
  

 

 Podporili sme projekty vo v ke takmer 
700-tis. eur 

Tla ová správa 
Bratislava 10. 1. 2012 

Aj v minulom roku venovala Nadácia Tatra banky svoju pozornos  najmä umeniu a vzdelávaniu. 
Sumou takmer 700-tisíc eur sme spolu podporili takmer 180 projektov. Ani v roku 2011 nech bala 
náv teva nobelistu i dr ite a Pulitzerovej ceny.    
 
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo podporuje slovensk ch 
tudentov pri túdiu na zahrani n ch univerzitách, pomáha zlep ova  kvalitu vzdelávania a na 

Slovensko priná a vystúpenia svetov ch vedeck ch odborníkov. Na ou ambíciou je priblí i  vzdelávací 
proces na slovensk ch vysok ch kolách tandardom moderného vzdelávania na svetov ch 
renomovan ch vzdelávacích in titúciách, ako aj potrebám reálnej praxe.  
 
Priná ame vám preh ad aktivít a projektov, ktoré Nadácia Tatra banky pripravila a podporila v roku 2011. 
Sme astní, e sme v tomto roku mohli podpori  spolu 178 projektov v celkovej v ke 689 416,80 eur.  
 

I. Podporujeme vzdelávanie  
 

Grantové programy 
 
Cie om grantov Nadácie Tatra banky je podporova  aktívne skupiny profesorov a tudentov na vysok ch 
kolách, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec a sna ia sa roz íri  vzdelávací proces, 

obohati  konkrétny predmet alebo prepoji  vzdelávací proces s potrebami praxe a pod. Okrem 4 
stabiln ch grantov ch programov priniesla tento rok Nadácia Tatra banky aj úplne nov  grant s názvom 
Business Idea, ktor  si kladie za cie  podpori  najlep ích tudentov a pomôc  im splni  si svoj 
podnikate sk  sen.  
 
Cie om programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysok ch kôl na trhu práce 
prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky touto cestou 
podporí tudentov a erstv ch absolventov pri na tartovaní ich podnikate ského zámeru, aby po 
skon ení vysokej koly neostávali nezamestnaní, aby nemuseli h ada  akéko vek zamestnanie pod 
úrove  získaného stup a vzdelania alebo odli né od odbornosti, ktorú vy tudovali.  
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Osobnosti osobne 286 773,00 € 8 projektov
GRANT: E-Talent 33 200,00 € 9 projektov
GRANT: Vedieť viac 38 630,00 € 18 projektov
GRANT: Študenti do sveta 60 037,00 € 27 projektov
GRANT: Kvalita vzdelávania 27 465,00 € 9 projektov
GRANT: Business Idea 20 000,00 € 4 projekty
Cena Nadácie Tatra banky za umenie 58 479,00 € 13 projektov
Dobré srdceTB (zamest. program) 53 446,00 € 77 projektov
Podpora reg. divadiel 51 487,00 € 11 projektov
Knižná edícia Nadácie Tatra banky 55 835,00 € 1 projekt
Fond na pomoc Afrike 5 285,80 € 1 projekt
Celková suma 688 581,80 € 176 projektov

 

Študenti do sveta –  stáže najlepších 
študentov na zahraničných univerzitách
27 podporených projektov 
Celková výška podpory: 60 037 € 
http://www.nadaciatatrabanky.sk
/grantovy-program-Studenti-do-sveta

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 vysok ch kolách 
9 podporen ch projektov  
Celková v ka podpory: 27 465  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-podpora-kvality-vzdelavania-na-vysokych-skolach 
 
E-Talent – v skum v oblasti informatiky 
9 podporen ch projektov  
Celková v ka podpory: 33 200  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent 
 
Vedie  viac –  projekty prepájajúce vzdelávanie a prax 
18 podporen ch projektov 
Celková v ka podpory: 38 630  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-vediet-viac 
 
 

Osobnosti osobne  
 
V rámci otvoreného programu Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne pri li na Slovensko nosite  
Nobelovej ceny za ekonómiu, nosite  Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo, ako aj v znamní 
profesori a vedecké osobnosti zo zahrani n ch univerzít, aby predná ali pre tudentov slovensk ch 
vysok ch kôl a odbornú verejnos . Nadácia Tatra banky v rámci svojho otvoreného programu podporila 
8 projektov v celkovej sume 286 773 eur. 
 
