusií,
workshopov a seminárov rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.
Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie bojujú
proti všetkým predsudkom na poli myslenia. DAAD je medzinárodná prehliadka architektúry a dizajnu založená
v roku 2010 ako jediný projekt tohto druhu na Slovensku. Podobne ako v mnohých európskych metropolách (Viedni,
Prahe, Budapešti či Londýne) je verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej
architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.

105

106

Výročná správa 2020 | Nadácia Tatra banky

2020op007
Podporená organizácia: Na Orave dobre o. z.
Názov projektu:
Konferencia By Design 2020
Suma podpory:
15 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –
umenia podporila Občianske združenie Na Orave dobre, ktoré sa venuje nielen aktivitám
na podporu regiónu Orava, ale tiež organizuje konferencie a semináre zamerané na
dizajn, marketing a inovácie. By Design je výročná medzinárodná konferencia, ktorá
slovenskému publiku prináša svetové špičky dizajnu. Predstavuje inovatívne prístupy
a nečakané možnosti, prostredníctvom ktorých dochádza k pozitívnej zmene vo
fungovaní verejného života a spoločnosti. Organizácia využila bohatý archív prednášok z histórie konferencie By Design
a vytvorila multimediálny portál lab.bydesignconf.com s exkluzívnym obsahom. Zdieľané prednášky sú inšpirujúce
a poskytujú vzdelávanie a jedinečné know-how od svetových dizajnérov pre široký okruh publika – nielen dizajnérov,
ale i marketérov, podnikateľov a iných kreatívnych pracovníkov. Organizácia zároveň zrealizovala online eventy Push
By Design s účasťou svetových i lokálnych odborníkov, ktorí v hĺbkových rozhovoroch reﬂektovali súčasnú špeciﬁckú
situáciu, ako sa s ňou vyrovnať a prinášali inšpirácie, ako z nej i vyťažiť a rásť napriek kríze.

2020op010
Podporená organizácia: Ivan Hronec
Názov projektu:
Be2Can 2020 – tlač katalógu
Suma podpory:
2 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt
– umenia podporila Ivana Hronca a jeho realizáciu ďalšieho ročníka 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 tiež ambíciu podnecovať budúce trendy, ktoré
by mohli prevládať v najbližších rokoch. Be2Can poskytuje skutočnú platformu pre 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.

2020op016
Podporená organizácia: SLOVAK FASHION COUNCIL
Názov projektu:
Best Fashion Graduate 2020/21
Suma podpory:
3500 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt –
umenia podporila Občianske združenie Slovak Fashion Council, ktoré vyhlásilo spolu
s partnermi ďalší 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 sa rozvíjať. Výsledkom je ucelená módna kolekcia s rukopisom autora s možnosťou
prezentácie doma aj v zahraničí a tiež príležitosť svoje modely predávať. Víťaz absolvoval cyklus módnej sezóny
s podporou profesionálov z módnej praxe. Slovak Fashion Council ušil víťazovi program ocenenia na mieru, čo
prináša dlhodobý efekt na budúcu kariéru návrhára.
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ochrana a podpora zdravia
2020op012
Podporená organizácia: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Názov projektu:
Tropic Team VŠZaSP a COVID-19
Suma podpory:
200 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti ochrana a podpora zdravia podporila Vysokú školu zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Zámerom projektu bolo pomôcť v mimoriadnej situácii, kedy Slovensko bojuje
s koronavírusom. Cieľom projektu bolo spustenie rýchlej diagnostiky ochorenia COVID-19 a zabezpečenie prístrojov
na testovanie formou mobilnej jednotky úpravou existujúcich vlastných sanitiek. Ďalším krokom bolo zriadenie
karanténnej nemocnice na báze internátu a urýchlenie ukončenia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve pre bakalársky aj magisterský stupeň, ako aj zaškolenie laborantov a komunitných
sociálnych pracovníkov. V neposlednom rade bol cieľom projektu nákup liekov na postexpozičnú profylaxiu pre
pracovníkov starajúcich sa o bezdomovcov v Bratislave.

