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Zloženie orgánov Nadácie Tatra banky je nasledujúce:
•správna rada nadácie: Dkfm. Rainer Franz, Ing. Miroslav Uličný, Ing. Igor Vida
•správca nadácie: Ing. Dušan Šemrinec (do 19. apríla 2006) Mgr. Marcel Zajac
(od 19. apríla 2006)
•revízorka nadácie: Ing. Marta Rejholcová
O Nadácii 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 jednotlivých študentov (ekonomického, právnického a technického zamerania), ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. Zároveň chce nadácia podporovať aktivity neziskových organizácií v regiónoch a poskytnút pomoc tým, ktorí sa ocitli v krízových situáciách. Nadácia je
typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom finančných darov a grantov umožňuje riešiť ich tým,
ktorí sú v danej verejnoprospešnej oblasti 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 v svojej oblasti. Ponúka otvorené grantové programy, v ktorých 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
•Majú jasne a zrozumiteľne definované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,
•informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné, v časovom predstihu tak,
aby potenciálni predkladatelia projektov mali dostatok času na formulovanie svojich zámerov –
prípravu projektov,
•poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu tak obsahových, ako
aj technických,
•výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu, prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru
posudzovateľov a správnou radou Nadácie Tatra banky,
•vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
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•poskytujú základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce z darovacích zmlúv a
•vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dopad v rámci cieľa, ktorý si
program stanovil vo svojich kritériách.
Prehľad činností vykonávaných v roku 2006 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie
1.	Poslaním Nadácie Tatra banky je prispieť k presadzovaniu myšlienok spoločenskej zodpovednosti
veľkých firiem najmä v oblasti vzdelávania. V tejto oblasti zrealizovala tri programy:
a) Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania
b) Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania
c) Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu
		 − v oblasti bankovníctva
		 − v oblasti IT
2.	Nadácia sa tiež snažila promptne reagovat na krízové situácie v spoločnosti, či už vzniknuté
v dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností.
d) Program Pomôžeme
3.	Nadácia podporuje verejnoprospešné aktivity zamestnancov TB Group cez program zvyšovania
individuálneho darcovstva – Matchingový zamestnanecký program.
	e) Prvé kolo
f) Druhé kolo
4.	Medializácia grantových programov a aktivít Nadácie Tatra banky.
g) Program Partnerstvá v regiónoch
h) Ceny Nadácie Tatra banky umelcom 2006 − Divadelné divy

1

Oblasť vzdelávania

Názov grantového programu
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Podpora verejno
prospešných aktivít

Program Pomôžeme

4

160 000 SK

Zamestnanecký grantový program 1. kolo

14

519 832 SK

Zamestnanecký grantový program 2. kolo

12

470 808 SK

53

3 436 131 Sk

Spolu:

a) Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania
Program oslovil fakulty ekonomického a manažérskeho zamerania vysokých škôl v Slovenskej republike. Cieľom grantového programu bolo finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu,
témy alebo oblasti vzdelávania. Podporené boli rôzne aktivity: (1.) realizované na škole súvisiace s procesom vzdelávania, (2.) z ktorých primárny prospech majú študenti školy, (3.) ktoré špecifikovali svoju
pridanú hodnotu v procese vzdelávania, (4.) zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania
s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax, (5.) zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.
Do grantového programu bolo predložených, k uzávierke 28. 04. 2006, 19 projektov, ktoré žiadali
o podporu v sume: 3 247 091 Sk. Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty, z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich podporu
správnej rade Nadácie Tatra banky. Expertná výberová komisia bola zložená zo 7 členov:
1. prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie
2. Andrej Salner, MSc, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
3. Ing. Peter Gonda, PhD., analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
4. Michal Mertinyák, Katolícka univerzita Ružomberok, Študentská rada vysokých škôl
5. Mgr. Marcela Havrilová, generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko
6. Mgr. Elena Kašiarová, zástupkyňa Tatra banky, a. s.
7. Mgr. Silvia Truchanová, zástupkyňa Tatra banky, a. s.

Zoznam podporených vysokých škôl
Počet podpore- Projekty podporených projektov né v celkovej sume

Program podpory kvality vzdelávania na vysokých
11
školách ekonomického zamerania

1 375 491 Sk

Program podpory postgraduálnych
študentov vysokých škôl
ekonomického zamerania

6

700 000 Sk

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti bankovníctva

2

100 000 SK

Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT

4

110 000 SK

4

Podpora charitatívnych aktivít

V programe bolo podporených 11 projektov v celkovej sume 1 375 491 Sk.

Tabuľka grantových programov realizovaných v roku 2006
Oblasti podpory
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Názov vysokej
školy

Názov podporeného
projektu

Projekt podporený sumou

Fakulta

Ekonomická
univerzita

Empirická ekonómia
pre predmet
Mikroekonómia

29 000 Sk

Podnikovohospodárska fakulta

Katedra

Mesto

Košice

Cieľom projektu bolo zaviesť vo výučbe Mikroekonómie využívanie prístupu experimentálnej ekonómie
v oblasti seminárov a cvičení. Podporený projekt reaguje na trendy vo výučbe mikroekonómie vo svete, kde sa experimentálne metódy a empirická ekonómia v danej oblasti už uplatňujú. Ďalšou časťou
projektu bolo poskytnúť metodologickú databázu pre ostatné nadväzujúce predmety − finančná, marketingová a manažérska oblasť.
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Vysoká škola
manažmentu
v Trenčíne

Nácvik znalostí z marketingu a manažmentu
105 600 Sk
prostredníctvom počítačovej simulácie

Trenčín

Cieľom projektu bolo zlepšenie úrovne študijného programu zavedením počítačovej simulácie do vyučovacieho procesu predmetov z oblasti marketingu a strategického manažmentu. Marketingová simulácia supluje praktické skúsenosti a tým sa stáva hodina zaujímavejšou, pre študentov aj pre inštruktorov. Štúdium podnikového manažmentu a aj simulácia je v anglickom jazyku, ďalším prínosom bolo
preverenie znalostí terminológie a príprava študentov pre medzinárodné prostredie. Keďže simulácia
pozostávala zo šiestich a viacerých rozhodovacích kvartálov, študenti mali možnosť svoje predošlé
rozhodnutie opraviť a tým si zlepšovať svoje manažérske schopnosti.
Ekonomická
univerzita
v Bratislave

Multimediálne
prezentácie na skvalit- 106 000 Sk
nenie vzdelávania

Fakulta
hospodárskej
informatiky

Katedra
aplikovanej
informatiky

Medzinárodné hospodárske vzťahy/Interna- 44 391 Sk
tional economics

Fakulta
medzinárodných
vzťahov

Katedra diplomacie a medzinárodný ch
vzťahov

Obstaranie softvéru
pre výuku odborných
predmetov využitel130 000 Sk
ných v malých a stredných podnikoch

Fakulta
podnikového
manažmentu

Katedra
informačného
manažmentu

Bratislava

Katedra informačného manažmentu gestoruje novo akreditované odborné predmety - manažérska informatika, manažment podnikových informácií, podnikové procesy v aplikacných softvéroch. Pre zlepšenie vzdelávania v týchto predmetoch je nutné doplniť softvérové vybavenie o nové softvérové produkty určené pre malé a stredné podniky - SAP Business One, dataminingové nástroje. A praktickou
prácou na cvičeniach môžu študenti získať skúsenosti priamo využiteľné v hospodárskej praxi.
Univerzita
Komenského
v Bratislave

