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V roku 2018 sme:

•  podporili 17 najlepších vysokoškolských a 14 stredoškolských študentov a ich študijné pobyty 
na zahraničných školách a univerzitách,

•  podporili 13 projektov na vysokých školách zameraných na podporu ich kvality,

•  podporili 4 projekty slovenských mimovládnych neziskových organizácií, ktoré prepájajú vzdelávanie 
na univerzite s potrebami praxe,

•  podporili 6 výskumných projektov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky,

•  podporili 28 tímov zložených zo študentov, pedagógov a umelcov, ktorí sa venovali tvorbe 
umeleckého diela,

•  podporili 68 jednotlivcov v ich ťažkej životnej situácii,

•  podporili 21 mladých dizajnérov a ich kreatívne projekty, 

•  podporili 8 mimovládnych organizácií, pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska,

•  podporili 152 verejnoprospešných projektov, ktoré podporili aj zamestnanci Tatra banky,

•  podporili 10 divadiel v regiónoch,

•  ocenili 7 špičkových slovenských umelcov,

•  podporili 5 talentovaných mladých tvorcov,

•  podporili príchod 3 zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých osobností 
zo zahraničia,

•  pozvali na Slovensko nositeľa Pulitzerovej ceny Iana Johnsona, ktorý mal dve prednášky 
na Univerzite Komenského v Bratislave a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Témou prednášok bol príbeh Číny a to, ako sa z nej stala svetová veľmoc,

•  podporili 4 projekty prezentácie moderného slovenského dizajnu, 

•  podporili projekt, v rámci ktorého boli slovenským divákom predstavené aktuálne slovenské hrané, 
dokumentárne a animované filmy,

•  podporili projekt, ktorého cieľom je navrhnúť ucelenú reformu systému vzdelávania na Slovensku,

•  podporili sériu majstrovských kurzov popredných koncertných umelcov a pedagógov európskeho 
formátu, ktorí pôsobia na prestížnych hudobných vzdelávacích inštitúciách,

•  podporili viaceré analytické projekty významného ekonomického think tanku na Slovensku,

•  podporili vydanie štyroch odborných publikácií, ktoré slúžia študentom Katedry vizuálnej 
komunikácie Vysokej školy výtvarných umení,

•  podporili celoročnú umeleckú tvorbu mladej slovenskej dizajnérky.



Milí priatelia, 

rok 2018 bol pre nás v nadácii opätovne plný nadšenia z kvalitných projektov 
a zo zaujímavých spoluprác. Svoju podporu sme znovu smerovali do oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, umenia a dizajnu, pričom sme pomohli 
zrealizovať 371 hodnotných projektov vo výške takmer 655-tisíc eur.

Okrem siedmich stabilných grantových programov otvorených verejnosti 
a troch zamestnaneckých grantov sme pod hlavičkou Osobnosti osobne
privítali v poradí už ôsmeho držiteľa Pulitzerovej ceny Iana Johnsona 
a ďalších svetových ekonómov. Už po raz sme ocenili jedenásť špičkových 
slovenských umelcov a talentovaných mladých tvorcov v šiestich umeleckých 
kategóriách Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

Osobne ma veľmi teší, že táto cena sa stala váženou aj v odborných kruhoch. Je pre nás cťou podporovať 
talentovaných umelcov a vytvárať im podmienky na ich ďalší rozvoj.

Svet sa stáva „bezhraničným“. Mladí ľudia objavujú možnosti svojho napredovania a ďalšieho uplatnenia čoraz 
viac mimo Slovenska. Zároveň však Slovensko potrebuje expertov, morálne stabilných a rozhľadených ľudí. Aj 
preto dlhodobo smerujeme svoju podporu na tých, ktorých sa vysokoškolské vzdelávanie týka. Podporujeme 
kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podporujeme inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu 
a zvyšovaniu jeho úrovne a, samozrejme, jednotlivých študentov.

Naším úprimným želaním je podporovať najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách 
a v ich uplatňovaní na Slovensku. Preto budeme svoju stratégiu aj naďalej upevňovať a smerovať do veľkého 
množstva nadania a intelektu.

Som hrdý na to, že Nadácia Tatra banky sa rozhodla práve pre podporu umeleckej tvorby, dizajnu 
a vysokoškolského vzdelávania – a počas dlhoročnej existencie svojej nadácie nielenže nezmenila toto 
rozhodnutie, ale ani nepoľavila zo svojho odhodlania.

Dovoľte mi, aby som v mene celého tímu Nadácie Tatra banky poďakoval všetkým našim partnerom – 
vysokým školám a univerzitám, mimovládnym a neziskovým organizáciám a v neposlednom rade pedagógom 
a študentom, ktorí sa opätovne a s veľkým odhodlaním zapájajú do našich programov a každoročne prinášajú 
svoje inšpiratívne nápady.

Osobitne ďakujem členom odbornej poroty Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, ktorí nám dlhodobo 
pomáhajú svojím odborným aj osobným vkladom. Veľmi si cením aj angažovanosť zamestnancov Tatra banka 
Group, ktorí sa každoročne zapájajú do zamestnaneckých programov a fi remného dobrovoľníctva.

Ďakujem za podporu a sympatie, ktoré nám prejavujete – aj naďalej Vám budeme pomáhať napredovať.

Igor Vida 
predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky,
predseda poroty Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
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Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov 
dlhodobo pomáha slovenským študentom pri štúdiu na zahraničných 
univerzitách, na Slovensko prináša vystúpenia svetových vedeckých 
odborníkov a na vysokých školách rozvíja svoje aktivity na podporu 
vzdelania a špičkových vzdelávacích podujatí. 
Pretože najväčšiu radosť máme z podporovania aktívnych a šikovných ľudí.
Všetko o grantoch nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk 

Milujeme vedomosti

www.nadaciatatrabanky.sk
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Vznik Nadácie Tatra banky

Nadácia Tatra banky bola založená dňa 7. 12. 2004, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 20. 12. 2004. 
Zakladateľom Nadácie Tatra banky je Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, 
IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vo vložke 71/B.

Nadácia Tatra banky vznikla s cieľom rozvíjať a chrániť duchovné hodnoty, chrániť ľudské práva a tvorbu 
životného prostredia, chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie, podporovať športovanie detí, mládeže 
a zdravotne postihnutých občanov, poskytovať sociálnu pomoc a zachovávať prírodné a kultúrne hodnoty.

Za partnera nadácie si Tatra banka vybrala Centrum pre fi lantropiu, n. o.  

Orgány Nadácie Tatra banky:

Správna rada: Ing. Igor Vida, predseda Správnej rady

Členovia Správnej rady: Ing. Miroslav Uličný

 Bc. Ing. Milada Halová

Správca Nadácie: Mgr. Marcel Zajac

Dozorná rada: Mgr. Henrieta Ághová, predsedníčka,

 Ing. Marta Rejholcová, 

 Ing. Jana Chlebanová

Poslanie Nadácie 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 podpora jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.
 
Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom pri 
realizácii ich vedeckých a vzdelávacích pobytov na zahraničných inštitúciách, prináša na Slovensko svetových 
vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.

V roku 2018 Nadácia Tatra banky opakovane tento cieľ rozšírila o grantovú podporu stredoškolákov. Opätovne 
sme otvorili grantový program, v rámci ktorého boli udelené štipendiá výnimočným študentom stredných škôl. 
Podporili sme účasť stredoškolákov na doplnkových vzdelávacích podujatiach zameraných na zlepšenie ich 
jazykových zručností aj na vzdelávacích podujatiach rozširujúcich poznatky v tej oblasti vzdelávania, ktorú plánujú 
podporiť svojím vysokoškolským štúdiom.

Ďalším významným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je podpora umenia, a to špeciálne 
podpora vynikajúcich umelcov a ich tvorby prostredníctvom udelenia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Ceny 
sme udelili v šiestich kategóriách. V každej sme udelili hlavnú cenu, ako aj cenu pre mladého tvorcu.

Aj v roku 2018 sa Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť na podporu vizionárskych, kreatívnych 
projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia podporila mladých slovenských dizajnérov 
prostredníctvom podpory niekoľkých partnerských projektov a hlavne prostredníctvom nového otvoreného 
grantového programu Viac dizajnu.
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Nadácia je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom fi nančných darov – grantov umožňuje realizovať 
svoje zámery tým, ktorí sú v oblasti danej misiou nadácie 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 vo svojej oblasti. 

Nadácia poskytuje granty v následujúcej schéme: 

1. otvorené grantové programy,

2. podpora partnerských projektov,

3. podpora výnimočnosti.

1.  V otvorených grantových programoch Nadácia Tatra banky určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju 
fi nančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a fi nancuje tie projekty, ktoré 
považuje za najkvalitnejšie.

Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky majú svoje pravidlá:

•  jasne a zrozumiteľne defi nované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,

•  informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, aby potenciálni 
predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov – prípravu projektov,

•  poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových, tak 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,

•  umožňujú poskytnúť základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce 
z darovacích zmlúv,

•  a vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si program 
stanovil vo svojich kritériách.

2.  Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky fi nančne podporuje projekty, ktoré sa významnou 
mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru v systémové, čo niekedy 
znamená intenzívne, či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia – 
zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora umenia a dizajnu.

Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel 
grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:

•  jasne a zrozumiteľne defi novať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,

•  byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému, kto ich 
dokáže pozitívne využiť,

•  byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté fi nančné prostriedky.

Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich 
Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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3.  Podporu výnimočnosti nadácia chápe ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou prácou, 
vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana duchovných 
hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky ich 
chceme fi nančne obdarovať a podporiť..

Podobne ako v prípade otvorených grantových programov dodržiava nadácia nasledujúce 
štandardné pravidlá na to, aby vybrala a odmenila tých najlepších:

•  jasne a zrozumiteľne defi nuje, v ktorej oblasti chce podporiť tých najlepších a aké kritériá sleduje pri ich 
výbere,

•  informácie o možnosti prezentovať svoje úspechy sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, aby 
potenciálni predkladatelia mali dostatok času na formulovanie prezentácií svojich výsledkov,

•  výber tých najlepších je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu prostredníctvom kolektívneho, 
nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a Správnou radou Nadácie Tatra banky,

•  vzťah s odmenenými jednotlivcami či organizáciami je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích 
zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.
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Politika konfl iktu záujmov
Nadácie Tatra banky

1.  Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, jej zamestnanci a pracovníci v trvalom pracovnom pomere 
a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre 
ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu Tatra banky požiadať o grant.

2.  Členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie Tatra banky a im blízke osoby a organizácie, ku ktorým 
sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia 
služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, v rámci ktorého sú členmi hodnotiacej 
komisie. Tieto osoby nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného podprogramu.

3.  Členovia Správnej rady Nadácie Tatra banky, zamestnanci a iní pracovníci v trvalom pracovnom pomere 
s Nadáciou Tatra banky nemôžu mať fi nančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v žiadnej 
fáze projektu.

4.  Zamestnanci a iní pracovníci Nadácie Tatra banky v trvalom pracovnom pomere, členovia Správnej rady 
Nadácie Tatra banky, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí::

 a) sú dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň
 b)  nemajú fi nančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie Tatra banky 

pre tieto organizácie v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant, nie sú v konfl ikte 
so záujmami Nadácie Tatra banky. Takéto osoby sú však povinné o tejto skutočnosti informovať príslušné 
rozhodovacie fórum, a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.