2020op013
Podporená organizácia:
Názov projektu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb
domácej karantény pre osoby bez domova
Suma podpory:
20 000 EUR
Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti ochrana a podpora
zdravia podporila Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt reaguje na
bezprecedentnú situáciu, ktorá vznikla v meste v krízovom režime, vzhľadom na
postupujúcu pandémiu COVID-19. Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli Zlatých
pieskov dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby
bez domova. Počítalo sa s umiestením 30 ubytovacích kontajnerov, ktoré boli pripravené na krízové situácie osôb
bez domova. Počas existencie krízovej situácie bolo potrebné zabezpečiť sociálnu službu pre ľudí bez domova.
Zámerom v rámci projektu bolo pracovať s oboma zapojenými skupinami, s ľuďmi bez domova, ale aj s pracovníkmi
poskytujúcimi sociálnu a zdravotnú pomoc.
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Zoznam 8 podporených divadiel v regiónoch s anotáciou o ich realizácii
2020div001
Podporená organizácia: GuNaGu
Názov projektu:
GUnaGU 2020 (2 hry)
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila 2 nové pôvodné inscenácie divadla GUnaGU, ktoré
je najdlhšie hrajúcim alternatívnym profesionálnym divadlom na Slovensku. Vo svojej
ďalšej divadelnej sezóne predstavilo čiernu komédiu o láske s názvom V TOMTO
MESTE ZDOCHOL PES. Hra bola napísaná pre komičku a populárnu herečku Lujzu
Garajovú Schramekovú. Návštevníkom predstavilo mestečko, ktoré je po voľbách
a nikto v ňom nie je spokojný so svojím údelom. Druhá hra s názvom Eva robí z domu
(Escape room), bola napísaná k momentálnej situácii súvisiacej s pandémiou. Divadlo, napriek zložitej pandemickej
situácii a októbrovému uzavretiu divadiel, zrealizovalo obidve inscenácie a odohralo aj prvé reprízy. Hry boli výborne
prijaté publikom, obecenstvo sa zabávalo a bolo nadšené, že je opäť v divadle. Najmä druhá hra Eva robí z domu,
ktorá bola napísaná priamo na tému pandémie, má kultúrny a celospoločenský význam, nakoľko popisuje a zamýšľa
sa nad problémami dnešných dní. Finančný dar bol použitý na uhradenie honorárov.

2020div002
Podporená organizácia:
Názov projektu:

Divadlo Jonáša Záborského
Vytvorenie a zaradenie muzikálu JESUS CHRIST
SUPERSTAR do repertoára divadla
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila uvedenie muzikálu Jesus Christ Superstar v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove. Jeden z najslávnejších muzikálov všetkých čias sa
na slovenskom javisku predstavil iba po druhýkrát a bol uvedený pri príležitosti 50.
výročia vzniku muzikálu. Príbeh posledných dní Ježiša Krista, prerozprávaný Judášom
Iškariotským, spracovali Andrew Lloyd Webber a Tim Rice. Jesus Christ Superstar,
žánrovo radený k muzikálu, ale aj rockovej opere či scénickému oratóriu nie je len prostriedok k priblíženiu
náboženstva mládeži a širšej populácii, ale aj prezentáciou majstrovského umenia Webbera a Ricea, poskytujúcou
neobyčajnú príležitosť pre každého interpreta a účinkujúceho.

2020div003
Podporená organizácia: Štátne divadlo Košice
Názov projektu:
F. M. Dostojevskij: Besy
Suma podpory:
5 000 EUR
V roku 2021 uplynie presne 200 rokov od narodenia azda najväčšieho spisovateľa modernej doby, ak nie všetkých
čias, Fjodora Michajloviča Dostojevského. V Štátnom divadle Košice si uctia jeho pamiatku a pripomenú mimoriadne
naliehavý, hlboký a ľudský odkaz jeho diela. Nadácia Tatra banky podporila uvedenie predstavenia Besy v Štátnom
divadle Košice. Besy sú antinihilistickým románom, sociálnou a politickou satirou, psychologickou drámou
a alegóriou vykresľujúcou katastrofálne dôsledky politického a morálneho nihilizmu. Klasické, divácky atraktívne,
nanajvýš aktuálne dielo má potenciál dlhodobo tvoriť súčasť repertoáru a zabezpečiť vysoký divácky záujem.
Predstavenie je svojím spracovaním vhodné pre stredoškolského diváka, čím rozšíri edukatívne činnosti divadla,
ktorými chce prispieť k výchove mladého diváka.
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2020div004
Podporená organizácia: Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Názov projektu:
Divadelná sezóna 2020/2021
Suma podpory:
3 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila prípravu novej inscenácie Divadla z Pasáže. Divadlo prostredníctvom inscenácie
otvára tému utvárania morálnych súdov, empatie, otvoreného dialógu a akejsi percepčnej schopnosti. Zámerom je
otvoriť tieto témy, ktoré sledujú viacero vrstiev jednotlivých fenoménov. Práve empatia, ktorú vnímame v súčasnosti
veľmi instantne, je zásadnou otázkou vo vnímaní tabuizovaných tém. Cieľom projektu je vytvoriť pohybové
predstavenie, ktoré narába so sugestívnymi obrazmi telesnosti, vizuálnych vnemov, obrazových metafor, ktoré
sú inšpirované surrealizmom, absurditou racionality, akejsi vlády „zdravého rozumu“. Tvorivý proces vychádza
z „umenia každodenného života“ ľudí s mentálnym postihnutím, zo situácií, ktoré ich samých uvádzajú do frustrácie
a pocitov zmätenosti. Telesnosť, prejavy a potreby duše nie sú otázkou morálky, ale prirodzeného bytia. Mestské
divadlo – Divadlo z Pasáže počas sezóny 2020/2021 oslávi 25. narodeniny.