Kvantitatívne metódy
v manažmente s podporou systému SAS

Fakulta
managementu

200 000 Sk

Katedra
informačných
systémov

Bratislava

Fakulta manažmentu UK v Bratislave má vybudované moderné laboratórium výpočtovej techniky. Pre
efektívnu výučbu predmetov matematického zamerania bol z finančného daru zakúpený kvalitný softvér,
pri práci s ktorým sa študenti mohli naučili prakticky používať kvantitatívne metódy v oblasti manažmentu a štatistické metódy, ktoré teoreticky ovládajú a riešiť konkrétne praktické úlohy na reálnych dáto6

Skvalitnenie výuťby a
aplikácie štatistiky v
ekonomickej praxi

Fakulta
hospodárskej
informatiky

197 500 Sk

Katedra
štatistiky

Bratislava

Projekt pozostával zo štyroch aktivít: Prvou bol dvojdnový odborný kurz praktického využitia vybraných
modulov štatistického programového systému SAS. Druhou bolo obsahové a organizacné zabezpečenie XIII. slovensko-poľsko-ukrajinského vedeckého seminára na tému „výučba kvantitatívnych matematickoštatistických metód na ekonomických univerzitách vzhľadom na potreby budúcnosti.“ Seminára
sa zúčastnilo 48 účastníkov a odznelo tu 19 príspevkov.. Z tohto seminára bol publikovaný zborník
príspevkov a Štvrtou aktivitou bola aktívna účast na medzinárodnej vedeckej konferencii Theory and
Methodology of Statistical Analysis, ktorej sa zúčastnili 3 učitelky Katedry štatistiky EU.
Ekonomická
univerzita v
Bratislave

Prepojenie pedagogického procesu
s praxou

175 000 Sk

Obchodná fakulta

Katedra služieb a cestovného ruchu

Bratislava

Cieľom projektu bolo zaradiť do vyučovacieho procesu pre poslucháčov V. ročníka, v rámci študijného
programu „cestovný ruch“ aktivity, ktoré majú priame prepojenie s praxou. V rámci prípravy projektu
sa zmapovali a vybrali hotely, kde 80 študentov získalo odbornú stáž. Tu sa oboznámili s pracovným
prostredím, mechanizmami vedenia podniku a možnostami zavádzania inovacných trendov. Študentské skupiny pod vedením pedagógov analyzovali súčasný stav, najmä silné a slabé stránky podniku.
Na záver projektu bolo zorganizované kolokvium, kde študenti prezentovali svoju prácu ako podklad
pre diplomové práce.

Bratislava

Vzdelávací projekt „Medzinárodné hospodárske vzťahy“ sa realizoval počas zimného semestra
2006/2007. Jeho podstatou bolo skvalitnenie výučby tohto povinného predmetu použitím inovatívnych metód v jeho výučbe. Projektu sa zúčastnilo 107 študentov III. ročníka Fakulty medzinárodných
vztahov EÚ.
Ekonomická
univerzita
v Bratislave

Ekonomická
univerzita v
Bratislave

Bratislava

Základným cieľom projektu je inovácia vzdelávacieho procesu a podpora zvyšovania kvality vzdelávania
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a to zvyšovaním počítačovej gramotnosti a zručnosti pedagógov a intenzívnejším využívaním informačných technológií vo výučbe. Výstupom projektu je cyklus
prednášok a seminárov pre 60 záujemcov z radov pedagógov, ktoré sa konali v termíne od 1. 9.
do 31. 12. 2006. Každý z účastníkov na záver predložil ucelenú multimediálnu prezentáciu svojho
predmetu, ktorou by zvýšili názornosť vysvetlenia danej problematiky, atraktívnosť a efektívnosť vzdelávacieho procesu.
Ekonomická
univerzita
v Bratislave

vých súboroch pomocou softvérového systému SAS a jeho modulov. Zúčastnili sa šiestich konferencií,
kde prezentovali výskum, ktorý v systéme SAS realizujú.

Vysoká škola
ekonómie a manažmentu
v Bratislave

Program podpory
vzdelávania pedagógov aj študentov

110 000 Sk

Bratislava

Projekt pozostával z troch castí. Prvou bolo nakúpenie odbornej literatúry pre študentov. Druhou bolo
pozvanie zahraničných pedagógov. Týmto spôsobom bol prizvaný rektor polytechnického inštitútu
Kunovce Ing. Oldrich Kratochvíl, ktorý prezentoval prednáškový cyklus: Podnikateľské prostredie
v CR - možnost obchodnej, ekonomickej a výskumnej spolupráce so SR. V budúcnosti bude s ním
zrealizovaná medzinárodná vedecká konferencia s názvom: „Vysoká škola ako facilitátor rozvoja regiónov“. Druhým prednášateľom bol rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kolíne,
doc. Ing. Ján Lidák CSc., ktorý prednášal problematiku medzinárodnej migrácie. V budúcnosti zrealizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom: „Radikalizmus, vplyv na ekonomický a sociálny
vývoj“. Tretou je mobilita študentov, tu bola vyhlásená sútaž SVOC, vítazi boli odmenený stážou na družobnej univerzite v Paríži.

Univerzita
Mateja Bela

Počítačové vybavenie
Centra regionalistiky
a verejnej správy

Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja
Bela

80 000 Sk

Katedra
regionálneho
rozvoja verejnej správy

Banská Bystrica

Vďaka projektu bolo zriadené Centrum regionalistiky a verejnej správy ako špeciálna učebňa Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy. Centrum vytvára nadštandardné podmienky pre využívanie
moderných informačných technológií priamo v procese výučby. V Centre je deväť PC pracovísk, ktoré
sú vybavené špeciálnym geografickým informačným systémom (GIS), ktorý umožňuje vizualizovať, skúmať a analyzovať priestorové údaje v rôznych väzbách. Centrum využívajú interní, externí a zahraniční
študenti.
7