5.  Správna rada Nadácie Tatra banky si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako 
konfl ikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci 
aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou, alebo ak táto podpora 
môže ohroziť vnímanie integrity nadácie na verejnosti..

Poznámky:

Pod pojmom „blízka osoba“ sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.

Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, 
dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli 
trvalý vzťah).

Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej 
zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli trvalý vzťah.
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému 
účelu nadácie

A. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky

 1.  Grantový program Dobré srdceTB: Nadácia Tatra banky podporila verejnoprospešné aktivity odporučené 
a fi nančne podporené zamestnancami Tatra banka Group (TB Group).

 2.  Grantový program Prvá pomocTB: cieľom programu je fi nančná podpora individuálnych žiadateľov, 
ktorých trápia zdravotné komplikácie v rodine, vyrovnávajú sa s následkami prírodnej katastrofy alebo 
riešia problém vzniknutý cudzím zavinením.

 3.  Grantový program Viac pre regióny: grantový program podporil v každom kraji – regióne Slovenska 
– jednu mimovládnu neziskovú organizáciu s regionálnou pôsobnosťou zameranú na niektorú oblasť 
verejnej prospešnosti, ktorej aktivity budú mať dosah na spoločnosť/komunitu, v ktorej pôsobia. Táto 
podpora by mala mať dosah na samotnú podporenú mimovládnu organizáciu, ako aj na iné mimovládne 
neziskové organizácie pôsobiace v komunite.

 4.  Grantový program Kvalita vzdelávania: ambíciou grantového programu bolo, podporou slovenských 
vysokých škôl a mimovládnych neziskových organizácií na nich pôsobiacich, priblížiť vzdelávací 
proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

 5.  Grantový program Študenti do sveta: grantový program Študenti do sveta podporil najlepších študentov 
vysokých škôl, aby študovali na zahraničných renomovaných univerzitách a získavali skúsenosti, ktoré 
uplatnia na Slovensku.

 6.  Grantový program Stredoškoláci do sveta: cieľom programu je poskytovať fi nančné granty študentom 
stredných škôl na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími 
podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, 
jazykovými kurzami, ...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo na celý školský rok.

 7.  Grantový program E-Talent: z grantového programu boli podporené aktívne skupiny študentov, 
doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumom a vedeckým prácam v odbore 
aplikovanej a priemyselnej informatiky.

 8.  Grantový program Viac umenia: grantový program podporil aktívne skupiny študentov všetkých troch 
stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. 
Podporené boli projekty z oblasti audiovizuálnej tvorby, divadla, hudby, literatúry a výtvarného umenia.

 9.  Grantový program Viac dizajnu: cieľom programu je podpora vizionárskych, kreatívnych projektov 
a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu, ako aj uplatnenie mladých slovenských dizajnérov 
prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Program podporuje tvorbu mladých dizajnérov, ich sebaprezentáciu 
v oblasti dizajnu, ako aj ich vzdelávanie seba a vzdelávanie druhých.
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B. Podpora partnerských projektov

Názov partnerskej organizácie Názov podporeného projektu
Projekt

podporený
sumou

Verejno prospešný účel 
Nadácie

1 Konzervatívny inštitút 
M. R. Štefánika

Ekonomické myslenie a ekonomické 
vzdelávanie na Slovensku v roku 2018 10 000,00 EUR podpora vzdelávania

2 O. Z. MÓLO Fashion LIVE 2018 6 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– dizajnu

3 Inštitút ekonomických 
a spoločenských analýz Ekonomické vzdelávanie 10 000,00 EUR podpora vzdelávania

4 Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave

Diplomové práce Katedry vizuálnej 
komunikácie VŠVU 6 500,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 

– dizajnu

5 O. z. Slovenská fi lmová a televízna 
akadémia Týždeň slovenského fi lmu 2018 10 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 

– umenia

6 Konvergencie o. z. Medzinárodné interpretačné kurzy 
Konvergencie 2018 10 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 

– umenia

7 Čerstvé Ovocie, n. o. DNI ARCHITEKTÚRY 
A DIZAJNU 2016 / BA 7 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 

– dizajnu

8 O. z. Aparát Bratislava Design Week 10 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– dizajnu

9 M.E.S.A. 10 Reforma vzdelávania na Slovensku 10 000,00 EUR podpora vzdelávania

10 Slovak Fashion Council, o. z. Best Fashion Graduate 2016 3 500,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– dizajnu

11 Nadácia Petit Academy Pulitzer Prize Winner Deborah Nelson's 
lecture 30 000,00 EUR podpora vzdelávania

Názov grantového programu
Počet 

podporených 
projektov

Projekty podporené 
celkovou sumou

Verejno prospešný
 účel Nadácie

1 Grantový program Dobré srdceTB 152 81 500,00 EUR
podpora dobrovoľníckej

činnosti/fi lantropie

2 Grantový program Prvá pomocTB 68 47 315,00 EUR
podpora dobrovoľníckej

činnosti/fi lantropie

3 Grantový program Viac pre regióny 8 40 000,00 EUR
podpora dobrovoľníckej

činnosti/fi lantropie

4 Grantový program Kvalita vzdelávania 17 60 000,00 EUR podpora vzdelávania

5 Grantový program Študenti do sveta 17 50 376,00 EUR podpora vzdelávania

6
Grantový program Stredoškoláci
do sveta

14 17 291,00 EUR podpora vzdelávania

7 Grantový program E-Talent 6 20 000,00 EUR podpora vzdelávania

8 Grantový program Viac umenia 28 50 000,00 EUR
podpora kultúrnych

hodnôt – umenia

9 Grantový program Viac dizajnu 21 36 000,00 EUR
podpora kultúrnych

hodnôt – dizajnu

Spolu 331 402 482,00 EUR
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12 Zuzana Poltárska Dimunová Tvorba typografi e 5 900,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– dizajnu

13
Spoločne deťom, neinvestičný fond 
pri Štátnom bábkovom divadle 
v Bratislave

LIETAJÚCI DEDUŠKO 2 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

14 GuNaGu GUnaGU 2018 – Sloboda 10 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

15 Divadlo J. Záborského Vytvorenie a zaradenie inscenácie 
V dobrom aj v zlom do repertoára divadla 2 000,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 

– divadelného umenia

16 Štátne divadlo Košice M. Čičvák: Urna na prázdnom javisku 6 700,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

17 Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže Divadelná sezóna 2018/2019 3 350,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

18 Divadlo Astorka Korzo ´90 XIV. Festival Astorka 2018 3 500,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

19 Divadlo J. Palárika Neprebudený 6 700,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

20 Divadlo J. G. Tajovského A. Christie: Pasca na myši 6 700,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

21 Mestské divadlo Žilina Peniaze! 6 700,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

22 Divadlo A. Bagara v Nitre Drotár 6 700,00 EUR podpora kultúrnych hodnôt 
– divadelného umenia

Spolu 173 100,00 EUR

C. Podpora výnimočnosti

 1.  Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT: toto ocenenie pripravuje 
Nadácia Tatra banky už pravidelne v spolupráci s odborným vedením Slovenskej technickej univerzity. 
Všetkých študentov na ocenenie navrhujú pedagógovia univerzity a schvaľuje ich dekan fakulty. 
Cena je odovzdaná v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

 2.  Cena Nadácie Tatra banky za umenie: už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje 
popredných slovenských umelcov pod názvom Cena Nadácie Tatra banky za umenie. Cena Nadácie 
Tatra banky je udeľovaná v piatich kategóriách: audiovizuálna tvorba, fi lm a TV, divadlo, hudba, literatúra, 
výtvarné umenie a od roku 2015 aj v kategórii dizajn. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých 
umelcov pod názvom Mladý tvorca rovnako vo všetkých šiestich kategóriách. 

 3.  Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti 
vzdelávania a umenia: rozvoj vysokoškolského vzdelávania a podpora umenia sú dva základné 
programové ciele Nadácie Tatra banky. Pri napĺňaní týchto cieľov sa aj v roku 2016 mohla Nadácia 
Tatra banky oprieť o poznatky a skúsenosti odborníkov – ľudí z praxe, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní 
alebo tvoria. Ich celoročnú dobrovoľnú pomoc sa rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky oceniť 
udelením cien za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti vzdelávania a umenia.

Názov partnerskej organizácie Názov podporeného projektu
Projekt

podporený
sumou

Verejno prospešný 
účel Nadácie
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granty/dary (654 910,83 EUR)

administrácia (59 190,81 EUR)

medializácia (56 336,62 EUR)

podpora vzdelávania (209 265,00 EUR)

podpora umenia (189 414,83 EUR)

podpora dobrovoľníctva/fi lantropie (168 815,00 EUR)

podpora dizajnu (87 414,00 EUR)

Názov grantového programu Počet 
podporených 

 Podporení 
celkovou sumou

Verejno prospešný 
účel Nadácie

1 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú 
diplomovú prácu v oblasti IT 3 1 600,00 EUR podpora vzdelávania

2 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 13 77 514,83 EUR podpora kultúrnych
hodnôt – umenia a dizajnu

3 Ceny Nadácie Tatra banky za výnimočnú 
dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia 2 214,00 EUR podpora kultúrnych

hodnôt – umenia

Spolu 18 79 328,83 EUR

Rozdelenie výdavkov (770 438,26 EUR):

Rozdelenie darov/grantov (654 910,83 EUR), podľa verejno prospešného účelu Nadácia:
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V každom srdci je 
miesto pre dobrú vec

Dobré srdceTB

zamestnanecký program

Darujte svoje 2 % organizácii, ktorej projekty či aktivity sú vašou 
srdcovou záležitosťou, a získajte na ich podporu ďalšie peniaze 
z Nadácie Tatra banky vďaka programu Dobré srdceTB.

Projekty podávajte elektronicky do 3. mája 2018
na www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecke-programy



A.  Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky

Grantový program Dobré srdceTB

Prostredníctvom grantového programu Dobré srdceTB Nadácia Tatra banky podporila verejnoprospešné 
projekty realizované mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré zaujali zamestnancov skupiny 
Tatra banka Group (TBG). Nadácia podporila tie projekty, ktoré podporili aj zamestnanci skupiny TBG. 
Takto nadácia podporila veľa menších, ale obsahom veľmi užitočných projektov z celého Slovenska 
– z rôznych miest, v ktorých žijú zamestnanci skupiny TBG. Tiež sme takto motivovali zamestnancov skupiny 
TBG k darcovstvu a zvýšeniu ich povedomia o verejnoprospešných aktivitách a fi lantropii.

Zamestnanci fi nančnej skupiny Tatra banky mali možnosť prostredníctvom Nadácie Tatra banky podporiť 
tie projekty či aktivity, ktoré už podporili prostredníctvom mechanizmu asignácie 2 % z daní roka 2017, 
alebo individuálnym fi nančným darom. Týmto spôsobom mohli pre tieto organizácie a ich projekty získať 
prostredníctvom Nadácie Tatra banky.

Do zamestnaneckého programu predkladali projekty zamestnanci fi nančnej skupiny Tatra banky, ktorí sú 
zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo výpovednej lehote.