2020div005
Podporená organizácia: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Názov projektu:
Mizantrop
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila prípravu súčasnej svetovej drámy, hru súčasného britského dramatika Martina
Crimpa Mizantrop. Crimp vytvoril parafrázu na Molièrovho Mizantropa, ktorého zasadil do súčasného sveta umenia
a šoubiznisu. Inšpiroval sa Molièrovým Alcestom a okrem základných charakterov ponechal aj veršovaný jazyk.
Preklad Crimpovho Mizantropa vznikol priamo na objednávku Divadla Jána Palárika. Text z angličtiny preložila
Zuzana Hekel a následne ho prebásnil Ľubomír Feldek. Divadlo Jána Palárika sa snaží týmto titulom nadviazať na
ambiciózne inscenácie súčasnej svetovej dramatiky uvedené v divadle.

2020div006
Podporená organizácia: Divadlo J. G. Tajovského
Názov projektu:
N. V. Gogoľ: Revízor
Suma podpory:
5 000 EUR
Dramaturgický koncept 72. sezóny DJGT sa nesie v znamení javiskového demaskovania súčasných javov, udalostí
a osobností. Súčasťou konceptu je aj uvedenie nadčasovej divadelnej hry Revízor, ktorú podporila Nadácia Tatra
banky. Gogoľova hra patrí do svetového kultúrneho dedičstva už dve storočia, avšak téma o sledovaní, evidovaní
či trestaní tých, ktorí sa neúctivo, hoci pravdivo vyjadrujú o politickom vedení svojej krajiny, sa premieta aj do
aktuálneho obdobia v podobe kontroly sociálnych sietí v jednotlivých režimoch. Príbehy, ktoré čoraz odvážnejšie
fabuluje protagonista hry Chlestakov, priamo súvisia s často skloňovanými témami v 21. storočí, ako sú fake news
a hoax, teda falošnými správami. Okrem presne zmapovanej spoločnosti prehnitej korupciou Gogoľ v Revízorovi
akcentuje aj s tým súvisiace prospechárstvo a ďalší fenomén súčasnej doby, kult osobnosti. Prepojenia súčasnosti
s minulosťou, majstrovsky napísané charaktery, univerzálne posolstvo, ako i moderný scénický jazyk sú prínosom
tak pre účinkujúcich umelcov, ako i návštevníkov zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
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2020div007
Podporená organizácia: Mestské divadlo Žilina
Názov projektu:
Anna Karenina
Suma podpory:
5 000 EUR
Nadácia Tatra banky podporila naštudovanie a realizáciu dramatizácie románu Anna Karenina od popredného
nemeckého dramatika a režiséra Armina Petrasa v réžii Mariána Amslera. Dramatizácia Armina Petrasa zachováva
základnú dejovú líniu románu Leva Nikolajeviča Tolstého, avšak zameriava sa len na ústredné postavy príbehu.
Dej je presunutý do súčasnosti a používa výsostne moderný jazyk súčasnej drámy. Trojuholník Anny, jej manžela
Karenina a milenca Vronského dopĺňajú rozpadávajúca sa manželská dvojica Dáši a Stefana a Kitty s nápadníkom
Levinom. Tri roviny príbehu sa navzájom prelínajú a vyúsťujú do zlomových situácií. Táto dramatizácia bola na
slovenských javiskách uvedená po prvýkrát. Výsledná inscenácia je určená nielen pre obdivovateľov románovej
predlohy, uspokojí aj náročnejšieho diváka, v duchu dramaturgickej línie Mestského divadla v Žiline, ktorá dlhodobo
kladie dôraz na uvádzanie súčasnej drámy a rozvíjanie moderného divadelného jazyka.

