Podporili sme projekty vo výške takmer
560-tisíc €

Tlačová správa
Bratislava 18. 1. 2013

Aj v minulom roku venovala Nadácia Tatra banky svoju pozornosť predovšetkým umeniu a vzdelávaniu. Sumou takmer 560-tisíc € sme spolu podporili 252 projektov. Ani v roku 2012 nechýbala návšteva držiteľa Pulitzerovej ceny. Naša podpora sa rozrástla o nový grantový program Viac
umenia.
Nadácia Tatra banky vytvára aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov či aktivít, ktoré sú prínosom pre svoju oblasť a podporujú jej
napredovanie. Aj v roku 2012 sme pokračovali vo svojej silnej strategickej orientácii na podporu vysokoškolského vzdelávania a umenia.
Prinášame vám prehľad aktivít a projektov, ktoré Nadácia Tatra banky pripravila
a podporila v roku 2012.
Sme šťastní, že sme v tomto roku mohli podporiť spolu 252 projektov
sumou 557 260,85 €.
Pozrite si krátke video o aktivitách Nadácie Tatra banky:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/aktivity-nadAcie-tatra-banky-v-roku-2012

Programy
Osobnosti osobne
GRANT: Študenti do sveta
GRANT: Vedieť viac
GRANT: Business Idea
GRANT: Viac umenia
GRANT: Kvalita vzdelávania
GRANT: E-Talent
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
Dobré srdceTB (zamest. program)
Podpora reg. divadiel
Knižná edícia Nadácie Tatra banky
Cena za najlepšiu diplomovú prácu
Iné granty
Celková suma

Celková suma Počet projektov
8 projektov
97 981 €
24 projektov
57 424 €
17 projektov
38 000 €
4 projekty
20 000 €
23 projektov
40 800 €
9 projektov
24 927 €
9 projektov
30 000 €
10 projektov
59 416,25 €
126 projektov
52 579,60 €
10 projektov
53 488 €
1 projekt
14 795 €
2 projekty
2050 €
9 projektov
65 800 €
252 projektov
557 260,85 €

I. Podporujeme vzdelávanie
Grantové programy
Cieľom grantov Nadácie Tatra banky je podporovať aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých
školách, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec a snažia sa rozšíriť vzdelávací proces, obohatiť konkrétny predmet alebo prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe a pod. Okrem 5 stabilných
grantových programov priniesla tento rok Nadácia Tatra banky aj úplne nový grant s názvom Viac umenia.
Cieľom programu je podpora umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré oceňujeme aj Cenou Nadácie Tatra
banky za umenie. Nadácia podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov
a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov
študentov.
Viac umenia – podpora umeleckej tvorby
23 podporených projektov
Celková výška podpory: 40 800 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia
Študenti do sveta – stáže najlepších študentov na zahraničných univerzitách
24 podporených projektov
Celková výška podpory: 57 424 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
Vedieť viac – projekty prepájajúce vzdelávanie a prax
17 podporených projektov
Celková výška podpory: 38 000 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-vediet-viac
Business Idea – podpora reálneho podnikania študentov
4 podporené projekty
Celková výška podpory: 20 000 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-business-idea

Kvalita vzdelávania – podpora profesorov a vzdelávacích projektov na vysokých školách
9 podporených projektov
Celková výška podpory: 24 917 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-podpora-kvality-vzdelavania-na-vysokych-skolach
E-Talent – výskum v oblasti informatiky
9 podporených projektov
Celková výška podpory: 30 000 €
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent
Udelili sme Cenu Nadácie Tatra banky za Najlepšiu diplomovú prácu – 2 projekty v celkovej
sume 2 050 €.
http://www.nadaciatatrabanky.sk/ceny-nadacie-tatra-banky-za-najlepsiu-diplomovu-pracu
Osobnosti osobne
V rámci otvoreného programu Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne naše pozvanie prijali nositeľ Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo, ako aj významní profesori a vedecké osobnosti zo zahraničných univerzít a prednášali pre študentov slovenských vysokých škôl a odbornú verejnosť. Nadácia
Tatra banky v rámci svojho otvoreného programu podporila 8 projektov v celkovej sume 97 981 €.
Podporili sme 8 projektov – príchod zahraničných profesorov a vedeckých osobností, odbornú
konferenciu ekonómov, naživo vysielané prednášky.
Bratislava Open Lectures
David Schmidtz (prof. ekonómie a filozofie, University of Arizona ,USA)
Roland Vaubel (prof. ekonómie, Universität Mannheim, Nemecko)
Alejandro Chafuen (prezident Atlas Economic Research Foundation, USA)
Reformné fórum Súboj s deficitom: dane vs. úspory
http://www.nadaciatatrabanky.sk/bratislava-open-lectures
Privítali sme nositeľa Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo
Tim Weiner (bývalý reportér denníka The New York Times)
http://www.nadaciatatrabanky.sk/pulitzer-prize-winner-lecture