V rámci programu nadácia defi novala oblasti verejnej prospešnosti, do ktorých bolo možné 
smerovať podporu: 

• 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.

K termínu uzávierky programu 3. mája 2018 bolo prijatých 153 projektov, v ktorých zamestnanci žiadali 
o sumu dovedna 169 999 EUR. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola opäť spoločenská hodnota 
predkladaného projektu či aktivity. V programe Dobré srdceTB sme medzi 152 žiadateľov 
prerozdelili 81 500,00 EUR.

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania správcu 
Nadácie Tatra banky a hodnotiaceho výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Zuzana Ondrová, Marcel Zajac 
a Lenka Šemrincová.
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2018zam001
Podporená organizácia: Občianske združenie Nie sme sami

Názov projektu: Arteterapia hlinou
Suma podpory: 675 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorej hlavným cieľom činnosti je podpora ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Realizáciou projektu chce organizácia prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, 
vytvára priestor na osvojenie si nových zručností a rozvoj kreativity vo forme práce s hlinou. Pomáha tak odbúrať 
stres a odstraňovať rôzne blokády fyzického, psychického a sociálneho pôvodu. Vďaka rozvíjaniu jemnej motoriky 
možno pestovať u dieťaťa pocit, že je potrebné a práve ono svojím výtvorom dokáže pomôcť a rozžiariť oči nám 
„zdravým“ jednotlivcom.

2018zam002
Podporená organizácia: Asociácia náhradných rodín
Názov projektu: Letný vzdelávací pobyt pre náhradné rodiny
Suma podpory: 750 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá pripravuje každoročne 
letný, rekreačno-vzdelávací pobyt pre náhradné rodiny a deti, ktoré žijú 
v týchto rodinách. Pre náhradných rodičov bol pripravený odborný program 
s lektorkami na vzdelávanie, posilnenie rodičovských zručností a na prevenciu 
pred vyčerpaním. Pre deti je pripravený zaujímavý program, spoznajú iné deti 
s podobným osudom, nadviažu kontakty a v neposlednom rade načerpajú nové zážitky. 

2018zam003
Podporená organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Názov projektu: OSVIETENÝ HRAD
Suma podpory: 500 EUR 

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá  pôsobí na hrade Lietava už 18 rokov a objem zrealizovaných 
záchranných prác na tejto pamiatke každoročne narastá. Elektrická energia je základným predpokladom 
úspešného spravovania a obnovy pamiatkových objektov, preto sa organizácia rozhodla zaviesť ju aj na hradný 
kopec. Hlavným zámerom projektu bolo uskutočnenie druhej fázy osvietenia hradu, a to rozvedením elektriny 
do miestnosti hradu. Po úspešnom zrealizovaní tohto ambiciózneho zámeru sa významne urýchli spravovanie 
národnej kultúrnej pamiatky.

Zoznam podporených projektov 
s anotáciou o ich realizácii
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2018zam004
Podporená organizácia: Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom
Názov projektu: Denný karate camp 2018
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá svojimi aktivitami poskytuje cvičencom zmysluplné 
využívanie voľného času. Organizácia plánuje uskutočniť letný, denný karate kemp, pre svojich členov s cieľom 
zabezpečiť letnú prípravu športovou činnosťou a inými zábavno-súťažnými aktivitami. Cieľom projektu je 
minimalizovať faktory vedúce k disociálnemu správaniu detí, motivovať ich k zmysluplnému využívaniu letných 
prázdnin a posilneniu vzájomných sociálnych väzieb.

2018zam005
Podporená organizácia: Občianske združenie Tekergők
Názov projektu: TIE – učíme sa s divadlom 2018
Suma podpory: 500 EUR 

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá bola založená na podporu detskej divadelnej skupiny. Jedná 
sa o jednu z najznámejších detských divadelných skupín maďarskej národnosti na Slovensku. Hlavným zámerom 
projektu bolo podporiť Theatre in Education – divadlo vo výučbe, ktoré existuje už viac ako 20 rokov. Ide o metódu 
hry, kedy sa divák stáva zároveň autorom. Je známe, že kto sa raz zúčastnil na takomto výchovnom predstavení, 
má celoživotné zážitky.

2018zam006
Podporená organizácia: Občianske združenie BChZ
Názov projektu: Letná zborová škola – spevácke sústredenie
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá pôsobí už 36 rokov a vychovala množstvo hudobníkov, medzi 
ktorých patria sólisti opery SND či Slovenskej fi lharmónie. Nadácia projektom podporila Letnú hudobnú školu. 
Ide o spevácke sústredenie pre členov Bratislavského chlapčenského zboru, ktoré je odrazovým mostíkom 
pre prípravu celej koncertnej sezóny. Projekt predstavuje pre účastníkov edukatívny aj zážitkový rozmer 
a podporuje talent a muzikalitu aj tých chlapcov, ktorí sú zo znevýhodneného prostredia, alebo sa ich rodičia 
ocitli dočasne v zložitej fi nančnej situácii.
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20178zam007
Podporená organizácia: Občianske združenie ŠOK
Názov projektu: Prečo je to lepšie takto
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá podnecuje v mladých ľuďoch 
záujem o obdobie našich dejín, ktoré bolo v mnohom rozhodujúce. Nadácia 
podporila projekt, cieľom ktorého bola séria troch výstav, spojených s koncertom 
v Nitre pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie 
vtedajšieho Československa. Hlavnou myšlienkou výstav a koncertov je sloboda 
a jej rôzne podoby v období totality a dnes. Zámerom bolo pripraviť kultúrno-edukatívne podujatie, ktoré 
nenásilnou formou prináša osvetu za podpory kultúry do prostredia známeho mladým ľuďom. Výstava bola 
obohatená aj o premietanie jedného z dobových, prípadne zakázaných fi lmov.

2018zam008
Podporená organizácia: Občianske združenie Otvorená Hra 
Názov projektu: PsychoHRY
Suma podpory: 625 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorej cieľom projektu PsychoHRY bolo sprístupniť ľuďom 
efektívnu a zaujímavú formu celoživotného vzdelávania v oblasti komunikácie. Dôraz je kladený na otvorenosť, 
asertivitu a na neustály rozvoj jednotlivcov, vzťahov i komunít. Vďaka projektu o. z. zvýši kvalitu poskytovaných 
aktivít prostredníctvom dokúpenia chýbajúceho materiálneho a technického vybavenia ako aj ďalšieho 
vzdelávania lektorov.

2018zam009
Podporená organizácia: Občianske združenie Hlas nádeje
Názov projektu: Kemp pre deti a mládež
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá podporuje každoročne kemp 
určený deťom od 9 do 15 rokov. Hlavným prínosom projektu je pomoc rodičom 
dofi nancovať aktivity pre svoje deti, ktoré sú im často nedostupné z fi nančného 
dôvodu. Deťom sa sprostredkuje zážitok z prírody, uvoľnenie stresu zo školského 
prostredia a obohatenie ich života o vidiecky ráz, ktorý v Bratislave chýba. Pobyt si 
deti užijú v horskom hoteli na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry.
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2018zam010
Podporená organizácia: Občianske združenie MŠ Turnianska
Názov projektu: Svet okolo nás
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila materskú školu a jej aktivitu, ktorej cieľom je rozvoj prírodovednej gramotnosti 
detí a ich vedenie k lepšiemu vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách. 
Predkladaným projektom vytvorila materská škola podmienky na zabezpečenie hier a pomôcok, vďaka 
ktorým sa deti oboznamujú s našou Zemou, s tým čo sa na nej nachádza, ako aj so Zemou ako súčasťou 
vesmíru. V rámci projektu vytvorili deti školský herbár, divadelné predstavenie, interaktívnu výstavu o vesmíre, 
vedomostno-pohybovú hru a navštívili miestnu knižnicu.

2018zam011
Podporená organizácia: Občianske združenie AKNELA
Názov projektu: Rozvoj fyzickej aktivity detí
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Klub tanečného športu Aknela, ktorý sa v roku 
2017 presťahoval do iných priestorov, ktoré boli značne zdevastované a musel 
pristúpiť k celkovej rekonštrukcii.
V budove sa teda nenachádzali sociálne zariadenia ani šatne, či tanečný priestor. 
Po zabezpečení podláh a zrkadiel v tanečnej sále prišla na rad rekonštrukcia 
šatní a sociálneho zabezpečenia. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie sprchových kútov, umývadiel 
a dovybavenie vstupného priestoru.

2018zam012
Podporená organizácia: Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava
Názov projektu: Materálovo-technická podpora futbalového klubu
Suma podpory: 325 EUR

Futbalový klub mládeže vznikol v roku 1999 a jeho hlavná myšlienka je ponúknuť všetkým deťom možnosť 
športového vyžitia. Klub, ktorý nevyhadzuje deti pre nedostatok talentu, ale darí sa mu skĺbiť výkonnostný 
šport so záujmovým. Nadácia podporila klub vybavením základného materiálovo-technického zabezpečenia 
a športového materiálu. Cieľom podporeného projektu bolo skvalitnenie a zatraktívnenie tréningov detí 
predprípraviek a prípraviek tak, aby mohli byť pomôcky použité už v lete 2018.
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2018zam013
Podporená organizácia: Centrum hendikepovaných plavcov
Názov projektu: preteky Česko-slovenský pohár v para plávaní
Suma podpory: 750 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá z poverenia Slovenského paralympijského výboru 
organizovala pilotné medzinárodné súťažné preteky hendikepovaných plavcov v Bratislave, s názvom 
Veľká cena Bratislavy – Preteky Česko-slovenského pohára v para plávaní. S rokom 2018 sa spájajú významné 
výročia. Spoločnými pretekmi si organizátori pripomenuli 100 rokov od vzniku Československa, 50 rokov 
modernej histórie „Mokrohájskej“ a 25 rokov od vzniku SR a ČR. Cieľom projektu bolo položenie základného 
kameňa medzinárodných plaveckých pretekov športovcov, ktorí majú obmedzené možnosti športovania, 
socializácie. Plávanie je jedna z možností, ktorá postihnutým pomáha začleniť sa do spoločnosti.

2018zam014
Podporená organizácia: Združenie mariánskej mládeže
Názov projektu: Už žiadne bariéry
Suma podpory: 725 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorej cieľom je sprostredkovať telesne a mentálne znevýhodneným 
mladým účastníkom plnohodnotné trávenie času letných prázdnin, zvýšiť ich samoobslužné schopnosti, zvýšiť 
fyzickú kondíciu a ich sebadôveru. Projekt Už žiadne bariéry bol určený pre hendikepovaných mladých ľudí 
od 15 do 35 rokov z celého Slovenska. Podujatie sa realizovalo formou relaxačno-poznávacieho pobytu 
so zaujímavými aktivitami. Dôležitou fázou bolo spoznávanie rovesníkov a ich „vytrhnutie“ z každodenných 
všedných dní.