2020div008
Podporená organizácia: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Názov projektu:
Kým nastane ticho
Suma podpory:
5 000 EUR
Inscenácia Kým nastane ticho vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline z roku
2007. Cituje konkrétne reportáže a výstupy v médiách súvisiace s touto udalosťou. Zároveň však chce upozorniť aj
na súčasnú situáciu, a to rozsiahlu ťažbu dreva na viacerých územiach SR. Nadácia Tatra banky podporila prípravu
novej inscenácie Divadla Andreja Bagara v Nitre na tému ochrany a výrubov slovenských lesov určenú pre II. stupeň
žiakov ZŠ, študentov SŠ a pedagógov. V rámci režijno-dramaturgickej koncepcie plánujú tvorcovia sprostredkovať
deťom odborné informácie najmä cez rôzne fyzikálno-chemické pokusy a videoprojekcie. Inšpiráciou sú aktivity
Katedry fyziky a Katedry ekológie PF UKF v Nitre, ktoré boli oslovené k spolupráci, ako aj aktivity a inštalácie
vedeckých múzeí v SR a v ČR. Inscenáciu koncipujú zároveň ako protest song mladej generácie inšpirovaný
celoeurópskymi protestami mládeže proti nečinnosti v boji proti klimatickým zmenám, ktoré iniciovala Greta
Thunberg. Na odborné konzultácie boli prizvaní Erik Baláž a Karol Kaliský zo združenia My sme les, Imrich Jakab
z Katedry ekológie PF UKF Nitra a Ľubomíra Valovičová z Katedry fyziky PF UKF Nitra.
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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 2019/20. Dekan Fakulty a odborná komisia Fakulty udeľuje túto cenu
dvom najlepším absolventom inžinierskeho štúdia a ich pedagogickým vedúcim. V roku 2020 vyhodnotila ako
najlepšie práce dvoch študentov:
prácu Ing. Kristíny M. s názvom „Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v kontexte
modelovania UML“, ktorá bola vypracovaná pod vedením Ing. Juraja V.
a prácu Ing. Miroslava V. s názvom „Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu“, ktorá bola
vypracovaná pod vedením Ing. Michala K., PhD..
Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na Medzinárodnom dni
študentov dňa 24. novembra 2020 online spôsobom.
Prijímatelia daru:
Ing. Kristína M. – autorka diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Juraj V. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 EUR
Ing. Miroslav V. – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR
Ing. Michal K., PhD. – vedúci diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 200 EUR
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2020
Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.
Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020.
Návrhy nominácií predložila akadémia zložená z laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v uplynulých
rokoch. Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku
v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie
na ocenenia, z ktorých porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii.
Člen akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj
v iných (vo všetkých) kategóriách.
Finálne nominácie, ako aj laureátov, následne vybrala odborná porota. Členmi poroty pre rok 2020 boli:
Michal Liday – predseda poroty a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky
Členovia v kategórii výtvarné umenie: Alexandra Kusá, Bohunka Koklesová
Členovia v kategórii hudba:

Matej Drlička, Michal Novinski

Členovia v kategórii divadlo:

Michal Vajdička, Richard Stanke

Členovia v kategórii ﬁlm:

Wanda Adamík Hrycová, Peter Bebjak

Členovia v kategórii dizajn:

Pavol Bálik, Vlasta Kubušová

Členovia v kategórii literatúra:

Miroslava Vallová, Koloman Kertész Bagala

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.
Keďže slovenská kultúra a umenie potrebovali v roku 2020 pomoc viac ako kedykoľvek predtým, okrem laureátov
Nadácia Tatra banky ﬁnančne podporila aj všetkých nominovaných v každej kategórii.