Podporili sme odbornú konferenciu ekonómov: Bratislava Economic Meeting 2012
http://www.nadaciatatrabanky.sk/odborne-konferencie
Online Lectures
Živé prenosy z prednášok výnimočných osobností posilnili v roku 2012 programovú stratégiu Nadácie
Tatra banky. Sme hrdí, že sme mohli širokej i odbornej verejnosti, ako aj univerzitám priniesť možnosť
sledovať prednášky významných profesorov naživo – „on line“.
V roku 2012 sme „live streamovali“ prednášky dvoch amerických profesorov:
Christopher Sims (nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu z r. 2011, profesor ekonómie a bankovníctva,
University of Princeton, USA)
Paul Milgrom (prof. ekonómie, Stanford University, USA)
Knižná edícia Nadácie Tatra banky
Knižná edícia Nadácie Tatra banky je určená všetkým, ktorí chcú vedieť viac, radi čítajú či vzdelávajú sa
a chcú v tom napredovať. Naším zámerom je vybrať tituly, ktoré určujú trendy vo vzdelávaní a obohacujú
vzdelávací proces.
Nadácia Tatra banky v roku 2012 podporila vydanie knižnej publikácie Jean G. Stead – W. Edward Stead:
Manažment pre malú planétu: Strategické rozhodovanie a životné prostredie. Kniha vyšla v náklade 2 000
kusov a bola venovaná ako knižný grant na slovenské vysoké školy a univerzity.
http://www.nadaciatatrabanky.sk/knizna-edicia-nadacie-tatra-banky

II. Charitatívne projekty
Dobré srdceTB – zamestnanecký program na podporu verejnoprospešných aktivít zamestnancov
Tatra banky. Podporili sme 126 projektov v celkovej výške podpory 52 579,60 €.
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdce
Divé maky – program Divé maky je etablovaný projekt, ktorý sa venuje zlepšeniu kvality vzdelávania talentovaných rómskych detí. V rámci tohto projektu má 53 rómskych detí možnosť rozvíjať talent (na vzdelávanie sa, hudbu, umenie atď.) na odbornej úrovni. Cieľom projektu je, okrem iného, znižovať negatívne
naladenie väčšinovej spoločnosti k rómskemu etniku a poukazovať na fakt, že prístupom k vzdelávaniu
umožňujeme začlenenie sa rómskych detí do spoločnosti.
Nadácia Tatra banky podporila činnosť Divých makov sumou 30 000 €.

III. Podporujeme umenie
Partnerstvá v regiónoch – 10 podporených divadiel, celková výška podpory: 53 488 €.
Cena Nadácie Tatra banky za umenie – oceňuje autorov – osobnosti aj
mladých tvorcov, do 35 rokov, ktorí svojím dielom v poslednom roku prispeli
k rozvoju slovenského umenia v 5 hlavných kategóriách: Literatúra, Hudba,
Divadlo, Výtvarné umenie, Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas. Cieľom
Nadácie Tatra banky je podporovať špičkových a talentovaných slovenských
umelcov. Sme radi, že sa nám to darí už sedemnásť rokov, a to najmä vďaka
Akadémii, ktorej vyše 60 členov intenzívne sleduje slovenské umelecké dianie. Nominovaní umelci sú vyberaní na základe ich diel a umeleckých výkonov
vytvorených za uplynulý rok. Je našou prioritou udeľovať ocenenia transparentne a oceniť tých najlepších.
Cieľom je motivovať umelcov i mladých tvorcov na ďalšiu tvorbu a dať im impulz na vznik nových projektov
vo všetkých umeleckých žánroch.
Nadácia Tatra banky ocenila 10 autorov a celková výška podpory dosiahla sumu 59 416,25 €.

Laureáti 17. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
Hlavná cena:
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Zuzana Liová, réžia a scenár filmu Dom
Divadlo: Rastislav Ballek, réžia divadelnej inscenácie Kukura, Divadlo Aréna
Hudba: Michal Kaščák, hudobná dramaturgia festivalu Pohoda 2012
Literatúra: Vladimír Balla, kniha V mene otca, vyd.: Koloman Kertész Bagala
Výtvarné umenie: Rudolf Sikora, výstava Light Years, The Art Institute of Chicago
http://www.nadaciatatrabanky.sk/laureati
Mladý tvorca (umelci do 35 rokov):
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Jakub Kroner, réžia, námet, scenár filmu Lóve
Divadlo: Daniel Fischer, stvárnenie postavy Žadov v inscenácii Výnosné miesto, divadlo Lab, Divadelná
fakulta VŠMU
Hudba: Vladislav „Slnko“ Šarišský, kompozícia, inscenácia Novocento – Legenda o pianistovi, Divadlo
v podpalubí
Literatúra: Zuska Kepplová, kniha Buchty švabachom, vyd.: Koloman Kertész Bagala
Výtvarné umenie: Tomáš Ďžadoň, výstava The Race/Preteky, Offenbach, Nemecko
http://www.nadaciatatrabanky.sk/mlady-tvorca
Mladý módny tvorca:
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov. Prvé šaty pre moderátorku večera šila Mária Štraneková. Tento rok obliekol múzu večera – Adelu Banášovú – do svojho na mieru
šitého modelu Martin Hrča.
http://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie
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