2018zam015
Podporená organizácia: Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova 1
Názov projektu: Skáče pekne vysoko, raz blízko, raz ďaleko…
Suma podpory: 325 EUR

Voľnočasové aktivity organizované v MŠ a mimo nej rozvíjajú u predškolských detí 
potrebu pravidelného pohybu a radosť z neho. Deti sa veľmi rady hrajú loptové 
hry, ktoré sú súčasťou edukačného procesu v MŠ, voľnočasových krúžkov 
a aktivít spoločných s rodičmi a súrodencami. Zámerom podporeného projektu 
bolo vybudovanie športového ihriska chráneného pletivom, kde deti môžu 
slobodne hrať a lopta ich bude „poslúchať“.
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2018zam016
Podporená organizácia: Bratrislavská kynologická záchranárska brigáda
Názov projektu: Záchranári súťažia 

(Pressburg-Rohrbach Dog Cup 201)

Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavným zámerom bolo 
zorganizovanie súťaže záchranárskych tímov vo Výcvikovom centre v Rohožníku. 
Účastníci si tak mohli otestovať svoju pripravenosť na reálne pátracie akcie, 
ako vyhľadávanie osôb zavalených v ruinách budov alebo stratených v lesných 
porastoch. Dobrovoľní záchranári si otestovali svoje vedomosti z prvej pomoci, rádio komunikácie a orientácie 
v teréne. Do projektu sa zapojili aj žiaci SOŠ veterinárnej ako asistenti a fi guranti.

2018zam017
Podporená organizácia: Rodičovské združenie sv. Františka
Názov projektu: Arteterapia v škole pre deti s ADHD a ADD
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila projekt realizovaný na Spojenej škole sv. Františka z Assisi 
počas vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy. Koordinátorka projektu – 
výtvarníčka vyberie v spolupráci so školskou psychologičkou triedy, v ktorých 
sú prevažne žiaci s diagnózou ADHD/ADD a v ktorých bude projekt arteterapie 
prebiehať. Každý štvrťrok zhodnotia prácu žiakov a aj ich pokrok v správaní, 
sledované sú ich komunikačné schopnosti a riešenie stresových situácií. Predpokladá sa hlavne zlepšenie 
verbálnych komunikačných schopností, sebakontroly a v neposlednom rade zlepšenie študijných výsledkov.

2018zam018
Podporená organizácia: Občianske združenie Cubano Project
Názov projektu: Cubanisimo
Suma podpory: 425 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý je určený pre komunitu, ktorá sa dlhodobo venuje šíreniu 
karibskej kultúry prostredníctvom výučby karibských tancov. Hlavným zámerom projektu je rozvoj 
tanečného umenia u dospelých ako aj ich psychický oddych a relax. Podporili sme workshop kubánskej 
salsy a dominikánskej bachaty v priestoroch reštaurácie Meridiana v Prievidzi. Workshop slúži na upevnenie 
sociálnych vzťahov v rámci komunity a zároveň prehĺbenie vedomostí o tejto kultúre a umení.
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2018zam019
Podporená organizácia: Občianske združenie Art point
Názov projektu: Divadelná opona
Suma podpory: 450 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá pôsobí v Prievidzi od roku 2012 
a počas svojej existencie usporiadala nespočetné množstvo výstav a kultúrnych 
podujatí. Prezentuje tvorbu slovenských, ale aj svetových výtvarníkov a umelcov, 
čím rozvíja vnímanie ľudí, prináša umelecký zážitok a vzdeláva nielen mládež. 
Predkladaným projektom organizácia vytvára divadelné prostredie potrebné 
na prebiehajúce udalosti, či už koncert, divadlo alebo výstavu. Predmetom daru bola oprava divadelnej opony.

2018zam020
Podporená organizácia: Jar života, n. o.
Názov projektu: Potulky Slovenskom so seniormi – Tatry
Suma podpory: 675 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá zorganizovala dvojdňový liečebno-relaxačný zájazd do Tatier 
pre 30 seniorov. Za využitia procedúr podľa stanoveného dlhodobého individuálneho liečebného plánu seniori 
pokročili a zlepšili svoj zdravotný stav. Pobyt im priniesol väčšiu psychickú pohodu a rozvinul aj ich sociálne 
zručnosti. Pridanou hodnotou bola aj skutočnosť, že zájazd sa realizoval v prostredí hôr, do ktorého by sa sami 
a bez pomoci nedostali.

2018zam021
Podporená organizácia: Kimo dance Studio
Názov projektu: Tanečný Camp pre deti
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, tanečno-športový klub, ktorý sa 
zameriava na výučbu štandardných a latinsko-amerických tancov. Najväčším 
prínosom tejto organizácie je podpora a výchova detí v oblasti tanečného športu, 
spoločenského správania a etikety. Uskutočnením tohto projektu získajú deti 
možnosť zúčastniť sa tanečného kempu. Podporením projektu sa zabezpečili pre 
deti kvalitné tanečné tréningy, aktívny pobyt v prírode a zdravá strava. Stretli sa deti zo sociálne slabších rodín, 
ktoré by inak nemali šancu zažiť akciu takéhoto rozmeru.
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2018zam022
Podporená organizácia: Základná škola
Názov projektu: SAGAN – náš športový vzor
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zlepšiť fyzickú zdatnosť detí. Pre žiakov 
1. stupňa dnes v škole nie sú k dispozícií žiadne podporno-motivačné prostriedky na zábavný a aktívny 
individuálny pohyb v prírode. Keďže školu navštevuje aj mnoho žiakov z ekonomicky slabšieho prostredia, 
používanie vlastného bicykla je nereálne. Zakúpením bicyklov sa vytvorila kvalitná platforma, ktorou sa 
podporil záujem detí o aktívny pohyb v prírodnom prostredí. Bicyklovanie je pre deti tohto veku mimoriadne 
zábavná aktivita a rovnako dôležité je naučiť bicyklovať aj tých žiakov, ktorí to ešte nevedia.

2018zam023
Podporená organizácia: Športový klub obce Miloslavov
Názov projektu: Futbal deťom
Suma podpory: 325 EUR

Športový klub obce Miloslavov je dobrovoľným združením občanov s cieľom 
najmä uspokojovať športové záujmy a potreby občanov obce, zjednotiť 
a koordinovať činnosť doterajších existujúcich záujmových športových združení 
v obci, viesť a formovať osobnosť občanov obce k spoločensky vhodnému 
tráveniu voľného času. Významným prvkom klubu sú najmä detské futbalové 
oddiely. Ich činnosti však prinášajú potrebu zvýšeného fi nancovania s dôrazom najmä na ich materiálno-
technické zabezpečenie, športové náradie, ktoré je potrebné obmieňať takmer každú sezónu. Nadácia Tatra 
banky podporila projekt organizácie, ktorého cieľom bolo celkové zlepšenie tréningových procesov žiackych 
futbalových oddielov.

2018zam024
Podporená organizácia: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v Holíči

Názov projektu: 25 rokov Jednoty
Suma podpory: 425 EUR

Nadácia Tatra banky podporila zorganizovanie osláv jubilea miestnej seniorskej organizácie – JDS v Holíči, 
ktorá v roku 2018 oslávila svoje jubileum. Bude to 25 rokov, čo pomáha viac ako 850 členom, ale i ostatným 
seniorom v meste riešiť problémy v sociálnej a zdravotnej oblasti, stará sa o využitie ich voľného času a hľadá 
možnosti spríjemnenia ich života v domácom prostredí. Na oslave boli, okrem iného, ocenení najaktívnejší 
členovia organizácie, ktorým poďakovali za ich nezištnú pomoc druhým a tak motivovali aj ostatných seniorov 
k taktívnej spolupráci.
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2018zam025
Podporená organizácia: Súkromná základná umelecká škola, 

Nová 525/2, Koš

Názov projektu: Pôvodné remeslá v škole
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu, ktorá realizovala vzdelávací 
program školy. Okrem klasických predmetov ako kresba, maľba, grafi ka, 
modelovanie a priestorové vytváranie bol vytvorený priestor aj na osvojovanie si 
vedomostí a zručností v tradičných ľudových umelecko-remeselných technikách. 
Organizácia pravidelne spolupracuje s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a vyhľadáva z bohatého 
zbierkového fondu múzea artefakty, ktoré sa stávajú pre žiakov inšpiračným podnetom. Tieto podnety následne 
tvorivo rozvíja vo výchovno-vzdelávacom procese. Projekt dal žiakom možnosť spoznať technologický proces 
vzniku voskovej batiky, maľby na hodváb a modrotlače.

2018zam026
Podporená organizácia: Cyklistický klub Karpaty Smolenice
Názov projektu: Klub Karpaty
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Cyklistický klub Karpaty Smolenice, ktorý bol založený v roku 1995 a ktorý sa 
venuje malým deťom až po dorast. Zúčastňujú sa na sústredeniach a súťažiach v rámci celého Slovenska. 
V rámci projektu klub zabezpečil pre súťažiacich vysielačky, kolesá a dráhový bicykel.

2018zam027
Podporená organizácia: Klub vodného póla Nováky
Názov projektu: Nováky cup 2018
Suma podpory: 375 EUR

Vodnopólisti v Novákoch dosahujú výborné výsledky. Sú viacnásobní majstri 
Slovenska. Venujú sa hlavne príprave dorastu. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt na zorganizovanie vodnopólového medzinárodného turnaja pre mládež. 
Na akcii sa zúčastnili mužstvá z Nemecka, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. 
Najdôležitejší aspekt, ktorý sa na turnaji sledoval, je športový rast hráčov. 
Predmetom projektu bol príspevok na ubytovanie a stravu účastníkov.
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2018zam028
Podporená organizácia: Občianske združenie Čavargy
Názov projektu: Člnkovanie na vodnej nádrži Sigord
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt združenia Čavargy, ktoré začalo v roku 
2017 revitalizovať okolie vodnej nádrže Sigord s plánom zrekonštruovať lodenice, 
vybudovať náučný chodník po celom obvode nádrže, osadiť náučné tabule 
a lavičky pre návštevníkov tejto lokality. Hlavnou atrakciou na oživenie tohto 
miesta bolo po takmer dvadsiatich rokoch obnovenie člnkovania na vodnej 
ploche. Týmito aktivitami sa vytvorili vhodné podmienky na rekreáciu a šport pre širokú verejnosť, čo prispeje 
k rozvoju regiónu a podpore cestovného ruchu v katastri obce Kokošovce a mesta Prešov.

2018zam029
Podporená organizácia: Občianske združenie Slobodná kultúra 
Názov projektu: Akustika Street tour 2018
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt organizácie, ktorého zámerom bolo priniesť slovenskú autorskú 
tvorbu kapely Akustika a ich duchaplných textov na netradičné, no zároveň kultúrne hodnotné miesta v rámci 
Slovenska. Pútavou hudobnou produkciou a textami na zamyslenie chce organizácia prostredníctvom 
hudby zvýšiť verejný záujem o kultúru vo všeobecnosti. Naplánovaných bolo 8 koncertov priamo v uliciach/
námestiach slovenských miest Bratislava, Prešov, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín a Banská 
Štiavnica. Žánrovo chce združenie širokej verejnosti prezentovať folk, reggae a world music. Cieľom bolo 
sprostredkovať predovšetkým osobný kontakt s potenciálnym publikom a priniesť tak hudbu a kultúru priamo 
k ľudom do bežného života.