V kategórii hlavná cena boli v roku 2020 nominovaní:
Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV ﬁlm:
• Ivan Ostrochovský za réžiu ﬁlmu Služobníci
• Marko Škop za réžiu hraného ﬁlmu Nech je svetlo
• Noro Držiak za réžiu trikového ﬁlmu Cesta do nemožna
Divadlo:
• Andrej Kalinka za réžiu, hudbu a libreto predstavenia Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť
srdce), Divadlo Jána Palárika Trnava
• Ivan Martinka za stvárnenie hlavnej postavy v inscenácii Pán Q a jeho Don Quijote, Divadlo Ticho a spol.
• Mila Dromovich a Klára Jakubová za réžiu divadelného projektu Kosmopol, Banská Štiavnica
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Dizajn:
• Ján Šicko za autorstvo diela Dots/Interaktívna projekcia
• Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek za autorstvo nového Školského písma „písmo Skolske“
• Mária Rišková za koncepciu výstavy Human by Design, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava
Hudba:
• David Kollar za autorstvo a interpretáciu albumu Sculpting in Time, vydavateľstvo Hevhetia
• Jana Kurucová za interpretáciu albumu Mozart, vydavateľstvo Hevhetia
• Miloš Valent za autorstvo a interpretáciu albumu Solamente naturali: Musica Globus, Live Concert in
Esterháza, vydavateľstvo Pavian records
Literatúra:
• Peter Darovec za autorstvo knihy On, Pišťanek, vydavateľstvo Literárne informačné centrum
• Alta Vášová za autorstvo prozaického textu Odlety, vydavateľstvo F.R.& G.
• Katarína Kucbelová za autorstvo prozaickej knihy Čepiec, vydavateľstvo Slovart
Výtvarné umenie:
• Martin Piaček a Anetta Mona Chişa za autorstvo výstavy Cosy Cosmos Cosmetics/Kabinet Kozmetiky
Kalcia, SNG Bratislava, Schaubmarov Mlyn, Pezinok
• Anna Daučíková a Monika Mitášová za autorstvo a kurátorstvo výstavy Work in Progress: 7 situácií/
7 Situations, SNG Bratislava, Esterházyho palác
• Lucia Tkáčová za ideový návrh a koncepciu ročného projektu Zlaté časy, Galéria Jozefa Kollára, Banská
Štiavnica
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Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2020 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Ivan Ostrochovský za réžiu ﬁlmu Služobníci
Ivan Ostrochovský absolvoval štúdium na Katedre audiovizuálnych štúdií
a dokumentárnej tvorby na VŠVU. Prvý debutový celovečerný dokument Velvet
Terrorist (2014) režíroval spolu s Pavlom Pekarčíkom a Petrom Kerekesom.
Debutový ﬁlm Ivana Ostrochovského Koza (2015) oslávil svetovú premiéru
v Berlinale. Celovečerný hraný ﬁlm Služobníci (2020) rozpráva príbeh z obdobia
komunistickej totality, ktorá sa zmocňovala ľudských charakterov plazivou
manipuláciou a pomocou prísľubu pohodlnejšieho života. Píše sa rok 1980.
Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom Československu.
Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov
do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť,
či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu svedomia
a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
Marko Škop za réžiu hraného ﬁlmu Nech je svetlo
Noro Držiak za réžiu trikového ﬁlmu Cesta do nemožna
• Divadlo
Mila Dromovich a Klára Jakubová za réžiu divadelného projektu Kosmopol,
Banská Štiavnica
Divadelný projekt Kosmopol vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”.
Zameriava sa na dejiny meštianskej spoločnosti Banskej Štiavnice 20. storočia.
Dramaturgicko-režijný koncept a scenár divadelného projektu vytvorili Klára
Jakubová a Mila Dromovich. Etnologický a historický výskum viedla Verona
Hajdučíková. Počas zberu materiálu, ktorý predstavuje hĺbkový etnologický
a historický výskum, a realizácie projektu vznikol scenár vo forme polydrámy.
Výsledkom je trojhodinová imerzná a multimediálna inscenácia odohrávajúca
sa na 11 scénach v starom meštianskom dome v centre Banskej Štiavnice, pre
ktoré vznikla aj unikátna scénograﬁa. Divadelný projekt reﬂektuje konkrétne
príbehy obyvateľov zozbieraných formou oral history. Divák sleduje život ﬁktívnej
rodiny Szatmáryovcov, ich priateľov, susedov aj nepriateľov, ktorí zažívajú čriepky
osudov reálnych obyvateľov mesta. Na začiatku dostane divák možnosť zoznámiť sa s postavami a priestorom
v pozvoľnom tempe, aby postupne padal do špirály času. Dej divadelného projektu prebieha na pozadí
významných udalostí československej a lokálnej histórie. Dotýka sa zabudnutých alebo vytesnených tráum
mesta, ktoré oživuje a otvorene pomenúva.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
Andrej Kalinka za réžiu, hudbu a libreto predstavenia Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce),
Divadlo Jána Palárika Trnava
Ivan Martinka za stvárnenie hlavnej postavy v inscenácii Pán Q a jeho Don Quijote, Divadlo Ticho a spol.
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• Dizajn
Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek za autorstvo nového Školského
písma „písmo Skolske“
Súčasné písané písmo, ktoré sa na slovenských školách používa bez výrazných
zmien takmer sto rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. V modernom
prístupe k výučbe však naráža na svoje limity: je nevhodné pre ľavákov ako aj
pre žiakov s poruchami učenia, čítania a písania. Písmo nebolo digitalizované, čo
komplikovalo prácu pedagógom a vydavateľstvám pri príprave učebných pomôcok.