Univerzita
Mateja Bela

Implementácia systému UNIcert do výucby 198 000 Sk
odbornej anglictiny

Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja
Bela

Katedra
Odbornej
jazykovej
komunikácie

Banská
Bystrica

Cieľom projektu bola príprava akreditácie programu výučby odbornej angličtiny a záverečných skúšok
na Ekonomickej fakulte UMB v medzinárodnom výučbovom a certifikačnom systéme UNIert. Po vypracovaní potrebných dokumentov a ich prispôsobení európskym štandardom bola podaná prihláška
do akreditačného strediska UNIcert LUCE a začalo sa akreditačné konanie, ktoré bude ukončené
v júni 2007. Referát o tomto projekte bol prednesený na medzinárodnej konferencii CerleS vo Frankfurte nad Odrou. Ďalej zorganizovali diseminačný seminár s cieľom informovať odborných pedagogických
pracovníkov z univerzity o aktivitách projektu a predstaviť im jeho výstupy. Na záver vydali informačnú
brožúrku o systéme UNIcert, ktorá pomôže spropagovať uvádzanie systému do výučby.
b) Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania
Program bol určený pre študentov, interných doktorandov slovenských fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania vysokých škôl v Slovenskej republike, ktoré majú akreditované doktorandské
študijné programy. Cieľom programu bolo finančne, formou štipendia vo výške 200 000 Sk podporiť
v akademickom roku 2006/2007 piatich najlepších interných doktorandov fakúlt slovenských vysokých škôl s ekonomickým zameraním. Týmto spôsobom sme poskytli možnosť na ďalší rozvoj odborných teoretických, ale aj praktických schopností týchto vynikajúcich študentov, alebo sme im poskytli
také ekonomické zázemie, aby mohli všetky svoje kapacity venovať štúdiu, zvyšovaniu svojej vedomostnej a odbornej úrovne.
Do grantového programu bolo predložených, k uzávierke 28. 04. 2006, 10 žiadostí. Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené žiadosti na základe rôznych kritérií: hodnotila vedeckú publikačnú činnosť, študijné výsledky a pri verejnej prezentácii
žiadateľov hodnotila predstavu študenta o svojom ďalšom odbornom, profesionálnom i ľudskom raste.
Expertná výberová komisia bola zložená z 6 členov:
1. prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie
2. Ing. Peter Gonda PhD., analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
3. Bc. Jaroslav Juriga, Žilinská univerzita v Žiline, Študentská rada vysokých škôl
4. Mgr. Marcela Havrilová, generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko
5. Mgr. Elena Kašiarová, zástupkyňa Tatra banky, a. s.
6. Mgr. Silvia Truchanová, zástupkyňa Tatra banky, a. s.
V programe bolo podporených 6 študentov v celkovej sume 700 000 Sk.
Zoznam podporených doktorandov:
1. Jozef Ristvej z Martina bol podporený sumou 100 000 Sk, študuje na Žilinskej univerzite, na fakulte
špeciálneho inžinierstva, katedre krízového manažmentu, odbor: Krízový manažment, 2. ročník. Vďaka
štipendiu sa zúčastnil na konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí organizovanou
Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra v Lučenci v dňoch 9 a 10. novembra
2006.Tu predniesol príspevok s názvom Ekonomické dôsledky katastrof a krízový manažment. Zároveň publikoval článok s názvom „Reaching Beyond Catastrophe − The Return Journery na konferencii
„International Emergency Management Conference and Exhibition“. V budúcnosti sa chce zúčastniť
konferencie v Kanade. Zo štipendia zakúpil knihy, odbornú literatúru, technické vybavenie a hradil si
cestovné náklady.
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2. Martina Fifeková z Bratislavy bola podporená sumou 100 000 Sk, študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na obchodnej fakulte, odbor: Svetová ekonomika, 1. ročník. Štipendistka dokončila
kvalitatívny výskum o efektoch priamych zahraničných investícií na Slovensku realizovaný v spolupráci
s univerzitou v Melbourne, vyhodnotila výsledky a na ich základe napísala vedeckú štúdiu, ktorá vysvetľuje podstatu pozitívnych externalít z priamych zahraničných investícií a poskytuje empirické dôkazy o ich výskyte na Slovensku. Zúčastnila sa na dvojtýždňovom odbornom seminári organizovanom
švajčiarskou univerzitou ETH Zürich, zúčastnila sa prednášky Josepha Stiglitza vo Viedni z Rennerovho
inštitútu, realizovala konzultácie s Josephom Francoisom, profesorom na univerzite Erasma Rotterdamského. Publikovala dve odborné práce v zborníkoch medzinárodných vedeckých konferencií.
3. Magdaléna Fereňáková, rod. Karchová z Baškoviec bola podporená sumou 100 000 Sk, študuje
na Ekonomickej univerzite v Bratislave na podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach odbor Ekonomika a manažment podniku, 1. ročník. Štipendistka sa zúčastnila cyklu troch školení z projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Moderné zručnosti pre konkurencieschopnosť Bratislavského kraja
− Udržme mladé talenty na vysokých školách. Aktívne participovala na programe 3 rd epsNet Workshop and Training for First-time University Teachers in Budapest. Na túto konferenciu poslala svoju
esej, v ktorej priblížila svoje skúsenosti z pedagogickej činnosti. Je zapojená do výskumnej činnosti
na katedre účtovníctva a financií PHF v Košiciach, je spoluriešiteľkou projektu VEGA 1/2582/05 − Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po vstupe do EÚ. Publikovala dva prehľadové vedecké články. Je spoluautorkou učebnice Finančné rozhodovanie podniku, prispela kapitolou:
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov.
4. Hana Zach z Nitry bola podporená sumou 200 000 Sk, študuje na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre na fakulte ekonomiky a manažmentu, katedre štatistiky a operačného výskumu, odbor
Odvetvové a prierezové ekonomiky, 2. ročník. Štipendistka študuje doktorandské štúdium na dvoch
školách na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a 1. Lekárskej fakulte univerzity Karlovej v Prahe. Štipendium využila na nákup odbornej literatúry, na aktívnu
účasť na konferenciách súvisiacich so zameraním dizertačných prác. Na vydanie vedeckej monografie
s názvom Priestorová kvalifikácia environmentálneho vplyvu poľnohospodárstva po implementácií environmentálne orientovanej agrárnej politiky v EÚ a na obhajobu dizertačnej práce.
5. Miroslav Baťka z Detvy bola podporená sumou 100 000 Sk, študuje na Žilinskej univerzite na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, na katedre spojov odbor Dopravná a spojová technológia,
2. ročník. Štipendista sa venuje téme Nové formy poskytovania poštových služieb. V tejto téme sa
vzdelával na trojmesačnom študijnom pobyte Sokrates/Erasmus, kde študoval na Linkoping Universitet. Tu získal kontakty na vrcholový manažment zo Švédskej pošty a na významných profesorov. Zúčastnil sa najväčšej výstavy poštových operátorov a podnikov zabezpečujúcich technologické vybavenie
pre poštové podniky − výstava PostExpo 2006 v Amsterdame. V súčasnosti si dáva patentovať ním
navrhnuté inovácie a podal zápis na tri ochranné známky. Absolvoval 6-týždňový študijný pobyt v Indii
s názvom Esential Computer Skills for the e-Wordl.
6. Monika Makanová z Banskej Bystrice bola podporená sumou 100 000 Sk, študuje na Univerzite
Mateja Bela na ekonomickej fakulte odbor Verejná ekonomika a služby, 1. ročník. Štipendistka obhájila dizertačnú prácu, v ktorej vykonala prieskum spojený so zberom dát na tému Hospodárstvo obce
a nástroje jeho riadenia. Zúčastnila sa viacerých vedeckých konferencií, kde prezentovala čiastkové
výstupy zo svojho výskumu. Nakúpila si odbornú literatúru a technické vybavenie. Z druhej splátky štipendia sa plánuje zúčastniť zahraničnej stáže v Európe.
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c) Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu

Obec Prša

°v oblasti bankovníctva − v oblasti IT
°Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti bankovníctva
Nadácia Tatra banky chce podporovať mladé talenty. Diplomové práce boli hodnotené na základe úrovne a kvality spracovania témy, hodnotenia konzultantov a oponentov a praktickej využiteľnosti získaných záverov v praxi. Finančnú cenu v hodnote 50-tisíc korún víťazke Ing. Nadežde Stanovej odovzdal
v deň jej promócií 26. júna Ing. Dušan Antoš, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky v zastúpení
predsedu správnej rady Dkfm. Rainera Franza. Čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity vo svojej
práci vynikajúco spracovala aktuálnu tému Menová politika NBS v období príprav na vstup do EMU.
Rovnakú finančnú cenu získal aj prof. Ing. Oto Sobek, CSc, vedúci diplomovej práce.
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 2005/06. Odborná komisia v zložení prof. RNDr. Ľ.
Molnár, DrSc., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, PhD., v tomto roku za najlepšiu
vyhodnotila prácu Ing. Ľubomíra Majtása, absolventa inžinierskeho štúdia študijného programu Softvérové inžinierstvo, Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave s názvom Katalóg
softvérových znalostí. Toto ocenenie je spojené s finančnou odmenou vo výške 50 000 Sk študentovi
a rovnaká suma bude smerovať aj vedúcemu diplomovej práce Ing. Romanovi Filkornovi. Sumu 5-tisíc
Sk získali aj prof. RNDr. Molnár Ľudovít, DrSc a Doc. Ing. Margaréta Kotočová, členovia hodnotiacej
komisie. Dlhoročná tradícia Ceny za výnimočnú diplomovú prácu svedčí o dlhodobej vzájomnej spolupráci
s Katedrou informatiky a výpočtovej techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
d) Program Pomôžeme
Grantový program Pomôžeme je program organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia
miest a obcí Slovenska. Cieľom programu je pomoc ľuďom jednotlivcom alebo inštitúciám (mimovládnym organizáciám, obciam, školám...) ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, kritickej situácii, t. j. boli postihnutí katastrofou ...

40 000 Sk

Šávoľ

V noci 28. júna 2006 obec obec Pršu zasiahla nečakaná búrka, ktorá zapríčinila záplavy zasahujúce
70 % katastrálneho územia obce. Vznikli nasledovné škody: na Dome smútku došlo k poškodeniu
strešnej krytiny a k zaplaveniu základov budovy; poškodili sa odkvapové rúry, vonkajšia aj vnútorná
omietka, maľby na budove obecného úradu a kultúrneho domu; 2 rodinné domy vo vlastníctve obce
mali zaplavené základy, voda sa dostala do väčšiny miestností a poškodené boli aj strechy; miestna
komunikácia s mostom boli zničené, ako aj vedenie rozhlasu s reproduktormi; v neposlednom rade
búrka vyvalila aj stromy v obci. Do studní, obecných aj súkromných, prenikla voda, ktorá sa vymyla
z obecnej kanalizácie. Občania Prše museli prestať okamžite používať vodu zo studní. Nadácia Tatra
banky pomohla obci grantom, ktorý Prša využila na nákup dezinfekčných prostriedkov na znovusprevádzkovanie studní.

Mária Tóthová

Príspevok potrebný na zakúpenie automobilu pre
postihnuté dieťa

50 000 Sk

Nitra

Finančný dar bol použitý na kúpu auta pre syna obdarovanej, t. j. rodina si splnila podlžnosť voči sociálnemu úradu. Tomáš je zdravotne postihnuté dieťa, ktoré bez auta nemôže navštevovať základnú školu.
Citát zo správy: „... Keď sme mu povedali, že po vianočných prázdninách už bude do školy chodiť autom, dopriala by som Vám to počuť a to bol asi najväčší dôkaz našej vďaky za vašu pomoc. Sme radi,
že ste a že dokážete aj pomôcť.“
Rudolf Danko

Príspevok potrebný na zakúpenie automobilu pre
postihnuté dieťa

40 000 Sk

Borčany

Finančný dar bol použitý na kúpu auta pre 11-ročného syna obdarovaného. Tomáš Danko trpí detskou
mozgovou obrnou − spasticku kvadruparézou.
e) Program zvyšovania individuálneho darcovstva zamestnancov Tatra banka Group – Matchingový zamestnanecký program, 1. kolo
f) Program zvyšovania individuálneho darcovstva zamestnancov Tatra banka Group – Matchingový zamestnanecký program, 2. kolo

°prírodnou (povodeň, víchrica, zemetrasenie a pod.)
°spoločenskou (vojnový konflikt, krádež,...),
°civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie,...).

Zamestnanci spoločností finančnej skupiny Tatra banky, ktorí využili okrem priameho darovania aj mechanizmus asignácie 2 % z daní z príjmov fyzických osôb za rok 2005 mohli verejnoprospešným organizáciám, projektom či aktivitám, ktoré sa rozhodli takto podporiť, pomôcť a navýšiť potrebné financie
prostredníctvom Nadácie Tatra banky. Filozofiou programu bola výzva: staň sa darcom!

V programe boli podporené 4 projekty v celkovej sume 160 000 Sk.
Zoznam podporených projektov
Obdarovaní

Názov podporeného
projektu

Projekt podporený sumou

Mesto

OZ Nádej deťom

Riešenie prvotných
škôd, ktoré vznikli
následkom požiaru

30 000 Sk

Banská Bystrica

Projekt bol realizovaný na pomoc rodinám v zariadení dočasného ubytovania Kotva, v ktorom vznikol
požiar. Najviac škôd utrpelo 12 rodín, ktoré prišli o všetko. Finančnou pomocou Nadácia Tatra banky
pomohla zmierniť prvotné škody. Pomoc bola poskytnutá v dvoch kategóriách, potravinová – najmä
trvanlivé potraviny, ktoré boli rozdelené medzi požiarom postihnuté rodiny, materiálna – plastové stoličky, uskladňujúce boxy, hračky pre deti.
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Dezinfekcia studní po povodni zo dňa 28. júna 2006

Nadácia Tatra banky podporila v dvoch grantových kolách 26 verejnoprospešných projektov/aktivít, a
to celkovou sumou 990 640 Sk, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt bola 40 000 Sk.
Podporené boli aktivity verejnoprospešného charakteru z rôznych oblastí: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora
zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie
sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
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Zoznam podporených projektov, 1. kolo:
7
č.
1

Obdarovaná
organizácia
OZ Doména

Predkladateľ
projektu
Zuzana Vlčková

Názov projektu

Projekt
podporený sumou

Mesto
realizácie projektu

Oddychové a športové centrum

14 800 Sk

Liptovský Hrádok

Projekt umožnil realizáciu troch stavieb: altánok, pieskovisko a doskočisko. Altánok využijú deti ZŠ
a MŠ na výtvarnú výchovu, na desiatovanie, olovrantovanie a iné aktivity. Na projekte sa zúčastnilo 30
dobrovoľníkov. Areál využijú teda najmä deti z MŠ a zo ZŠ na výučbu a oddych.

2

ŠK telesne postihnuIng. Jaroslav Packa
tých vozičkárov

40 000 Sk

Nitra

Športový klub telesne postihnutých vozičkárov prostredníctvom tohto projektu zlepšil vybavenie strelnice, kúpil stolnotenisový stôl a zabezpečil nákup športových potrieb na lukostreľbu, pre lukostrelecký
športový klub ŠK TPŠ Nitra, ktorého sú reprezentantmi.