2018zam030
Podporená organizácia: Ranč Mohykán
Názov projektu: Deň detí pre materskú školu
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu a jej myšlienku organizovania Dňa detí pre deti z materskej školy 
na Ranči, ktorého cieľom bolo podporiť rozvoj vzťahu detí k prírode a zvieratám prostredníctvom priblíženia 
westernového jazdenia najmladšej generácii.
V okolí Palárikova, kde sa OZ Ranč Mohykán nachádza, nie je veľa možností, kde by sa deti mohli ísť na celý 
deň aj s rodičmi zabaviť. Cieľom je vzbudiť u detí záujem o prírodu a jazdenie, ktoré priaznivo pôsobí na telesnú 
či psychickú stránku človeka. Deti sú pri jazdení na čerstvom vzduchu a venujú sa pohybovej aktivite, namiesto 
vysedávania za počítačom, či tabletom.

25Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018zam031
Podporená organizácia: Občianske združenie Fans of sport
Názov projektu: Hokejová mládež
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Hokejová mládež, ktorý je založený na rozvinutí už existujúcich aktivít 
mladých hokejistov vo vekovej kategórii U-10, ktorí hrávajú hokej v rámci súťaží organizovaných SZĽH a ich 
príprava prebieha na území BSK. Projekt je vynikajúcou možnosťou na podporu mladých hokejistov s cieľom, 
aby hokej nebol pre nich len doplnkovou aktivitou, ale aby sa pre nich stal životným štýlom. Projektu sa 
zúčastnili hlavne mladí hráči.

2018zam032
Podporená organizácia: Akademik Technická univerzita Košice
Názov projektu: Športové vybavenie pre ŠPV Akademik TU
suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Akademik TU Košice, ktoré funguje od roku 2005 
a zahŕňa v sebe 15 rôznych športových klubov. Cieľom organizácie je nielen podpora vysokoškolského športu, 
ale aj podpora športu detí, mládeže, zdravotne postihnutých, ako aj bežného obyvateľstva. Hlavným zámerom 
projektu bolo obstaranie dresov pre hráčky klubu. Jednotné dresy sú nevyhnutnou podmienkou účasti 
v Mestskej volejbalovej lige. Zároveň zabezpečia dôstojnú reprezentáciu klubu.

2018zam033
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Základnej škole 

Rastislavova ulica v Prievidzi

Názov projektu: Rekreačná zóna – Zelená čitáreň
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Rodičovské združenie pri Základnej škole na 
Rastislavovej ulici v Prievidzi. Finančne tak podporila niekoľko projektov školy 
zameraných na podporu jej priestorovo-materiálnych podmienok a zároveň 
podporila aj jej výchovno-vzdelávací program vybudovaním rekreačnej zóny 
pod názvom Zelená čitáreň. Týmto netradičným a nenásilným spôsobom bol prioritne podporený u detí 
záujem o knihy, aktívne čítanie a tým aj rozvoj čitateľskej gramotnosti. Realizáciou projektu autori ponúkli 
školskej komunite zaujímavý a funkčný priestor na množstvo iných podporných výchovno-vzdelávacích 
aktivít v čase vyučovania aj mimo vyučovania.
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2018zam034
Podporená organizácia: Karate klub FKŠ Prievidza 
Názov projektu: Letný karate tábor
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Karate klub FKŠ Prievidza, ktorý sa už 20 rokov venuje deťom a mládeži 
a vychoval niekoľko majstrov sveta. Podporili sme zorganizovanie športového tábora, ktorý ponúkol možnosť 
zdokonaľovať sa v športovej motorike a zručnostiach v prírode. Tieto poznatky sú v dnešnej počítačovej dobe 
obrovským prínosom pre mládež. Záujemcom o letný tábor sme tak poskytli príspevok na ubytovanie a stravu.

2018zam035
Podporená organizácia: Občianske združenie Lipka
Názov projektu: Revitalizácia športového ihriska ZŠ Turnianska
Suma podpory: 425 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie Lipka pri základnej škole, 
na zakúpenie novej basketbalovej konštrukcie, ktorá už z bezpečnostného 
hľadiska nevyhovovala. Konštrukcia sa nachádza v areáli školského dvora. Ihrisko 
sa využíva na výučbu telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách školským 
klubom a krúžkom basketbalu, ktorý má v škole veľkú obľubu. Časť prostriedkov 
bola použitá na demontáž starej konštrukcie. Montáž novej konštrukcie plánujú zabezpečiť z vlastných zdrojov 
OZ Lipka.

2018zam036
Podporená organizácia: Záchranná služba východ
Názov projektu: AED pre život
Suma podpory: 845 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie Záchranná služba 
východ, ktorého poslaním je zachraňovať ľudské životy, materiálne hodnoty 
a ochraňovať životné prostredie využitím dostupných síl, prostriedkov a vedomostí 
na profesionálnej úrovni. V rámci podpory bol zakúpený automatický externý 
defi brilátor pre pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Zefektívni a uľahčí sa 
záchrana toho najdôležitejšieho – ľudského života.
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2018zam037
Podporená organizácia: Iniciatíva rodičov Kráľovnej pokoja
Názov projektu: Detské ihrisko – sen detí našej škôlky
Suma podpory: 325 EUR

Deti z Materskej školy Kráľovnej Pokoja v Prešove nevyužívajú žiadne detské ihrisko, nakoľko to súčasná 
fi nančná situácia nedovoľuje. Vedenie MŠKP v spolupráci s Iniciatívou rodičov Kráľovnej pokoja sa preto 
rozhodlo vybudovať detské ihrisko v areáli škôlky. Nadácia Tatra banky podporila túto myšlienku 
a na vybudovanie ihriska fi nančne prispela. Výsledkom po zrealizovaní projektu bude vybudovaný areál 
detského ihriska s nainštalovanou malou zostavou preliezačiek, domčekom, šmýkačkou, štvorcovou sieťou 
a lezeckou zostavou na šplh.

2018zam038
Podporená organizácia: Občianske združenie štyri živly
Názov projektu: Detské 4 živly 2018 – tvorivé dielne
Suma podpory: 415 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie štyri živly, ktoré organizovalo v Banskej Štiavnici 
ôsmy ročník podujatia pre rodiny s deťmi Detské 4 živly. Súčasťou programu bola okrem iného projekcia 
animovaného seriálu Websterovci za účasti jeho tvorcov a dve nadväzujúce tvorivé dielne. Každá z tvorivých 
dielní bola určená inej vekovej skupine detí a koncipovaná inak, vzhľadom na ich potreby a možnosti. V rámci 
oboch – ako výtvarnej, tak animačnej – pracovali deti s postavami inšpirovanými seriálom Websterovci pod 
vedením skúsených lektorov. Cieľom bolo vytvoriť v Banskej Štiavnici tvorivý priestor pre rodiny a deti, kde sa 
hravou a interaktívnou formou zoznámia s fi lmom a audiovizuálnym umením.

2018zam039
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou Lazany
Názov projektu: Podporme pohyb
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bola podpora vybavenia 
novej telocvične o nové športové náradie pri vyučovaní telesnej výchovy 
a športových hier. Pomohli sme zakúpiť nové švédske lavičky, kryty na volejbalové 
stĺpy, vozíky na lopty, stopky či kompresor na fúkanie lôpt. Zariadenie bude 
využívané nielen na vyučovaní pri kolektívnych hrách, ale aj inými záujemcami 
o aktívny pohyb a šport.

28 Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018zam040
Podporená organizácia: FKM Supava
Názov projektu: Mikuláš s Pajštunáčikom 2018
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu podujatia Mikuláš s Pajštunáčikom. Je to obľúbená tradičná 
predvianočná veľká hra detí, rodín, rodičov, priateľov a celej komunity Stupavy a okolia, kde sa nepozerá 
na vek, pohlavie či iný rozdiel a spolu a nekonfl iktne sa spájajú všetci, ktorí sa zúčastnia. Akcia vytvára nové 
priateľstvá, nové spojenia medzi ľuďmi, nielen na jednej ulici, ale aj z rôznych kútov Stupavy, či okolitých dedín. 
Podporu od Nadácie použili na zatraktívnenie podujatia a tak, aby prilákali do spoločnej rodiny/komunity aj 
rodiny fi nančne nezabezpečené, ktorých účasť je možná len za symbolickú cenu.

2018zam041
Podporená organizácia: Spevácky zbor Apollo
Názov projektu: Znovuobjavenie chorálov 

Bratislavského antifonára

Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Spevácky zbor Apollo a jeho časť Schola Gregoriana Bratislavensis, ktorí 
sa rozhodli naštudovať dobové lokálne kompozície gregoriánskeho chorálu z tzv. Bratislavského antifonára. 
Toto naštudovanie uviedli v rámci Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu 2018 v októbri 2018 
v Bratislave. Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, ktorým nepochybne je aj Bratislavský 
antifonár (liturgická kniha) a jeho prezentácia slovenskému a zahraničnému publiku, ako aj odbornej 
verejnosti, ktorá sa zúčastnila na festivale.

2018zam042
Podporená organizácia: Vzdelanie, n. f.
Názov projektu: Miniolympiáda GsU
Suma podpory: 425 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Projekt Miniolympiáda, ktorý bol určený pre mladších žiakov osemročného 
Gymnázia sv. Uršule. Zahŕňal v sebe výučbu minibasketbalu, minivolejbalu a minihádzanej s primeranými 
športovými pomôckami, ktoré sa vďaka podpore zakúpili. Realizácia projektových aktivít sa plánovala na 
obdobie jún – december 2018. Ukončením projektových aktivít bola organizácia podujatia Miniolympiáda 
za účasti rodičov, kde deti predviedli naučené zručnosti z týchto športových hier.
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2018zam043
Podporená organizácia: Občianske združenie Trenčiansky útulok
Názov projektu: Nákup dezinfekčných prostriedkov na koterce
Suma podpory: 375EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu a nákup špeciálnej dezinfekcie pre jej 
potreby. Základom práce útulku vždy bola čistota a hygiena v čo najväčšej možnej 
miere. V útulku je 24 kotercov, z toho 3 karanténne. Každý jeden sa dezinfi kuje raz 
za týždeň. Na tejto činnosti sa podieľajú všetci dobrovoľníci v priebehu obdobia 
mimo mrazov, keďže počas nich v dezinfekcii pomáha príroda. Podporou projektu 
sme pomohli zabezpečiť trenčianskym psíkom lepšie podmienky.

2018zam044
Podporená organizácia: Francesco – regionálne autistické centrum
Názov projektu: Aj autisti sa vedia hrať
Suma podpory: 900 EUR

Nadácia Tatra banky podporila regionálne autistické centrum, ktoré v rámci 
projektu zriadilo herňu spoločenských hier s cieľom posilniť sociálne a hravé 
zručnosti detí a mladých ľudí s autizmom. Tieto zručnosti napomôžu lepšej 
socializácii a integrácii detí a mladých ľudí s autizmom do širšej rodiny, ale aj 
do spoločnosti. Hra môže priniesť rodine kvalitnejšie strávený voľný čas a 
deťom okrem radosti aj rozvoj ich poznávacích schopností. Projekt sa dotkol viac ako 130 detí a mladých ľudí 
s autizmom.