Z týchto dôvodov sa Martina Figusch Rozinajová a Ján Filípek rozhodli spoločne
zdigitalizovať a zmodernizovať školské písmo a prispôsobiť ho ľavákom a žiakom
s poruchami učenia. Autori pri realizácii projektu študovali históriu, analyzovali
písané školské písmo a kriticky sa pozreli na čitateľnosť jednotlivých znakov. Skúšky
rôznych tvarov a konzultácie s pedagógmi pomohli vzniku písma Skolske. Písmo
Skolske tak pôsobí moderne a zároveň prirodzene. Aj keď obsahuje veľa zmien,
plynulo nadväzuje na našu tradíciu.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
Ján Šicko za autorstvo diela Dots/Interaktívna projekcia
Mária Rišková za koncepciu výstavy Human by Design, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava
• Hudba
Miloš Valent za autorstvo a interpretáciu albumu Solamente naturali: Musica
Globus, Live Concert in Esterháza, vydavateľstvo Pavian records
Komorný súbor Solamente naturali založil Miloš Valent, absolvent VŠMU
v triede Bohdana Warchala, v roku 1995. Musica Globus patrí k najúspešnejším
programom, ktoré súbor Solamente naturali hráva po celom svete. Je hudobným
cestopisom po krajinách 18. storočia. Neviditeľné spojivo programu tvoria tanec
a ľudová hudba. Tie vďaka svojej prirodzenej čistote a sile sociálnej spolupatričnosti
inšpirovali skladateľov k používaniu alebo citovaniu týchto melódií. Následne
ich vo svojich skladbách pozdvihli do umeleckej podoby. Takým skladateľom
bol nesporne G. F. Telemann, ktorý v 18. storočí počas svojich dvoch poľských
pobytov zažil priame očarenie hrou ľudových muzikantov. Jeho skladby, ktoré
sú poprepletané tancami z tanečných zbierok 18. storočia z územia Slovenska,
Maďarska a Poľska tvoria kostru celého programu.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
David Kollar za autorstvo a interpretáciu albumu Sculpting in Time, vydavateľstvo Hevhetia
Jana Kurucová za interpretáciu albumu Mozart, vydavateľstvo Hevhetia
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• Literatúra
Katarína Kucbelová za autorstvo prozaickej knihy Čepiec,
vydavateľstvo Slovart
Slovenská poetka a prozaička Katarína Kucbelová absolvovala Vysokú školu
múzických umení a je spoluzakladateľkou literárnej ceny Anasoft litera.
Prozaická kniha Čepiec je kombináciou dokumentárneho románu a literárnej
reportáže, najbližšie má k označeniu reportážna novela. Autorka chodila dva
roky do folklórnej oblasti pod Kráľovou hoľou. Chcela sa naučiť šiť čepiec, súčasť
miestneho ženského kroja. Popri tom sa dozvedela veľa iných vecí o živote
v odľahlej horskej obci v postupne sa vyľudňujúcom regióne, o sebe, o ľudovej
kultúre, o spolužití s Rómami, o stereotypoch vrátane tých, v ktorých sama
žila a žije.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
Peter Darovec za autorstvo knihy On, Pišťanek, vydavateľstvo Literárne informačné centrum
Alta Vášová za autorstvo prozaického textu Odlety, vydavateľstvo F.R.& G.
• Výtvarné umenie
Lucia Tkáčová za ideový návrh a koncepciu ročného projektu Zlaté časy,
Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
Celoročný výstavný program Zlaté časy vznikol v koncepcii Lucie Tkáčovej
a bol realizovaný v spolupráci s Máriou Janušovou a Nicom Krebsom v Galérii
Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Zlaté časy predstavujú komplexný projekt,
ktorého ambíciou bolo prebudiť potenciál Galérie Jozefa Kollára, driemajúci pod
nánosmi času, trpiaci ﬁnančnou podvýživou, nedostatkom odbornej pozornosti
a absenciou jasnej programovej vízie. Reštart galérie sa podarilo dosiahnuť
silným medzinárodným programom, site-speciﬁc umeleckými a architektonickými
intervenciami a priestorovými vylepšeniami budovy. Počas roka 2019 bolo v rámci
projektu Zlaté časy zrealizovaných 11 výstav. Projekt Zlaté časy výrazne rezonoval
v slovenských médiách a pritiahol pozornosť na problémy a stav regionálnych
galérií na Slovensku.
Finančnú podporu od Nadácie získali mimoriadne aj:
Martin Piaček a Anetta Mona Chişa za autorstvo výstavy Cosy Cosmos Cosmetics/Kabinet Kozmetiky Kalcia,
SNG Bratislava, Schaubmarov Mlyn, Pezinok
Anna Daučíková a Monika Mitášová za autorstvo a kurátorstvo výstavy Work in Progress: 7 situácií/7 Situations,
SNG Bratislava, Esterházyho palác
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Cenu Mladý tvorca v roku 2020 získali:
• Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas
Martin Smatana za réžiu animovaného ﬁlmu Šarkan
Šarkan je krátky animovaný ﬁlm pre deti a ich rodičov. Zaoberá sa otázkou smrti
vo vzťahu medzi malým chlapcom a jeho dedkom. Náročnú tému zobrazuje
jednoduchým, metaforickým a symbolickým spôsobom. Vysvetľuje, že nikto z nás
tu nie je naveky a že všetky živé bytosti raz musia zomrieť. Snaží sa tiež ukázať, že
smrť neznamená koniec našej cesty. Za uplynulý rok získal ﬁlm 32 medzinárodných
ocenení, bol nominovaný do semiﬁnále študentských Oscarov v Hollywoode a ako
prvý slovenský ﬁlm bol zaradený do Múzea moderného umenia v New Yorku (MoMA).
• Divadlo
Tomáš Procházka za réžiu inscenácie Requiem pre priateľa v rámci
inscenácie HEY! Slováci (MD Žilina)
Dušan Veselovský v apríli 2015 náhle a nečakane zomrel. Bol oduševnený
ľudskoprávny aktivista, významný člen LGBTI+ komunity, vizuálny umelec, fotograf
a kamarát režiséra inscenácie. Po smrti nastalo dedičské konanie. Otec, s ktorým
bol Dušan dlhé roky odcudzený, odmietol priznať jeho partnerovi Liborovi akýkoľvek
