
 

                                                                                                                                      

Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov 
 

Tlačová správa 
1. júna 2018, Bratislava 
 

Nadácia Tatra banky už po siedmykrát otvára grantový program na podporu tvorby 
študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú 
na tvorivých projektoch.  
 
„To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a 
projektoch. Chceme preto, aby boli študenti čoraz častejšie súčasťou tvorivých procesov už 
skúsených umelcov. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili tvorivým postupom a boli 
odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Zároveň tak získali 
neoceniteľnú referenciu pre svoje ďalšie umelecké uplatnenie. V minulom roku sme 
prostredníctvom grantového programu Viac umenia podporili 33 umeleckých projektov 
rôznorodého zamerania a veríme, že aj tohtoročné grantové kolo aktivuje mladých umelcov 
k tvorbe inšpiratívnych diel,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu. 
 
Podporíme aktívne skupiny zložené z 
učiteľov, študentov a slobodných 
umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s 
cieľom vytvoriť dielo a z pozície 
renomovaných umelcov či pedagógov 
predstavujú tento tvorivý proces 
študentom – budúcim umelcom.  
 
Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú 
študenti tvoriaci v oblastiach: 

 Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, 

 Divadlo, 

 Hudba, 

 Literatúra, 

 Výtvarne umenie. 
 
Termín na prihlásenie projektov: 28. september 2018 
Plánovaná výška grantu: 50 000 € 
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 € 
 
Projekty sa podávajú elektronicky prostredníctvom online formulára na našej webovej 
stránke: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Výber z podporených projektov 2017: 
 
Mgr. Art. Ladislav Fančovič Art D./Spoločnosť priateľov dobrej hudby 
SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2018 
Cieľom projektu bolo prostredníctvom 5-
dňových majstrovských kurzov 
sprístupniť slovenským študentom 
aktuálne trendy v hre vážnej hudby na 
saxofóne, najmä zo zahraničia. 
Slovenských študentov týmito kurzami 
obohatili o výnimočné skúsenosti 
špičkových zahraničných a domácich 
pedagógov, oboznámili ich s dosiaľ 
nepoznaným pohľadom na interpretáciu 
vážnej hudby a s novými technikami. 
Študenti taktiež získali prax a zážitok z 
odohrania verejného koncertu v rámci 
50-členného saxofónového orchestra. 
Získali pozitívne spätné väzby od 
zahraničných lektorov, ktorí pokladajú ich prácu za niečo výnimočné v celoeurópskom 
kontexte. Slovenskí študenti sú podľa ich slov veľmi talentovaní. 
 
Asociácia slovenských filmových strihačov, o. z. 
Sweet 16 (mm) 
Projekt "Sweet 16 (mm)" je spojením 
študentov VŠMU a profesionálnych 
filmárov. Študenti strihovej skladby a 
kameramanskej tvorby sa počas 5-
dňového workshopu pod vedením 
lektorov oboznámili s technologickým 
procesom spracovania 16 mm filmu, 
nakrútili svoje literárne scenáre na tému 
prvé stretnutie. Nakrútený materiál 
vlastnoručne spracovali a následne 
pristúpili ku strihu klasickou analógovou 
formou. Takýmto spôsobom vznikli 4 
audiovizuálne diela spojené do jedného 
spoločného krátkeho filmu. Výsledný 
film bol na konci workshopu premietaný a doplnený živou komponovanou hudbou 
zúčastnených hudobných tvorcov. Výsledné diela chce OZ uchovať a využívať ich aj v 
ďalšom vzdelávacom procese pre potreby študentov VŠMU 
 
 
 
 
 
 



 

Múzy.sk, o.z./Soňa Uriková 
Literárne sústredenie Medziriadky 
Ambíciou Medziriadkov bolo v 
priebehu týždennej letnej literárnej 
školy poskytnúť mladým píšucim 
ľuďom kvalitnú odbornú spätnú 
väzbu k ich tvorbe poézie, prózy či 
drámy. Predpokladom tohto 
podujatia je organizácia literárnej 
súťaže pre začínajúcich autorov 
do veku 26 rokov v kategóriách 
poézie, prózy i drámy. Program 
letného sústredenia Medziriadky, 
na ktoré sú pozývaní mladí autori 
ocenení odbornou porotou v 
rovnomennej literárnej súťaži, 
tvoria okrem rozborových 
seminárov aj workshopy a prednášky zamerané na autorský rast účastníkov, rozširovanie ich 
vedomostí a formovanie ich literárneho talentu prostredníctvom tvorivých zadaní. Dôležitou 
súčasťou letného sústredenia sú taktiež besedy s najzaujímavejšími predstaviteľmi súčasnej 
slovenskej literatúry spojené s autorskými čítaniami a diskusiami. Literárny program je okrem 
toho doplnený množstvom tvorivých cvičení či hier, divadelným prestavením a koncertmi. 
 
 
Kontakt:  
Zuzana Böhmerová  
manager nadácie a sponzoringu  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 02/5919 1450  
 
Zuzana Žiaranová  
hovorkyňa  
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 02/5919 1557 