2018zam045
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ
Názov projektu: Čím skôr, tým lepšie
Suma podpory: 375 EUR

Na malej ZŠ Priehradná v okrajovej časti mesta Martin nie sú vytvorené takmer 
žiadne podmienky na plnohodnotnú a modernú výučbu cudzieho jazyka tak, 
ako je to na mnohých väčších školách úplne bežné a samozrejmé. Vzhľadom 
na to, že celý prvý stupeň tejto menšej školy bol odkázaný na využívanie iba 
jednej interaktívnej tabule, nosným cieľom projektu bolo pomôcť zriadiť takúto 
špecializovanú jazykovú učebňu. Nadácia Tatra banky podporila vybavenie učebne jazykov prednostne 
zameranej na vyučovanie anglického jazyka. Využívaním moderných informačno-komunikačných 
technológií, ktorých kúpa bola predmetom projektu, sa výrazne zlepší kvalita vyučovania.
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2018zam046
Podporená organizácia: DOMKA, stredisko Košice
Názov projektu: Leto s tínedžermi
Suma podpory: 750 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Stredisko DOMKY v Košiciach, ktoré pripravilo veľkú ponuku aktivít na leto 
pre tínedžerov. Leto je obdobie, keď majú práve oni najviac voľného času a menej vhodných možností jeho 
využitia. Preto prichádzame s projektom Leto s tínedžermi. V rámci projektu môžu tínedžeri prežiť niekoľko 
dní dobrodružstiev v prírode v mládežníckom tábore. Naším cieľom nie je iba vytvárať aktivity pre nich, ale 
zapojiť ich aj do prípravy letných strediskových podujatí pre deti a iných mladých, čo je ďalšou časťou projektu. 
Stanú sa súčasťou organizačných i realizačných tímov podujatí, získajú nové zručnosti i skúsenosti. Stretnú sa 
s novými ľuďmi a v neposlednom rade spoznajú aj samých seba.

2018zam047
Podporená organizácia: Združenie priateľov Hričovského hradu
Názov projektu: Hrad Hričov 2018 – Záchrana zadného paláca
Suma podpory: 500 EUR

Združenie priateľov Hričovského hradu naplánovalo odstrániť havarijný stav 
na západnej stene objektu zadného paláca hradu Hričov. V stene sa nachádza 
veľký výpadok, ktorý ohrozuje stabilitu celého objektu a bezpečný pohyb 
návštevníkov po areáli hradu. Práce boli vykonané v letných mesiacoch 
a realizáciu zabezpečil kvalifi kovaný murár. Dobrovoľníci zabezpečili nosenie, 
triedenie kameňa, vynášanie piesku, hasenie vápna a prípravu malty. Nadácia Tatra banky podporila projekt, 
cieľom ktorého je uchovať vzácne murivo pre budúce generácie, priblížiť sa k postupnej a celkovej konzervácii 
hradnej ruiny a zabezpečiť bezpečný pohyb návštevníkov v areáli hradu.

2018zam048
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Materskej škole, 

K. Šmidkeho 12, Trenčín

Názov projektu: Od semienka k rastlinke
Suma podpory: 375 EUR

Každoročne sa využívajú účelovo viazané prostriedky pre predškolákov na nákup 
didaktických pomôcok, obrázkového materiálu, telocvičného náradia. Tieto 
prostriedky, žiaľ, môžu byť použité len na materiál do interiéru MŠ. Každý rok sa 
preto hľadajú možnosti na vylepšenie exteriéru. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt Od semienka k rastlinke, ktorý pomôže deťom lepšie pochopiť zmeny v prírode. Predškolský vek je 
veľmi dôležitý, lebo v tomto veku si dieťa utvára svoje názory, postoje, hodnoty. V ďalších rokoch chceme 
pravidelne organizovať akciu Deň Zeme, kde budú deti poznávať rôzne druhy stromov, kvetov, budú sadiť 
semienka, čistiť jazierko zanesené rôznym odpadom. V ďalšom kroku by sa zrealizovali aj vyvýšené záhony.
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2018zam049
Podporená organizácia: Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
Názov projektu: Program+ vol.2
Suma podpory: 575 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Program+, ktorý je zameraný na neformálne vzdelávanie skautských 
lídrov a skvalitnenie programu, ktorý svojmu okoliu ponúkajú. Ukázať im možnosti, ktoré ponúka doba, možnosti 
zahraničných skautských výmen a poznať zásady bezpečnosti pri jednotlivých aktivitách. Okrem dopadu na ich 
okolie to má výrazný prínos aj pre nich samotných. Program+ vol.2 je rozdelený na 3 časti: úvodné víkendové 
stretnutie, týždňová letná časť a jesenné skúšky. Cieľom je nájsť a vyškoliť aspoň 25 mladých lídrov, ktorí 
úspešne zvládnu celý proces, aspoň 2 roky budú ponúkať kvalitný program a viesť svojich mladších rovesníkov.

2018zam050
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou
Názov projektu: Nech všetci vidia, že aj autisti to vedia
Suma podpory: 675 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý zakúpi interaktívne tabule a notebook pre osem autistických žiakov 
s mentálnym postihnutím. Táto kombinácia postihnutí im znemožňuje dostatočné pochopenie a osvojenie si 
preberaného učiva. V triede je vysoká absencia učebných pomôcok a u autistických detí je názornosť nesmierne 
dôležitá. Pokiaľ nedochádza k vizualizácii učiva, deti nemajú názornosť a konkrétne príklady, vyučovanie sa stáva 
neefektívnym a edukačné ciele nie sú dostatočne dosiahnuté a splnené. Po zakúpení techniky sa môžu plniť 
ciele plánovaného projektu. Vyučovací proces tak nadobudne nový, moderný, aktívny a hravý rozmer, kde si deti 
rozšíria nielen svoje vedomosti, ale zlepšia sa aj v jemnej motorike, grafomotorike a informatickej gramotnosti.

2018zam051
Podporená organizácia: ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie
Názov projektu: Cesta detskej fotografi e z fotoaparátu na výstavu
Suma podpory: 325 EUR

ATELIÉR FANTÁZIE pri vyučovaní detí využíva starý dobrý návod „škola hrou“. Avšak ak má mať hra požadovaný 
výsledok, je nesmierne dôležité pracovať s pomôckami, ktoré tento výsledok umožňujú dosiahnuť. Vo fotografi i 
to znamená mať nielen kvalitného pedagóga a používať kvalitný fotoaparát, ale aj zvládnuť „vyvolanie“ fotografi e 
cestou digitálneho post-procesingu. Počítač má dnes už každý. Fotografi a a jej úprava je však práca s presnými 
farbami, ktoré chceme vidieť nielen v hľadáčiku fotoaparátu, ale najmä na vytlačenej a zarámovanej fotografi i. 
Na to sa vyžívajú monitory nastavené pomocou kalibračnej sondy a špeciálne polohovacie zariadenia – grafi cké 
tablety, ktorých kúpu podporila Nadácia Tatra banky.
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2018zam052
Podporená organizácia: Občianske združenie Nádej na život
Názov projektu: Deti a blankytný Jadran 2018
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia Tatra banky podporila združenie, ktoré organizuje už 14. ročník ozdravného pobytu v Chorvátsku. 
Zámerom je pomôcť detským onkologickým pacientom zo sociálne slabých rodín, ktorí prešli traumou 
onkologických ochorení a sú dispenzárne sledovaní na odd. detskej onkológie a hematológie DFNsP 
v Košiciach. Jedným z hlavných cieľov je po dlhoročnej liečbe zažať v nich ohníčky radosti, pomôcť im 
k uzdraveniu a prinavrátiť ich do života.

2018zam053
Podporená organizácia: Občianske združenie Nožička
Názov projektu: Rehabilitačné cvičenia pre deti s DMO
Suma podpory: 950 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý vyplynul z potreby detí trpiacich detskou mozgovou obrnou 
a ich zdravotný stav si vyžaduje sústavnú rehabilitačnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že kvalitná rehabilitačná 
starostlivosť si vyžaduje odborný prístup, rozhodli sme sa osloviť odborníkov z oblasti fyzioterapie, ktorí deťom 
túto starostlivosť poskytnú. Pre maximalizovanie efektivity programu bude doň zahrnutá aj edukácia rodičov 
o možnostiach a spôsoboch, ktorými budú môcť pokračovať v rehabilitácii svojho dieťaťa aj v domácich 
podmienkach.

2018zam054
Podporená organizácia: Plavecký klub AQUA Senica
Názov projektu: Celoročná činnosť klubu
Suma podpory: 325 EUR

Plavci z PK AQUA Senica sa zúčastňujú súťaží usporadúvaných Slovenskou plaveckou federáciou. Klub má 
momentálne 110 členov. Na vrcholných súťažiach – Majstrovstvách Slovenska majú každoročne zastúpenie 
a obsadzujú medailové umiestnenia. Nadácia Tatra banky podporila projekt na zlepšenie činnosti klubu, ako aj 
zlepšenie výkonu plavcov. Chceme im pomôcť pri zabezpečení lepších tréningových podmienok, zakúpením 
plaveckých a tréningových pomôcok.
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2018zam055
Podporená organizácia: Dobrovoľníci Senica
Názov projektu: Zvýšenie odbornosti
Suma podpory: 600 EUR

Dobrovoľníci Senica vykonávajú bezplatné zdravotné hliadky počas rôznych kultúrnych a športových podujatí 
a formou prednášok zabezpečujú edukáciu v materských a základných školách. Zámerom projektu, ktorý 
podporila Nadácia Tatra banky je zvýšenie odbornosti v poskytovaní prvej pomoci pri rôznych úrazoch,  
zraneniach a chorobách. Absolvujú rozšírený kurz prvej pomoci, pri ktorom si predcvičia kardiopulmonálnu 
resuscitáciu na rôznych fi gurínach.

2018zam056
Podporená organizácia: Slovenský skauting, 59. zbor 

Barbakan Banská Bystrica

Názov projektu: Zachráňme piesne
Suma podpory: 425 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na oživenie starých a zabudnutých slovenských skautských 
a vodáckych piesní. Cieľom bolo zhotovenie notového zápisu, spevníka, nahratie CD a natočenie videoklipu 
k 1-2 vodáckym piesňam, ktorý bude uverejnený na videostreamovacej platforme. Spevníky sa následne budú 
využívať na skautských táboroch alebo iných skautských akciách. Projekt je zameraný aj na posilnenie vzťahov 
mladej generácie skautov k tzv. oldskautom.

2018zam057
Podporená organizácia: Občianske združenie Úsmev pre Maťka
Názov projektu: Feldenkrais – učenie pohybom
Suma podpory: 490 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Maťka s diagnózou detská mozgová obrna. Metóda, ktorá mu pomáha zlepšiť 
zdravotný stav je cvičenie Feldenkrais. Táto metóda je vo svete rozšírená a uznávaná, zlepšuje funkčnosť tela 
a pomáha odhaliť nesprávne návyky v postavení a organizácii tela. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok 
nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných aktivitách a činnostiach. Lektorka dochádza raz mesačne 
za Maťkom a usmerní aj rodičov, aby vedeli s dieťaťom pracovať sami.
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2018zam058
Podporená organizácia: Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Senici
Názov projektu: Činnosť DHZ
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila hasičský zbor, ktorého cieľom je budovať, 
organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR v duchu týchto 
stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi a inými živelnými 
pohromami. Zámerom projektu bolo zlepšiť tréningový proces členov, 
dobrovoľných hasičov zo Senice, formou zakúpenia tréningových pomôcok 
a zabezpečenia sústredenia.