dedičský nárok. Nastal nesmierne ponižujúci proces, v ktorom Dušanovi priatelia
spisovali čestné prehlásenia dokazujúce jeho partnerstvo s Liborom. Taktiež
Libor musel dokazovať spolužitie v domácnosti. Po nejakom čase sa Libor svojho
dedičského nároku vzdal v prospech otca. Chcel sa sústrediť na vlastný smútok
a vlastné potreby. Na základe skutočnosti, že sa prípad nikdy nedostal na súd,
stratila LGBTI+ komunita „prípad“, o ktorý by sme sa mohli opierať pri dožadovaní
sa registrovaných partnerstiev. Requiem pre priateľa je osobná snaha Tomáša Procházku, aby tento príbeh
naďalej žil, aby sa s ním diváci mohli konfrontovať a pochopiť, že komunita naozaj nežiada veľa. V inscenácií tvoria
90 % textu citácie 1:1, buď slov Dušanovho otca, alebo jeho kamarátov.
• Dizajn
Juraj Hariš a kolektív komunitný projekt Suť na Park – Suťomlat, Nová
Cvernovka
Projekt Suť na Park – Suťomlat začal vznikať približne koncom roka 2017 v období,
keď bolo potrebné vyriešiť, čo s kopou stavebnej sute v Novej Cvernovke.
Približne po roku uvažovania a debatovania prišiel Juraj Hariš s nápadom, ako
používať najjemnejšiu frakciu odpadu na základe starovekej metódy nabíjanej
hliny. Medzičasom pod vedením ateliérov 2021 a LABAK vznikol projekt
parku s nápadom využitia stavebného odpadu a najjemnejšej frakcie. Juraj
Hariš a kolektív sa pustili do fyzického testovania, vývoja teórie, rešeršovania,
konzultácií a premeny na skutočnosť Suťomlatu. Vyvinuli niekoľko vzoriek podľa
tradičných postupov, z ktorých bola vypracovaná fyzická prezentácia pre výstavu
Human by design. Po rozhodnutí Nadácie Cvernovka realizovať časť verejného parku pod názvom projektu
Suť na Park oslovil realizačný tím doc. Ing. Karela Zlatušku, CSc. na konzultačnú spoluprácu a vývoj reálneho
Suťomlatu. V Novej Cvernovke sa nachádzalo 1012 ton stavebného odpadu. Po spracovaní bola do konštrukcie
suťomlatových plôch umiestnená takmer polovica sute. Projekt Suť na Park je aj časť rozsiahleho projektu, ktorý
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sa zaoberá regeneráciou a znovu-použitím stavebného odpadu v Novej Cvernovke rôznymi spôsobmi, ktoré sa
po otestovaní skúšobne zrealizujú a po overení časom zdokumentujú a spracujú ako návod na opätovné využitie
stavebného odpadu ako prvotnej suroviny.
• Hudba
Jakub Šedivý a Kristína Mihaľová za singel I wish
Skladba I Wish vznikla v decembri 2019. Jakub Šedivý a Kristína Mihaľová k singlu
natočili videoklip počas dlhej a studenej cesty vlakom s pokazenou klimatizáciou
z nemeckého Bambergu do Bratislavy. Podobných spoločných ciest vlakom majú
za sebou približne 436 a pri každej jednej, ktorá trvá minimálne štyri hodiny, takto
diskutujú a pozorujú jeden druhého, popíjajúc polievkové lungo. Singel I Wish
spolu so skladbou Skies naznačovali vznik ich debutového albumu „Sleepin’ With
The Lights On“. Album dokončili Jakub Šedivý a Kristína Mihaľová počas obdobia
karantény v máji a vydali 7. júla 2020.
• Výtvarné umenie
Andrej Dúbravský samostatná výstava POTENTIAL WASTED,
(DITTRICH & SCHLECHTRIEM Berlin)
Andrej Dúbravský žije a tvorí v Rastislaviciach na Slovensku a v New Yorku v USA.
Dúbravský, inšpirovaný vidieckou perspektívou z organickej záhrady a ateliéru,
ktorý udržiava na vidieku juhozápadného Slovenska, vytvára vyobrazenia idylických
krajín, siluety panorám tovární, autoportréty, portréty zvierat a štúdie mužských
postáv, ktoré čelia aktuálnym problémom poľnohospodárstva, priemyslu, politiky,
identity a sexuality. Práce odrážajú „etický hedonizmus“ a udržiavajú utopické
ideály v dosť dystopických podmienkach. Maliarove obrazy vyjadrujú jeho úvahy
v empatických, ale neprehľadných štúdiách životného prostredia a jeho devastácie,
človeka a prírody. Dúbravský premieňa svoje nepochopenie a rozhorčenie nad
zmenou klímy a prevládajúcu slepotu voči ekologickým problémom na produktívne
a slobodné združenia. Aktivisti (rovnako ako aj aktivistické umenie) sa primárne
usilujú o spravodlivosť, ale Dúbravský sa usiluje dať podobu stavu, ktorý sa nikdy nestane, ani približne, a napriek
tomu je preňho jediným únikom z nenapraviteľne depresívnej prítomnosti.
• Literatúra
Juraj Čokyna autor knihy A okraje máš kde? (vyd. N Press, s.r.o.)
Na Slovensku žijú desaťtisíce detí, ktoré nemajú šancu mať sa v živote dobre.
Tisícky detí prepadávajú už v prvom ročníku a základnú školu nikdy nedokončia.
Učitelia im nevedia pomôcť a v ich snahe im ani nikto nepomáha. Aká je vlastne
štartovacia čiara týchto detí a aké metódy môžu učitelia využívať? Čo všetko dokáže
zmeniť jeden učiteľ a ako by sa mal zmeniť systém vzdelávania na Slovensku?
Kniha A okraje máš kde? do hĺbky skúma príčiny zlyhaní znevýhodnených detí, ich
rodičov, učiteľov, štátu a prináša aj riešenia. Juraj Čokyna nie je dlhoročný učiteľ.
Školstvo je však preňho životným poslaním a snaží sa do tejto problematiky hlboko
preniknúť. Prostredníctvom Teach for Slovakia učil dva roky deti z chudobného
prostredia, začal o svojich skúsenostiach písať blogy a nakoniec aj knihu. Vďaka
jeho skúsenostiam je táto kniha plná príbehov a aj zrozumiteľných návodov a dá sa jej veriť.
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Finančná správa za rok 2020
Vybrané položky súvahy (v celých číslach v EUR):
Aktíva
Dlhodobý ﬁnančný majetok