OZ Haliganda

Ing.Petra Kasanická

Materské centrum
Haliganda

40 000 Sk

Košice

Náplňou podporeného projektu je realizácia dvoch cyklických akcií − prednášok a tvorivých dielní.
Prednášky vedené rôznymi odborníkmi odrážajú záujmy a potreby matiek, tvorivé dielne umožnili ich
sebarealizáciu a podporili kreativitu.
4

Združenie Strom

Norbert Oravec

Letná časť 15.ročníka seminára Malynár
40 000 Sk
a 19.ročníka sem.
Matik

Košice

Myšlienkou projektu je dať žiakom základných škôl, ktorých baví matematika, možnosť zmysluplného
trávenia voľného času formou sústredenia. Sústredenie je týždňový matematický pobyt pre 46 najlepších riešiteľov matematických úloh podobný škole v prírode. Na sústredenie postúpili deti, ktoré sa
zúčastnili korešpondenčnej časti a postúpili, tejto časti projektu sa zúčastnilo 175 detí.

5

OZ Stálica rodičov
a detí pri
MŠ Stálicová 2

Magdaléna
Lapšanská

Vybavenie telocvične
v MŠ cvičebnými
38 598 Sk
pomôckami

6

SANUS,
nadácia preventívnej
medicíny

Antónia Piringerová

Zakúpenie prístroja
EKG holter so 48-hod. 40 000 Sk
záznamníkom

Nadácia Tatra banky spolu s Nadáciou SANUS zakúpili prístroj EKG holter so 48-hodinovým záznamníkom pre detskú kardiologickú ambulanciu. Prístroj dokáže monitorovať 48-hodinovú činnosť srdca
a vďaka tomu je možné určiť presnejšiu diagnózu srdcových ochorení, čím sa zvýši úspešnosť liečby.
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10

Gabčíkovo

RZ pri MŠ

Ľubica Kostolanská

Detská záhrada snov 40 000 Sk

Pezinok

Záujmové združenie
žien FENESTRA

Zora Kiebelová

Informačná webová
stránka pre deti, kto- 40 000 Sk
ré zažívajú domáce
násilie

Košice

Združenie na pomoc
PhDr.Terézia Semamentálne a telesne
ňáková
postihnutým

Pomoc v živote

40 000 Sk

Kežmarok

Projekt je orientovaný na zabezpečenie pomoci deťom s postihnutím a na skvalitnenie profesionálnych
terapeutických činností zakúpením terapeutického ultrazvuku.

Bratislava

Bratislava

40 000 Sk

Projekt sa snaží o zlepšenie dostupnosti informácií o domácom násilí pre deti a mladých ľudí prostredníctvom vytvorenia webovej stránky www.bunker.sk. Týmto prispieva k prevencii domáceho násilia
a sprostredkúva poznanie, že mnoho detí má podobnú skúsenosť s násilím, že zaň nenesú zodpovednosť. Stránka svojím obsahom pripomína, že každý človek si zaslúži život bez násilia a má právo na život
v bezpečí.
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Telocvičňa v materskej škole bola vybavená novými cvičebnými pomôckami, nakoľko staré pomôcky
boli už pre svoj vek a značné opotrebovanie nevyhovujúce. Poskytnuté prostriedky dopomohli k nákupu molitanových cvičebných zostáv. Deti boli z nových cvičebných pomôcok nadšené a s radosťou
privítali možnosť zacvičiť si na nich.

Zriadenie učebne
pre Daltonský spôsob vyuč.

V Areáli materskej školy bol vytvorený detský športový a oddychový areál, ktorý bude slúžiť deťom
a mládeži na rôzne medziškolské súťaže a športové dni. Z finančného daru boli zakúpené drevené
preliezky, stromčeky a urobené chodníčky.

9
3

Ing. Alexander
Oross

Na škole bola zriadená študovňa, ktorá slúži žiakom na Daltonský spôsob vyučovania. Učebňa je vybavená PC s prístupom na internet, audio-video systémom, TV a videorekordérom. Sú v nej taktiež
sústredené encyklopédie, CD nosiče, videokazety a žiacka literatúra. Žiaci sa môžu voľne pohybovať
po učebni, sami si vyhľadávajú potrebné poznatky, radia sa so spolužiakmi, pekné a príjemné pracovné, resp. študijné prostredie kladne vplýva i na správanie žiakov.
8

Financovanie aktivít
lukostreleckého
oddielu v roku 2006

RZ pri ZŠ Gabčíkovo

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Roman Žabka

Rozvoj priestorovej
orientácie a samostatného pohybu zra40 000 Sk
kovo postihnutých,
ako základ opätovnej
integrácie do spol.

Trenčín, Trenčianske
teplice

Projekt má za cieľ pomôcť zrakovo postihnutým a ich sprievodcom v Trenčianskom samosprávnom kraji osvojiť si základy priestorovej orientácie a samostatného pohybu na týždňovom sústredení. Cieľom
sústredenia je naučiť ľudí sprevádzať zrakovo postihnutých. Sústredenia sa zúčastnilo 16 ľudí − osem
zrakovo postihnutých, šesť sprievodcov a dvaja inštruktori.

12

Cirkevná ZŠ-Narnia

Ingrid Čapkovičová

Integrované vyučovanie angličtiny na
1. stupni

38 234 Sk

Bratislava

Súčasťou vzdelávacieho programu CZŠ Narnia je anglický program využívajúci dostupné učebnice, ktoré však často nenadväzuje na učivo preberané v slovenčine. Cieľom projektu je preto posilniť
medzipredmetové vzťahy a do hodín anglického jazyka zakomponovať aktuálne preberané učivo
s využitím nových učebných materiálov.
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13

F dance Center

Zuzana Vojtušová

F dance Center

40 000 Sk

Bratislava a okolie

Hlavným zameraním združenia je podpora práce s deťmi a mládežou a výučba moderného tanca.
Podporené boli: Letný tanečný tábor, na ktorom sa zúčastnilo 51 detí v zariadení Skaličan v Skalici,
1-hodinové vianočné predstavenie v Bratislave a financované boli kostýmy, v ktorých deti vystupujú
na súťažiach.

sa riziko poranení. Diagnostika týchto stavov je vzhľadom na jej krátkodobý a prechodný charakter veľmi
ťažká. Jednou z možností je testovanie pomocou tzv. HUT-testu, pri ktorom je nutné súčasne monitorovať
krvný tlak a EKG krivku. Získané finančné prostriedky použili na zakúpenie pacientskeho monitora ICARD
M, ktorý tento druh monitorovania umožňuje.

5
14

MC Senecké
slniecko

Zdenko Škvarka

Aj malé slniecko je
slniecko v sieti

28 200 Sk

Senec

Zámerom projektu bolo upraviť nevyužité priestory pri budove kresťanského centra Apoštolskej cirkvi
na bezpečné bezbariérové ihrisko pre deti a ich rodičov na materskej dovolenke. Z projektu zakúpili
do materského centra rehabilitačné pomôcky, na ktorých sa deti radi hrajú.
Zoznam podporených projektov, 2. kolo
Obdarovaná
organizácia

Predkladateľ
projektu

Názov projektu

Projekt
podporený sumou

Mesto
realizácie projektu

1

Púpava − pedagogicko-psychologickéslužby, n.o.

