
  

 

 

 
 

 
 

Medzi 350 projektov z oblasti vzdelávania, umeleckej tvorby 
a dizajnu sme v roku 2013 rozdelili takmer 630- tisíc eur 
             Tlačová správa 
               Bratislava 24.januára
     
Aj v minulom roku venovala Nadácia Tatra banky svoju pozornosť predovšetkým vzdelávaniu, 
umeniu a dizajnu. Sumou takmer 630-tisíc € sme podporili spolu 350 projektov.  
 
Opätovne sme priniesli stretnutie s nositeľmi Pulitzerovej ceny a Nobelovej ceny. Po osemnástykrát sme 
ocenili etablovaných slovenských umelcov a mladých autorov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. 
Naša podpora sa rozrástla o dva nové grantové programy Viac dizajnu a Stredoškoláci do sveta, tiež o 
zamestnanecký program Viac pre regióny.     
 
Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je zvyšovať úroveň vzdelávania a poskytovať priestor najlepším, 
aby sa mohli dostať ešte ďalej. Prostredníctvom jej programov a grantov prináša nové inšpiratívne 
stretnutia so svetovými vedeckými odborníkmi, podporuje najlepších študentov, umelcov v ich tvorbe a 
vytvára atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie a vysoké školy. 
 
Pozrite si krátke video o aktivitách Nadácie Tatra banky za rok 2013:  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/aktivity-nadAcie-tatra-banky-v-roku-2013   
 
Teší nás, že sme počas minulého roka mohli podporiť spolu 350 projektov sumou 628 091,58 €. 
Prehľad aktivít Nadácie Tatra banky: 
 
 

Programy Celková suma Počet projektov
VZDELÁVANIE: 
Osobnosti osobne 76 767 € 5 projektov
GRANT: Študenti do sveta 62 060 € 23 projektov
GRANT: Vedieť viac 37 700 € 15 projektov
GRANT: Business Idea 20 000 € 4 projekty
GRANT: Kvalita vzdelávania 31 756 € 11 projektov
GRANT: E-Talent 29 770 € 9 projektov
GRANT: Stredoškoláci do sveta 15 000 €  13 projektov
UMENIE a DIZAJN: 
GRANT: Viac umenia 40 000 € 33 projektov
GRANT: Viac dizajnu 23 000 €  20 projektov
Zamestnanecké grant. programy (3) 127 010 € 171 projektov
Cena Nadácie Tatra banky za umenie 62 679,58 € 11 projektov
Podpora regionálnych divadiel 53 488 € 10 projektov
Cena za najlepšiu diplomovú prácu 2050 € 2 projekty
 Iné granty 46 811 € 20 projektov
CELKOVÁ SUMA 628 091,58 € 350 projektov

 
 



 

 

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 granty s Viac 
umenia a Stredoškoláci do sveta. 
 
Študenti do sveta – stáže najlepších študentov na zahraničných 
univerzitách.  
23 podporených projektov.  
Celková výška podpory: 62 060 €  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta  
 
Vedieť viac – projekty prepájajúce vzdelávanie a prax.  
15 podporených projektov.  
Celková výška podpory: 37 700 €  
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 vzdelávacích projektov na vysokých 
školách.  
11 podporených projektov.  
Celková výška podpory: 31 756 €  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-podpora-kvality-vzdelavania-na-vysokych-skolach   
 
E-Talent – výskum v oblasti informatiky.  
9 podporených projektov.  
Celková výška podpory: 29 770 €  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent  
 
Stredoškoláci do sveta- vzdelávacie pobyty najlepších študentov v zahraničí. 
13 podporených projektov. 
Celková výška podpory: 15 000 € 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta  
 
Cena 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 Puli-
tzerovej ceny a Nobelovej ceny, 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 5 projektov v celkovej sume 76 767 €.  
 
Podporili sme 5 projektov – príchod svetových ekonómov a osobností:  
 
Bratislava Open Lectures  
Richard M. Ebeling (prof. ekonómie na Northwood University, USA) 
George Selgin (prof. ekonómie na University of Georgia, USA) 
Anthony de Jasay (nezávislý ekonóm a filozof, Francúzsko) 
 
Privítali sme nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu za položenie základov Teórie návrhu 
mechanizmov Erica Maskina (profesor na Harvardskej univerzite). 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/nobel-prize-lecture-series-1  
 
Privítali sme nositeľku Pulitzerovej ceny za sériu článkov o Wal-Mart efekte  
Abigail Goldman (prednáša žurnalistiku na University of California)  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/pulitzer-prize-winner-lecture 

 
II. Podporujeme umeleckú tvorbu a dizajn 
 
Grantové programy  
 
Viac dizajnu - podpora umeleckého dizajnu. 
20 podporených projektov. 
Celková výška podpory: 23 000 € 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu  
 
Viac umenia – podpora umeleckej tvorby v piatich kategóriách 
33 podporených projektov. 
Celková výška podpory: 40 000 € 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia 
 
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 osemnásť 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 k ďalšej tvorbe a dať im impulz na vznik nových 
projektov vo všetkých umeleckých žánroch.  
 
Nadácia Tatra banky ocenila 11 autorov a celková výška podpory dosiahla sumu 62 679,58 €. 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie  
 



 

 

Laureáti 18. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie  
 
Hlavná cena:  
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Zuzana Piussi za scenár, réžiu 
a kameru dokumentárnych filmov Od Fica do Fica a Krehká identita 
Divadlo: Roman Polák za réžiu a spoludramatizáciu hry Bratia 
Karamazovovci 
Hudba: Ľubica Malachovská – Čekovská za skomponovanie sóla pre 
klavír Four Movements 
Literatúra: Milan Hamada za knihu Kritické komentáre 
Výtvarné umenie: Jana Želibská za výstavu Zákaz dotyku 
 
Mladý tvorca (umelci do 35 rokov):  
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Adam Oľha za námet, réžiu a kameru filmu Nový život 
Divadlo: Sláva Daubnerová za koncept, réžiu a herecký výkon divadelného sóla Untitled 
Hudba: Eva Šušková za spevácky výkon vianočnej koledy Infant Holy, Infant Lowly 
Literatúra: Ján Púček za knihu Kameň v kameni 
Výtvarné umenie: Štefan Papčo za výstavu Lucy of the Rocks 
 
Mladý módny tvorca:  
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov. Po Márii Štranekovej 
(2010), Marcelovi Holubcovi (2011) a  Martinovi Hrčovi (2012) pripravila unikátne šaty pre Múzu 
večera – Adelu Banášovú - Maja Božović. 
 
 
III. Charitatívne projekty  
 
Dobré srdceTB – zamestnanecký program na podporu verejnoprospešných 
aktivít zamestnancov Tatra banky. Podporili sme 143 projektov v celkovej 
výške podpory 61 250 €.  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdce  
 
Viac pre regiónyTB -  nový zamestnanecký program pre tých, ktorí chcú 
pomôcť svojmu regiónu. Podporili sme 8 projektov v celkovej výške 
podpory 40 000 €. 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-viac-pre-regiony  
alebo http://www.viacpreregiony.sk/  
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
Zuzana Böhmerová  
Manažér nadácie a sponzoringu  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk  
02/5919 1450  

Marína Masárová 
Hovorkyňa Tatra banky 
marina_masarova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1593, 0911 328 007 