2017zam059
Podporená organizácia: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole 

Hálkova 56

Názov projektu: Oprava pianín na Základnej umeleckej škole 
Hálkova

Suma podpory: 325 EUR

Základná umelecká škole Hálkova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorej žiaci každoročne získavajú 
mnoho domácich i zahraničných ocenení na festivaloch a súťažiach. Nadácia Tatra banky podporila projekt 
na opravu 3 klavírov – pianín, ktorý pomôže výrazným spôsobom skvalitniť hudobnú produkciu a výučbu. 
Prínos z projektu majú žiaci, pedagógovia a v konečnom dôsledku i poslucháči na verejných podujatiach.

2018zam060
Podporená organizácia: PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc 

onkologickým pacientom

Názov projektu: Rozšírenie vybavenia požičovne zdravotných 
pomôcok

Suma podpory: 1050 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom, ktoré funguje 
čisto na základe dobrovoľníckej práce a prevádzkuje požičovňu zdravotných pomôcok. Týmto projektom 
zabezpečila kyslíkové koncentrátory s cieľom zlepšiť kvalitu života chorým, najmä s dýchacími ťažkosťami, ktorí 
si z fi nančných dôvodov prístroj sami nemôžu zakúpiť.
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2018zam061
Podporená organizácia: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Názov projektu: Aha, netopier!
Suma podpory: 475 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Aha, netopier!, organizovaný Spoločnosťou pre ochranu netopierov 
na Slovensku. Zameraný je na enviro-výchovu na školách v Bratislavskom kraji, s cieľom edukácie detí 
v oblasti ochrany netopierov. Naším cieľom je zapojiť deti do ochrany prírody a zlepšiť ich povedomie 
o dôvodoch a možnostiach ochrany netopierov, prostredníctvom prednášok, pozorovania netopierov 
v prírode, umiestnenia búdok pre netopiere a v neposlednom rade tiež prostredníctvom umiestnenia 
materiálov informujúcich o tejto problematike na školách.

2018zam062
Podporená organizácia: Bratislavská šachová akadémia
Názov projektu: Šachové turnaje pre deti
Suma podpory: 500 EUR

Bratislavská šachová akadémia organizuje turnaje celoslovenskej série 
šachových turnajov GPX pre deti a mládež a pripravuje okresné majstrovstvá 
žiakov základných škôl v Bratislavskom kraji. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt na prípravu šachovo-propagačného podujatia, šachová simultánka. Šach 
ponúka schopnosť samostatne sa rozhodovať, naučiť sa niesť dôsledky svojich 
rozhodnutí, zvládať výhru a prehru, schopnosť kritického myslenia a rozvíja zmysluplnú voľnočasovú aktivitu.

2018zam063
Podporená organizácia: Občianske združenie Communium basilica
Názov projektu: Tábor detí v hmotnej núdzi
Suma podpory: 725 EUR

Prostredníctvom projektu umožnila Nadácia Tatra banky deťom v hmotnej núdzi zúčastniť sa na Letnom 
tábore v Jedlinách. Zároveň prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ako sú tvorivé dielne, diskusie, či 
spoznávaním histórie zrúcanín hradov, prispela k zodpovednému prístupu k životu, k búraniu predsudkov 
a nedôvery, k vytváraniu tolerantných a priateľských vzťahov. Podporené boli hodnoty ako spolupatričnosť, 
nesebeckosť, dôvera, angažovanosť a dobrovoľníctvo.
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2018zam064
Podporená organizácia: Občianske združenie Slniečko pri MŠ Piffl ova
Názov projektu: Detské dopravné ihrisko – Dopravko
Suma podpory: 450 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie Slniečko. Na školskom 
dvore vytvorilo dopravné ihrisko, ktoré bude pravidelne využívané deťmi z MŠ 
Piffl ova. Zámerom projektu bolo zabezpečenie dopravných prostriedkov 
a ochranných prilieb pre deti. Je dôležité viesť deti k edukácii v oblasti prevencie 
bezpečnosti na cestách, k zníženiu nehodovosti a úrazov detí predškolského 
veku, k uvedomeniu si zodpovednosti za seba a iných a prostredníctvom pohybových aktivít prispievať 
k zdravému vývoju detí.

2018zam065
Podporená organizácia: Občianske združenie Báhončatá
Názov projektu: Malí zvedaví výskumníci
Suma podpory: 375 EUR

Trojtriedna materská škola Báhoň poskytuje celodennú starostlivosť o deti. 
Hlavné aktivity školy úzko súvisia s pekným okolitým prostredím, vlastným 
školským dvorom a školskou záhradou. Nadácia Tatra banky podporila technické 
a prírodovedné vzdelávanie v materskej škole, a to takým spôsobom, aby sa dieťa 
naučilo pozorovať, klásť si otázky, samostatne riešiť jednoduché úlohy a rozvíjať si 
tak chápanie vecí, ktoré ho obklopujú. Táto zmena si žiada primerané zabezpečenie pomôcok a materiálu pre 
technické a prírodovedné vzdelávanie.

2018zam066
Podporená organizácia: Spojená škola internátna
Názov projektu: Senzomotorický chodník
Suma podpory: 850 EUR

Nadácia Tatra banky poskytla pomoc pri zabezpečení špeciálnych pomôcok 
pre žiakov s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú 
Spojenú školu internátnu v Prievidzi. Ide o špeciálne pomôcky, ktoré prispejú najmä 
k rozvoju pohybového aparátu, k zlepšeniu pohybovej koordinácie, hrubej a jemnej 
motoriky, k posilneniu a uvoľneniu svalstva celého tela. Zároveň slúžia na rozvoj 
senzomotoriky, zmyslového vnímania, pamäti, komunikácie a pozornosti.
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2018zam067
Podporená organizácia: Občianske združenie Ulita
Názov projektu: Za svetom
Suma podpory: 750 EUR

Hlavným cieľom občianskeho združenia Ulita je zvyšovanie kvality života 
dospievajúcich detí z mestských marginalizovaných komunít, akou je napr. 
sídlisko Kopčany v Petržalke. Ide prevažne o mladých ľudí, ktorí sú často 
v náročnej ekonomickej, sociálnej alebo rodinnej situácii. Aby netrávili svoj 
voľný čas len tak bezcieľne na sídlisku, je dôležité, aby mali pravidelné aktivity 
spestrené výnimočnými zážitkami. Nadácia Tatra banky podporila projekt na zrealizovanie zážitkových výletov, 
zameraných na spoznávanie svojho okolia, učenie sa a nadobúdanie nových skúseností prostredníctvom 
kultúrnych a vzdelávacích, ale aj iných aktivít, ako návšteva múzea, výstavy, ZOO, lesa a pod.

2017zam068
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
Názov projektu: aparatúra pre Trubadúrov
Suma podpory: 375 EUR

Už niekoľko rokov sa Nadácia Tatra banky spolupodieľa na skvalitňovaní práce Mládežníckeho ľudového 
orchestra IGRICI, a to napr. aj vydávaním hodnotných CD s pôvodnými slovenskými piesňami. Ďalší miestny 
súbor, Detský dychový orchester TRUBADÚRI, vznikol v Igrame na podnet miestnych obyvateľov so zámerom 
spestriť hudobné žánre v obci a pripraviť nasledovníkov existujúcej miestnej „starej“ dychovky. Keďže sa počet 
hudobníkov a telies značne rozrastá, vyžaduje si to aj primerané technické zabezpečenie v podobe kvalitnej 
súpravy bicích nástrojov či trúb, ktoré boli predmetom daru.

2017zam069
Podporená organizácia: Občianske združenie Petržalské ihriská
Názov projektu: Šport a zábava pre deti na sídlisku
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na posilnenie vzťahu detí k pohybu, ale i vzdelávaniu, zakúpením 
herného prvku. O zabezpečenie sa stará Občianske združenie Petržalské ihriská. Za posledné dva roky 
dokázali oživiť zanedbané ihrisko, vybudovať skalku a zorganizovať niekoľko zaujímavých podujatí pre deti. 
Ihrisko sa rozšíri o ďalšie prvky a veľkú letnú čitáreň s divadielkom pre deti. Zamestnanci miestnej knižnice 
pomohli pri organizovaní aktivít pre deti. Obyvatelia z okolia, ktorí sa podujali na projekte participovať, pomohli 
pri činnostiach súvisiacich s prípravou.
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2017zam070
Podporená organizácia: SRRZ-RZ pri Základnej škole
Názov projektu: Schody, ktoré učia
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na ZŠ Hroncova v Košiciach na realizáciu 
schodov, ktoré budú učiť deti na ceste do triedy. Počas letných školských 
prázdnin sa s pomocou reklamnej agentúry vytvorili nálepky s rôznymi témami 
a tie sa nalepili na schody. Sivé schody v škole sa tak zmenili na farebné, veselé 
a dokonca aj veľmi poučné.

2017zam071
Podporená organizácia: PS Care – psychologicko-sociálna starostlivosť
Názov projektu: Finančná gramotnosť a medziľudské vzťahy
Suma podpory: 650 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na zvýšenie fi nančného povedomia cieľových skupín. Cez rozšírenie 
fi nančného obzoru ukázala, že svet peňazí možno vnímať aj z hľadiska kreatívnych výziev, nielen ako zdroj 
narušených vzťahov, nevraživosti, agresivity, či rozvodov. Pomocou realizovaných aktivít chce zmeniť 
fi nančné myslenie a upriamiť pozornosť na nutnosť vziať svoj fi nančný osud do svojich rúk v čase, keď pojem 
nezamestnanosť je aktuálna a tiež z dôvodu neistej fi nančnej budúcnosti.

2017zam072
Podporená organizácia: Občianske združenie KASPIAN
Názov projektu: Srdcom pre komunitu
Suma podpory: 625 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Občianske združenie KASPIAN, ktoré dlhodobo a systematicky pracuje s deťmi 
a mládežou vo veku 7 – 23 rokov s nedostatkom príležitostí. Je alternatívou pre zmysluplné trávenie voľného 
času. Sídli v areáli detského a fl oorbalového ihriska, toto miesto je prirodzene živé a aktívne. Rodičia a starí 
rodičia prichádzajú na ihrisko, kde trávia čas s deťmi. Hlavným cieľom projektu bolo atraktívnym programom 
osloviť miestnu komunitu v okolí Furdekovej ulice a zorganizovať už 7. ročník komunitnej akcie PIK-NIK.
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2018zam073
Podporená organizácia: Občianske združenie Kvapka
Názov projektu: Hra je rečou dieťaťa
Suma podpory: 625 EUR

OZ Kvapka sa na poli poskytovania služieb pre rodinu a školu pohybuje 
už 17 rokov. Jej fi lozofi ou je, že aj „malými kvapkami“ podpory rodiny sa dá 
posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Neuveriteľne pribúda počet detí 
s emočnými problémami. Prirodzená hrová aktivita dieťaťa sa nahrádza sedením 
pred počítačom a deti tak strácajú kontakt so svojimi rovesníkmi, sú menej tvorivé 
a dokážu sa nekonečne nudiť. Nadácia Tatra banky podporila projekt na zintenzívnenie vzťahu a vzájomného 
kontaktovania sa medzi rodičom a dieťaťom. Zrealizované boli workshopy pre rodičov, zamerané na teóriu 
a praktický nácvik zručností, ako aj cielená terapeutická práca s deťmi formou hrovej terapie.