RNDr. Tatiana Matejovičová

Zem nepatrí nám,
my patríme Zemi

40 000 Sk

Bratislava,
Dobrá Voda

Projekt bol cielene venovaný environmentálnej téme. Pre deti z detských domovov bol zorganizovaný
víkendový pobyt zameraný na environmentálne aktivity, otázky a témy. Zúčastnilo sa ho 32 detí. Cieľ
projektu bol splnený, podarilo sa podporiť rozvoj environmentálneho cítenia znevýhodnenej skupiny
detí a ich vzťahu k Zemi a prírode. Taktiež sa podarilo podporiť rozvoj zručností pracovníkov mimovládnej organizácie pre prácu s deťmi a mládežou v oblasti environmentálnej výchovy.
2

Pro Nobis Čemerné

Ing. Anna Diľová

Detský tábor 2006

40 000 Sk

Drienica

Občianske združenie Pro Nobis Čemerné sa rozhodlo zorganizovať 6-dňový letný detský tábor v Škole
v prírode v Drienici. Prostredníctvom tejto aktivity sa podarilo deťom spríjemniť voľný čas počas letných
prázdnin a ochrániť ich pred každodenným stereotypom prázdnin strávených na sídlisku medzi panelákmi.

3

Plavecký oddiel
Klubu telesnej
výchovy UMB
Banská Bystrica

Adriana Havettová

Banskobystrický
pohár

38 500 Sk

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica má dlhú tradíciu v rozvoji plaveckých športov a vychovalo mnohých plaveckých reprezentantov SR. Zámerom podporeného projektu bolo uskutočniť medzinárodné plavecké podujatie pre
talentovanú mládež Banskobystrický pohár 2006. Na pretekoch sa zúčastnilo 123 detí zo sedemnástich
oddielov a klubov z celého Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech. Toto podujatie by malo v budúcnosti
pokračovať a byť dobrou príležitosťou na konfrontáciu slovenských mladých plavcov so zahraničnými konkurentmi.

4

Nemocnica
Kamila Rozvadská
s poliklinikou Trenčín

Pacientsky
monitor ICARD M

40 000 Sk
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Letné
sústredenie Aikido

40 000 Sk

Chvojnica

Informačné centrum
Spoločenstva pri
Dóme sv. Martina

Martina Dedíková

Podpora pravidelnej
a výjazdovej činnosti
mládežníckeho tímu

40 000 Sk

Terchová, Liptovský
Mikuláš, Bratislava

Projekt je orientovaný na podporu práce mládežníckeho tímu, ktorý sa pravidelne stretáva a pripravuje
záujmové programy pre ďalších mladých ľudí. Títo boli oslovení na otvorených verejných seminároch
alebo iných podujatiach. 150 ľudí sa zúčastnilo stretnutia mládeže v Terchovej v rámci Cyrilometodských dní, 50 dobrovoľníkov sa zúčastnilo školenia na tému: Komunikácia a 100 ľudí sa zúčastnilo
konferencie v Liptovskom Mikuláši.

7

OZ HABARKA rodičov a detí pri MŠ

Ingrid Lieskovská

Čimov svadobný deň 40 000 Sk

Bratislava

Každoročne už 9 rokov Občianske združenie Habarka nacvičuje s deťmi vlastné divadelné predstavenie s vianočnou tematikou a pri príležitosti Dňa matiek. Deti majú každý rok za úlohu urobiť malý etnografický prieskum, ako budú tráviť prázdniny u starých rodičov na vidieku. Získaný materiál v septembri
pani učiteľka v spolupráci s deťmi spracovala a pripravila scenár divadelného predstavenia. V ďalšej
fáze 27 detí nacvičilo divadelno-tanečné predstavenie na motívy knižky Ľudmily Podjavorinskej Činčin, s názvom Činov svadobný deň, kde sú zachytené zvyky, piesne a tance viažuce sa k svadobným
a predsvadobným zvykom na Slovensku. Tieto zvyky zozbierali deti od svojich starých rodičov.

8

Základná škola

Mária Hutyrová

Expedícia
do zlatého mesta
Banskej Štiavnice

33 000 Sk

Banská Štiavnica

Žiaci 6. ročníka základnej školy na Žitavskej ulici pochádzajú v prevažnej miere zo sociálne málo podnetného prostredia. Projekt je snahou o alternatívu k stereotypu života na sídlisku. V rámci realizácie
projektu si žiaci sami pripravili exkurziu do Banskej Štiavnice. Na začiatku učiteľ žiakom vysvetlil cieľ
aktivity. Žiaci boli rozdelení do menších skupín, kde pripravili návrh na realizáciu exkurzie. Víťazný návrh
vybrala trieda v hlasovaní, podľa ktorého sa potom žiaci zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Sprievodcov si robili samotní žiaci. Týmto spôsobom žiaci získali mnoho praktických zručností, vedomostí
a zmysluplne strávili svoj voľný čas.

Trenčín

Synkopa je definovaná ako náhla krátkodobá strata vedomia, ktorá je relatívne častým javom u ľudí všetkých
vekových kategórií. Opakujúce sa synkopálne stavy významným spôsobom zhoršujú kvalitu života a zvyšuje

Peter Kopriva

Finančný dar bol na realizáciu VII. ročníka letného týždňového sústredenia pre 60 ľudí rôznych národností so spoločným záujmom o bojové umenie Aikido. Toto sústredenie je každoročne organizované
pod vedením majstra Nebiho Vurala v rekreačnom stredisku vo Chvojnici. Účastníci trénovali v dvoch
fázach a pripravené boli aj mnohé ďalšie mimotréningové a športové aktivity.

6

č.

Aikido Klub
Bratislava

9

Aplikovaná
Scholastika, n.o.

Mgr. Terézia
Forišová

Čítame a učíme
sa s radosťou

40 000 Sk

Bratislava

Na tomto projekte sa podieľali traja súkromní učitelia Aplikovanej scholastiky Slovensko, n.o.: Jana
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Molnárová, Zuzana Ďurkovská a Eva Eršeková. Cieľom bolo naučiť deti čítať a písať na úrovni ich veku
a znovu vyvolať záujem o čítanie a získavanie nových vedomostí, u študentov sa podarilo dosiahnuť
viditeľné zlepšenie. S finančnou pomocou od Nadácie Tatra banky sa podarilo zrealizovať individuálny
prístup učiteľa k žiakovi. Deti s poruchou čítania, ktorým bola poskytnutá individuálna pedagogická pomoc, získali väčšiu sebaistotu a podporila sa u nich i ochota vzdelávať sa. Na druhej strane aj učitelia
sa priučili väčšej trpezlivosti, pretože práca s týmito deťmi si to jednoznačne vyžaduje.

10

INFOBLIND, o.z.

Ing. Juraj Drusc

Zlepšenie knižnice
digitálnych kníh pre
39 308 Sk
nevidiacich na internete

Bratislava

Občianske združenie Infoblind pôsobí na Slovensku už 3 roky a má za cieľ sprístupňovať výpočtovú
techniku a prístup k informáciám na internete pre nevidiacich. Prevádzkuje portál informácií špeciálne pre nevidiacich. Projekt si dáva za cieľ zlepšiť po technickej a obsahovej stránke súčasný portál
DIGIBOOKS.SK, ktorý musí byť zrozumiteľný pre asistentov nevidomých, aj pre samotných slabozrakých. Cieľom je, aby prehľadne zobrazoval zoznam kníh a autorov uložených v archíve. Finančný
príspevok bol použitý na nákup nového HW, na ktorom bol spustený samotný server. Táto aplikácia
umožní samotným nevidiacim prístup do databázy digitalizovaných kníh.