351 977

Finančný majetok

691 109

– Bankové účty

690 690

– Pokladnica

419

Pohľadávky

304

Časové rozlíšenie

304

– Náklady budúcich období
– Príjmy budúcich období
Majetok spolu

304

1 043 694

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

276 917
6 639
5

Nerozdelený zisk/strata min. rokov

909 620

Výsledok hospodárenia v roku 2020

–639 347

Cudzie zdroje

29 311

– Zákonné rezervy krátkodobé

1 896

– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

1 005

– Krátkodobé záväzky z programov

26 410

Časové rozlíšenie

737 466

– Výnosy budúcich období

737 461

– Výdavky budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

5

1 043 694

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

15 235
123 496
9

Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy

1 057 484

Náklady na krátkodobý ﬁnančný majetok

44 943

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Náklady spolu

0,00

1 241 167

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet
Príspevky od iných organizácií
Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

161 808
26 098
4 143
409 771

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia 2020

601 820
–639 347
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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.

v celých EUR

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane skutočné
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Výnosy z krátkodobého ﬁnančného majetku

Príjmy Nadácie Tatra banky spolu

713 274
4 143
161 808
26 098
905 323

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje
331,94 EUR.
V roku 2020 prijala Nadácia Tatra banky ﬁnančný dar od piatich darcov vo výške
161 357 EUR.
Darca
Tatra banka, a. s.
TAM, správ. spol., a. s.

suma v EUR
139 600,00
13 550,00

Tatra-Leasing, s. r. o.

6 036,00

Tatra Residence, a.s.

1 721,00

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

450,00
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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

Prehľad programových výdavkov Nadácie Tatra banky

Schválené výdavky
z programu 2020
v EUR

Uhradené výdavky
z programu 2020
v EUR

Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:
06

Grantový program „Výnimočnosť ceny“ (v r. 2020)

100 600,00

90 700,00

07

Grantový program „Partnerské projekty“ (v r. 2020)

445 500,00

445 500,00

38 000,00

33 000,00

150 000,00

152 400,00

52 890,00

36 080,00

12

Grantový program „Divadlá 2020” (v r. 2020)

16

Grantový program „Viac umenia a nezávislé Bratislavské
umenie“ (v r. 2019 a 2020)

17

Grantový program „Prvá pomoc“ (v r. 2020)

19

Grantový program „Viac pre regióny“ (v r. 2020)

22

Grantový program „Pomoc v boji proti koronavírusu“ (v r. 2020)

0,00

16 700,00

280 294,00

280 294,00

Schválené náklady
v r. 2020
v EUR

Uhradené výdavky
v r. 2020
v EUR

náklady na materiál pre kampane

21 082,36

21 082,36

repasovanie šiat, úschovné, nominačný proces, tlač

41 665,81

41 665,81

5 162,00

5 162,00

Ostatné výdavky (náklady):
Výdavky na medializáciu

Výdavky (náklady) na správu nadácie
vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky
bankové poplatky a notárske poplatky
služby zabezpečovania administrácie Nadácie TB
ostatné služby
daň – zrážková daň z úrokov
Ostatné výdavky celkom

8,50

8,50

68 757,91

68 757,91

2 063,33

2 063,33

0,00

0,00

44 942,98

44 942,98

Programové výdavky celkom

1 057 484,00

1 057 484,00

Výdavky (náklady) nadácie celkom

1 241 166,89

1 241 166,89
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2020
V roku 2020 neboli v nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie Tatra banky a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2020 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 2020 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 2020.
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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