Podporili sme príchod 5 zahrani n ch profesorov a vedeck ch osobností: 
Steven G. Horwitz (St. Lawrence University, New York) 
Philipp Bagus (Univerzita krá a Juana Carlosa, Madrid, panielsko) 
Peter Boettke (George Mason University) 
Marco A. Janssen (Arizona State University) 
Robert P. Murphy (Ludwig von Mises Institute) 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/bratislava-open-lectures 
 
Pozvali sme nosite a Nobelovej ceny za ekonómiu: 
Oliver Williamson (University of California, Berkeley) 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/nobel-prize-lecture-series-1 
 
Privítali sme nosite a Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo: 
Joshua Friedman (Columbia University, New York) 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/pulitzer-prize-winner-lecture 
 
 

Kni ná edícia Nadácie Tatra banky 
 
Kni ná edícia Nadácie Tatra banky je ur ená v etk m, ktorí chcú vedie  viac, radi ítajú, vzdelávajú sa  
a chcú v tom napredova . 
Nadácia Tatra banky priniesla do kni níc slovensk ch univerzít tieto 4 tituly – Imitátori; R chly talent 
mana ment; Dobr  biznis – Odporú ania, ako zosúladi  spolo enskú zodpovednos  so zna kou  
a Private Equity v celkovom náklade 8 000 kusov. Knihy boli venované ako kni n  grant na slovenské 
vysoké koly a univerzity a boli vybraté v spolupráci s expertmi a u mi pôsobiacimi v zahrani í v oblasti 
vzdelávania. Na ím zámerom je vybera  tituly, ktoré ur ujú trendy vo vzdelávaní a obohacujú vzdelávací
proces.  
 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/knizna-edicia-nadacie-tatra-banky 



 

 

II. Charitatívne projekty 
 
Fond na pomoc Afrike – charitatívny projekt erveného krí a v boji proti hladomoru | vyzbieran ch 
5 285,80  
 
Dobré srdceTB – zamestnaneck  program na podporu verejnoprospe n ch aktivít zamestnancov 
Tatra banky | 77 podporen ch projektov | celková v ka podpory: 53 446  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdce-tb 
 
 

III. Podporujeme umenie 
 
Partnerstvá v regiónoch – 11 podporen ch divadiel, celková v ka podpory: 51 487  
 
Cena Nadácie Tatra banky za umenie  oce uje umelcov – osobnosti aj mlad ch tvorcov, ktorí svojím 
dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia v 5 hlavn ch kategóriách: Literatúra, 
Hudba, Divadlo, V tvarné umenie a Audiovizuálna tvorba, film a TV. Cie om Nadácie Tatra banky je 
podporova  pi kov ch a talentovan ch slovensk ch umelcov. Sme radi, e sa nám to darí u  estnás  
rokov, a to najmä v aka Akadémii, ktorej 43 lenov intenzívne sleduje slovenské umelecké dianie. 
Nominovaní umelci sú vyberaní na základe svojich diel a umeleck ch v konov vytvoren ch za uplynul  rok. 
Je na ou prioritou ude ova  ocenenia transparentne a oceni  skuto ne t ch najlep ích. 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie 
 
Cena Nadácie Tatra banky za umenie, Hlavná cena – 6 cien, celková v ka podpory: 33 195  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/laureati 
 
Cena Nadácie Tatra  banky za umenie, Mlad  tvorca – 5 cien, celková v ka podpory: 16 595  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/mlady-tvorca 
 
 
 
 
 
Pozrite si aj na e krátke video o aktivitách Nadácie Tatra banky:  
http://www.nadaciatatrabanky.sk/video-aktivity-nadAcie-tatra-banky-v-roku-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt  
 
Milada Halová  
mana ér Nadácie Tatra banky a sponzoringu 
milada_halová@tatrabanka.sk 
02/5919 1450 
 
Marína Smolková 
media relations mana ér 
marina_smolkova@tatrabanka.sk 
02/ 5919 1593 
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