11

EFFETA Stredisko
sv. Františka
Saleského

Martina Lednická

Aj my chceme
žiť doma

40 000 Sk

Nitra

V rámci realizácie projektu boli zrealizované 4 aktivity: Pedagogická asistencia, Mimoškolské doučovanie, Individuálna logopedická starostlivosť, Poradenstvo rodičom, ktorých cieľom bude podporiť
prirodzené rodinné prostredie a rodinné väzby u sluchovo postihnutých detí a mládeže. Z projektu bolo
zakúpené kopírovacie zariadenie.
12

Diador

Silvia Lenčešová

Letný liečebno¬rekondičný pobyt

40 000 Sk

Košická Belá

Letného rekondičného tábora pre deti s diabetom sa zúčastnilo 20 detí s týmto ochorením. Na chate
na Kubínskej holi získavali nové poznatky a vedomosti, ktoré sú potrebné pre ich život s ochorením.
Tento pobyt je súčasťou ich liečby, pretože priaznivo vplýva na celkovú fyzickú a psychickú kondíciu.
4. Medializácia grantových programov a aktivít Nadácie Tatra banky.
g) Program Partnerstvá v regiónoch
Nadácia Tatra banky hľadá v každom samosprávnom kraji mimovládnu neziskovú organizáciu, významnú
vo svojej komunite, s ktorou chce uzatvoriť trojročný partnerský vzťah. Nadácia Tatra banky chce počas týchto rokov finančne podporovať programy, ale aj inštitucionálne kapacity týchto mimovládnych
neziskových organizácií.
Týmto spôsobom chce podporiť osem mimovládnych neziskových organizácii, ktoré realizujú aktivity
v jednej alebo viacerých oblastiach definovaných ako oblasti verejnej prospešnosti. Podporíme mimovládne neziskové organizácie s regionálnou pôsobnosťou zamerané na:
•

•

r iešenie otázok miestneho záujmu v oblastiach: sociálnych služieb, práce s deťmi a mládežou, so
zdravotne postihnutými spoluobčanmi, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania demokratických princípov, komunitného a regionálneho rozvoja a kultúry
zlepšovanie kvality života
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posilňovanie miestnej demokracie
zvyšovanie sociálneho kapitálu
rozvíjanie kultúry dávania a dobrovoľníctva. Ďalej podporíme mimovládne neziskové organizácie,
s regionálnou pôsobnosťou, ktoré svojou pôsobnosťou:
rozšírenie okruhov tém, ktoré sa stanú predmetom verejnej diskusie
zvýšenie počtu aktívne zapojených občanov na svojich aktivitách
aktíavnu spoluprácu s miestnou samosprávou, podnikateľským sektorom a inými MVO
jednoznačné preukazovanie dopadu na komunitu (viditeľnosť, riešenie aktuálnych potrieb, sociálny kapitál)
podporovanie plurality, tolerancie a spolupráce v rámci komunity
využívanie miestnych (ľudských a materiálnych) zdrojov
požadovanie primeraných potrieb z ich miestneho hľadiska

Tento program bude realizovaný v roku 2007. V roku 2006 sa začala medializácia tohto programu
v regionálnych médiách, aby sa mimovládne organizácie dozvedeli o možnosti uchádzať sa o finančnú
podporu od Nadácie Tatra banky.
h) Ceny Nadácie Tatra banky umelcom 2006 − Divadelné divy
Sklenený ihlan a finančný grant vo výške 150-tisíc korún si 25. 11. 2006 počas slávnostného galavečera Nadácie Tatra banky prišli do Opery SND prevziať traja významní slovenskí umelci. Predstaviteľovi
alternatívneho divadla Viliamovi Klimáčkovi udelila deväťčlenná porota cenu za literatúru a trubkárovi
Jurajovi Bartošovi za interpretačný výkon. Speváčka Katka Knechtová získala ocenenie za mimoriadny tvorivý čin. Nehonorované ocenenie in memoriam bolo udelené akademickému maliarovi Karolovi
Baronovi, po ktoré si na pódium prišla jeho manželka. V roku 2006 porota zložená z 9-tich odborníkov
a osobností spoločenského a umeleckého života mapovala oblasť slovenského umenia a kultúry.
Profily ocenených umelcov
KAROL BARON (*13.09.1939 – 29.02. 2004), (in memoriam)
Karol Baron bol neprehliadnuteľnou postavou slovenského umenia a skvelým človekom. Už od roku
1970 bol členom československej surrealistickej skupiny a popri Albertovi Marenčinovi vlastne na Slovensku osamoteným umelcom, ktorý rozvíjal nové podoby tohto výtvarného smeru. Pre Karola Barona to však nebola len jedna z polôh umenia, ale aj osobitý životný štýl. Vytvoril si vlastný svet a svoje
theatrum zapĺňal zvláštnymi fantazijnými bytosťami pospájanými z ľudských, vegetatívnych i technických prvkov. Jeho tvorba sa neobmedzovala len na samotnú maľbu, ale spolupracoval s divadlom,
vytvoril viacero tapisérií, grafických listov, množstvo kresieb a prešiel až k dielam, v ktorých príbeh
prechádzal z obrazu do priestoru, aby takto ponúkal aj návštevníkom stať sa priamym účastníkom jeho
umeleckých slávností. Karol Baron mal rád rôzne malé, banálne príbehy, ktoré sa odohrávali okolo
neho a ešte radšej ich mal, ak v nich našiel aspoň náznak bizarnosti či absurdity. Aj zdanlivá banalita
nadobúdala v jeho interpretáciách nové rozmery, alebo naopak – na významné udalosti sa dokázal pozerať s nadhľadom a interpretovať ich so svojím neopakovateľným humorom. Ku konkrétnym príbehom
či inšpiračným zdrojom pridával prvky z podvedomia a stále nové a nové metafory. Karol Baron tragicky
zahynul v Paríži 29. februára 2004. Paradoxne práve v meste, ktoré miloval a v ktorom práve počas
svojho pobytu zaznamenal so svojou tvorbou mimoriadny úspech a pripravoval ďalšie projekty.
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VILIAM KLIMÁČEK (za literatúru)
Viliam Klimáček – básnik, prozaik, hudobník, herec, scenárista, režisér, divadelný principál – kultová
postava slovenského alternatívneho divadla. Jeho tvorba nás už vyše dvadsať rokov baví, ale i provokuje k premýšľaniu. Slovenských čitateľov zaujal už svojou prvou zbierkou básní, pokračoval románmi,
zbierkami poviedok, deťom robí stále radosť jeho kniha Noha k nohe. Vo svojom divadle Gu-Na-Gu
vymyslí pre svojich hercov a pre potešenie vďačných divákov takmer každý rok novú divadelnú hru. Je
päťnásobným držiteľom prestížnej Ceny Alfréda Radoka za najlepšiu českú a slovenskú divadelnú hru
roka. Slovenské Národné Divadlo hralo s úspechom jeho verziu Jesenského Demokratov, ale i pôvodinu Karpatská horká. V Pražskom Národnom Divadle i v bratislavskom SND sa odteraz uvádza jeho
hra Hypermarket, divadlo Gu-Na-Gu hrá už viac ako 6 rokov jeho grotesku Csaba is dead – English is
easy.
Porota si váži Klimáčkov hravý prístup k životu i k tvorbe a oceňuje jeho nesmiernu pracovitosť. Divadelný riaditeľ a umelecký šéf divadla Gu-Na-Gu zháňa sponzorov, píše, režíruje, tvorí, hrá a občas i šokuje
– naposledy hrou o Gustávovi Husákovi. Laureát tohoročnej Ceny Nadácie Tatra banky za literatúru
skrátka nespí na vavrínoch.
KATKA KNECHTOVÁ (za mimoriadny tvorivý čin)
Je jednoznačne pozitívnym zjavom v slovenskej populárnej hudbe. Má svoj výraz, identitu i hudobný
názor. Jej spev má srdce, dušu i to, čomu Angličania hovoria „message“. Svoju pozíciu si paradoxne
posilnila v čase, keď väčšina slovenských interpretov prežívala šok a dezilúziu z masívnej prezentácie
súťažiacich v reality show Slovensko hľadá Superstar. Nerozpakovala sa vydať album práve v kritickom
čase a bol to album plný dobrých pesničiek. Na rozdiel od mnohých iných, jej hudba znie súčasne
a nemá zatuchnutú patinu minulých desaťročí, takú príznačnú pre zvuk dnešnej „oficiálnej“ slovenskej
popmusic.
JURAJ BARTOŠ (za interpretačný výkon)

Výsledok hospodárenia v roku 2006

6074

Vlastné zdroje krytia aktív spolu

6270

− zákonné rezervy krátkodobé

18

− krátkodobé záväzky z obchodného styku

49

Cudzie zdroje krytia aktív

67

Pasíva spolu:

6337

Vybrané položky výkazu ziskov a strát (v tis. Sk):
Náklady:
Náklad na reprezentáciu

0

Služby

700

Ostatné náklady (bankové poplatky)

2

Tvorba rezervy

18

Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy

3736

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov

1

Náklady spolu:

4457

Výnosy:
Úroky prijaté na bankový účet

6

Zúčtované zákonné rezervy z r. 2005

7

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

6782

Prijaté príspevky z Centra pre filantropiu

3736

Výnosy spolu:

10531

Výsledok hospodárenia v roku 2006

6074

Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora
k ročnej účtovnej uzávierke

Finančná správa
Vybrané položky súvahy (v tis. Sk):

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

Aktíva:

Prehľad príjmov (výnosov) nadácie

Finančný majetok
− bankové účty

6321

− pokladnica

0

Pohľadávky
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Prechodné účty aktív

Prijaté príspevky od Centra pre filantropiu

2.

Úroky prijaté

3.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

3 736
6
6 782

Príjmy (výnosy) nadácie spolu:

0

− odhad. Účty aktívne/úrok termínovaný vklad

1.

v tis. Sk

10 524

0

Aktíva spolu:

6337

Pasíva:

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 10 000 Sk
Nadácia Tatra banky prijala od Centra pre filantropiu, n.o., dary vo výške 3 736 130 Sk:

Fondy organizácie
− základné imanie

200

Nerozdelený zisk/strata min. rokov

-4

18

1.

Darovacia zmluva č. 1/2006 N-TB z 24. 12. 2005, suma: 30 000 Sk

2.

Darovacia zmluva č. 2/2006 N-TB z 12. 6. 2006, suma: 519 832 Sk
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3.

Darovacia zmluva č. 3/2006 N-TB z 12. 6. 2006, suma: 700 000 Sk

− Bankové poplatky a notárske poplatky

4.

Darovacia zmluva č. 4/2006 N-TB z 30. 6. 2006, suma: 100 000 Sk

− Služby za administráciu nadácie

5.

Darovacia zmluva č. 5/2006 N-TB z 30. 6. 2006, suma: 1 375 491 Sk

− Tvorba rezervy na audit

6.

Darovacia zmluva č. 6/2006 N-TB z 17. 7. 2006, suma: 40 000 Sk

− Daň -zrážková daň z úrokov

7.

Darovacia zmluva č. 7/2006 N-TB z 17. 4. 2006, suma: 50 000 Sk

8.

Darovacia zmluva č. 8/2006 N-TB z 20. 7. 2006, suma: 470 808 Sk

9.

Darovacia zmluva č. 9/2006 N-TB z 28. 11. 2006, suma: 40 000 Sk

18 000 Sk
1031 Sk

V roku 2006 nastala v nadačnej listine zmena správcu nadácie. Novým správcom Nadácie Tatra banky
sa stal Mgr. Marcel Zajac. Túto zmenu odhlasovala správna rada na správnej rade dňa 19. apríla 2006.
Výpis zo zápisu zo správnej rady prikladáme ako prílohu k výročnej správe.
Iné zmeny v zložení orgánov Nadácie Tatra banky v roku 2006 nenastali.

11. Darovacia zmluva č. 11/2006 N-TB z 30. 11. 2006, suma: 299 999 Sk
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
Detailný zoznam uvedený v texte výročnej
správy na strane

270 000 Sk

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2006:

10. Darovacia zmluva č. 10/2006 N-TB z 29. 11. 2006, suma: 110 000 Sk

Prehľad výdavkov (nákladov) nadácie

1964 Sk

v Sk

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou
ustanovený:
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2006 žiadnu odmenu za výkon funkcie. Ostatné orgány, ustanovené nadačnou listinou (revízor, správna rada), vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov:

Poskytnuté príspevky
podľa grantových programov:

Nadácia Tatra banky v roku 2006 nezaložila a nespravovala žiadne nadačné fondy.

− Grantový program podpory kvality
vzdelávania na VŠ ekonomického zamerania

Výročná správa, strana 5, 6, 7

− Podpora postgraduálnych študentov
vysokých škôl ekonomického zamerania

Výročná správa, strana 7, 8

− Program Pomôžeme

Výročná správa, strana 9

160 000 Sk

− Prvé kolo zamestnaneckého grantového
programu 2 % bonus Tatra banky

Výročná správa, strana 10, 11

519 832 Sk

− Druhé kolo zamestnaneckého grantového
programu 2 % bonus Tatra banky

Výročná správa, strana 12, 13

470 808 Sk

− Podpora výnimočnosti − Cena Nadácie Tatra
banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti
bankovníctva a IT

Výročná správa, strana 8, 9

210 000 Sk

− Náklady na propagáciu
a medializáciu grantových programov

Výročná správa, strana 13, 14, 15

299 999 Sk

1 375 491 Sk

Ďalšie údaje, ktoré určila správna rada:
700 000 Sk

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2006.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Marcela Zajaca telefonicky (0905 529 285),
e-mailom (zajac@changenet.sk) alebo poštou na adrese Nadácie Tatra banky.

Ostatné výdavky (náklady):
− Náklady na propagáciu a medializáciu
− Služby za administráciu grantových
programov
− Telekomunikačné náklady, webová stránka

31 979,50 Sk
365 000 Sk
13 355 Sk

− Predplatné EFEKT

356 Sk

Výdavky (náklady) na správu nadácie:
− Vedenie účtovníctva, audit nadácie

19 000 Sk
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