2018zam074
Podporená organizácia: Občianske združenie SOS Kremnica
Názov projektu: Omietnutie objektu banskej prachárne 

v Kremnici

Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila dokončenie rekonštrukcie historickej 
kremnickej prachárne a jej odovzdanie do užívania verejnosťou, teda jej 
zapojenie do banského náučného chodníka v rámci rozvoja cestovného 
ruchu. Práca spočívala v omietnutí starej banskej prachárne a jej zabezpečení 
mrežami. Projektom sa prezentujú dejiny prachárne i kremnického baníctva. Účelom je teda zachovanie 
kultúrnych hodnôt, a to v čase, keď sa Kremnica s Banskou Bystricou usilujú o zápis do zoznamu lokalít 
UNESCO ako prírodno-industriálne celky.

2018zam075
Podporená organizácia: SVETIELKO NÁDEJE
Názov projektu: Múdre infúzne pumpy
Suma podpory: 1 150 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie, zamerané na zlepšovanie 
a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym 
ochorením a ich rodín. Cieľom podporeného projektu bolo zabezpečiť pre 
Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie dve infúzne pumpy na podávanie 
chemoterapie, spolu s jednotkou PCA (pacientom kontrolovaná analgéza). Ide 
o dávkovanie liekov proti bolesti samotným pacientom, nakoľko pocit bolesti je veľmi individuálny. Množstvo 
lieku je nastavené lekárom a pacient podľa individuálneho pocitu bolesti si môže v danej norme dávku liekov 
sám aplikovať jediným klikom. Liečba onkologického ochorenia je aj u detí spojená s bolesťou, s podávaním 
chemoterapie a s podávaním liekov proti bolesti. 
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2018zam076
Podporená organizácia: Plavecký klub Záhorák
Názov projektu: Plavecké pomôcky
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila plavecký klub Záhorák, ktorý tento rok oslavuje 20. výročie od svojho vzniku. 
Počas svojej existencie vychoval mnoho talentov a dokonca aj reprezentantov SR, ktorí získali majstrovské tituly 
v rámci SR a dokonca aj Európy. Aby klub mohol napredovať ďalej, musí inovovať, ísť s dobou. Má našťastie 
nadšencov a zdravé jadro v podobe trénerov, rodičov a v kvalitnej plaveckej základni. Zámerom podporeného 
projektu bolo zakúpenie nových plaveckých pomôcok, ktoré by mali zatraktívniť a zefektívniť tréningový proces 
a tým prispieť k vyšším výkonom plavcov.

2018zam077
Podporená organizácia: Klub priateľov detskej nemocnice 

v Banskej Bystrici

Názov projektu: S vlastným mikroskopom rýchlejšie pomôžeme
Suma podpory: 1 100 EUR

Klub priateľov detskej nemocnice v Banskej Bystrici v rámci projektu 
podporeného Nadáciou Tatra banky zakúpil mikroskop na funkčnú cytológiu pre 
ambulanciu Detskej fakultnej nemocnice. Ide o predvádzací mikroskop, ktorý 
fi rma predávajúca tento typ mikroskopov ponúka na odpredaj s 50 %-nou zľavou. 
Mikroskop urýchli nasadenie správne cielenej liečby, nakoľko kvalifi kovaný lekár by hneď pri vyšetrení vedel 
urobiť potrebnú funkčnú cytológiu a nemusí čakať na výsledky z laboratória, ktoré nie je súčasťou nemocnice.

2018zam078
Podporená organizácia: Obec Kocurany
Názov projektu: Miesto, kde žijem
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila obec Kocurany umiestnením informačných 
tabúľ, opravou drevených lavičiek a osadením smetných košov, čo prispelo 
k zvýšenej kultúre cestovania a informovanosti o obci – kde sa nachádza, v akej 
je nadmorskej výške, čo obec ponúka svojim občanom a hlavne návštevníkom. 
Zámerom projektu bolo upriamiť pozornosť na zaujímavosti, pamiatky, náučný 
chodník, okolitú prírodu, vyskytujúce sa živočíchy a rastliny. Nezabúdať popritom na tradície a zvyky, ktoré 
uchovávali naši predkovia a tak si aj takýmto spôsobom pripomenúť 905. výročie prvej písomnej zmienky 
o obci Kocurany.
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2018zam079
Podporená organizácia: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ 

sv. Michala v Michalovciach

Názov projektu: Pohodlné čítanie
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Michala v Michalovciach, ktorého projekt 
prispel k zlepšeniu situácie v školskej knižnici prostredníctvom zakúpenia nových kníh a sedacích vakov. 
Hlavným zámerom projektu bolo zlepšiť podmienky na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí, zvýšiť motiváciu 
pre deti tráviť viac času s knihou v ruke a prehĺbiť tak záľubu čítania kníh u detí.

2018zam080
Podporená organizácia: Občianske združenie Darujme deťom nádej
Názov projektu: Balančné centrum
Suma podpory: 850 EUR

Občianske združenie Darujme deťom nádej bolo založené v roku 2002 na podporu a rozvoj Špecializovanej 
detskej rehabilitačnej nemocnice v Dunajskej Lužnej. Nadácia Tatra banky podporila projekt Balančný 
výcvik a pomohla zaviesť novú metodiku do spektra metodík poskytovaných v Špecializovanej rehabilitačnej 
nemocnici. Umožnila tak získať hendikepovaným detským pacientom nové senzomotorické skúsenosti. 
Inštaláciou rôznych balančných pomôcok ako trampolíny, trenažér chôdze, interiérová hojdačka a pod. 
v exteriéri a interiéri zdravotníckeho zariadenia umožnila deťom s detskou mozgovou obrnou atraktívnu formu 
rehabilitácie spojenú s radosťou, pozitívnymi zážitkami a hrou.

2018zam081
Podporená organizácia: Občianske združenie Gemerské grúne
Názov projektu: Živé sady
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie, ktoré pôsobí v oblasti 
podpory regionálneho rozvoja s ohľadom na zachovanie kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva. V obci Babinec v regióne Malohont 
v rámci podporeného projektu zrekultivuje časť zanedbaných pôvodných 
starých ovocných sadov. Hlavným zámerom bolo uskutočnenie víkendového 
workshopu a následné brigády venované rekultivácii zanedbaných ovocných sadov, tradičnému a zároveň 
prírode blízkemu hospodáreniu v extenzívnych sadoch, ktoré sú dôležitým prvkom životného prostredia 
a zároveň kultúrnym dedičstvom. Projektom nadviažu na minulé ročníky  mapovania a propagácie 
ovocinárskej unikátnosti regiónu Gemer a Malohont.
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2018zam082
Podporená organizácia: Občianske združenie Žijem, teda som!
Názov projektu: Masáže detí s DMO
Suma podpory: 950 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Žijem, teda som! V rámci podporeného projektu 
zabezpečila pravidelné masáže pre deti so spastickou formou DMO. Pravidelné masáže sú pre deti 
s DMO, ktoré trpia spasticitou svalstva, veľmi dôležité. Nepretržite napnuté svalstvo je bolestivé, pri pohybe 
neposkytuje komfort ako zdravý sval, čo sa prejavuje aj na nervozite postihnutého dieťaťa. Pravidelnosť je 
v takýchto prípadoch veľmi dôležitá na zabezpečenie kontinuity a pamäti svalov a na dosiahnutie uvoľnenia 
na dlhší čas.

2018zam083
Podporená organizácia: Školský basketbalový klub GALAXY Košice
Názov projektu: Podpora detského športového klubu 

basketbalistov

Suma podpory: 325 EUR

Detský basketbalový klub GALAXY Košice je mladý, ale ambiciózny klub, ktorý 
sa venuje chlapcom od 6 rokov. Deti trénujú 2- až 3-krát týždenne a v nedeľu sa 
aktívne zúčastňujú rôznych basketbalových turnajov. Je to super partia chlapcov, 
ktorá sa stretáva a trénuje aj počas prázdnin. Ide o šikovných chlapcov, ktorí sa veľmi tešia na prázdninové 
sústredenie vo Svite. Nadácia Tatra banky podporila zabezpečenie vlastných klubových dresov pre chlapcov, 
aby vyzerali na zápasoch ako jeden tím. Týmto ich klub podporí a zároveň motivuje k lepším výkonom, aby boli 
vzorom aj pre ďalšie deti, ktoré sa ešte len rozhodujú, čomu sa chcú venovať vo voľnom čase.

2018zam084
Podporená organizácia: Domov n. o., Partizánske
Názov projektu: Túžba seniorov bude naplnená
Suma podpory: 525 EUR

Zariadenie neziskovej organizácie Domov n. o., Partizánske je poskytovateľom sociálnych služieb pre 
seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sú spoločnosťou odsúvaní na okraj. Predlžujúci sa 
vek odchodu do dôchodku núti deti, aby svojich rodičov umiestňovali do takýchto zariadení, pretože nie sú 
schopní zabezpečiť im adekvátnu starostlivosť v domácom prostredí. Nemali by sme na nich zabúdať a snažiť 
sa zabrániť ich sociálnej izolácii aj formou vhodnej aktivizácie. Nadácia Tatra banky podporila organizáciu 
kúpou hudobného nástroja, ktorý si nájde všeobecné uplatnenie z pohľadu aktivizačného, voľnočasového aj 
relaxačného, s dlhodobým významom v rámci pripravovaných akcii. Pri práci s klientmi pracovníci využívajú 
rôzne prvky pracovnej terapie, biblioterapie, pohybovej terapie, animoterapie, divadla, pamäťové tréningy či 
samoobslužné tréningy. Veľmi obľúbená je aktivizácia pomocou muzikoterapie.
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2017zam085
Podporená organizácia: Deťom s rakovinou n.o.
Názov projektu: Brožúry o jednotlivých diagnózach rakoviny u detí
Suma podpory: 950 EUR

Nadácia Tatra banky podporila neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou, ktorá pomáha priamo na Klinike 
detskej hematológie a onkológie v Bratislave. V rámci podporeného projektu vydala brožúry k jednotlivým 
diagnózam rakoviny u detí. Tieto brožúry pomôžu rodičom chorých detí, samotným pacientom vo vyššom 
veku, ktorí chápu závažnosť svojho ochorenia a aj verejnosti, ktorá má záujem dozvedieť sa napríklad o 
príznakoch týchto diagnóz. Rodičia si budú môcť prečítať dôležité informácie o liečbe svojho dieťaťa, ale aj 
o jej nežiaducich účinkoch či zákrokoch, ktoré jeho dieťa čakajú v najbližšom období. Tieto informácie pomôžu 
rodičom byť viac pripravení na veľmi náročné obdobie ich života. Okrem iného im pomôžu aj pochopiť, že 
v žiadnom prípade nenesú vinu na ochorení svojho dieťaťa. Brožúra pomôže rodičom aj deťom pochopiť, že 
s rakovinou sa dá účinne bojovať.

2017zam086
Podporená organizácia: Občianske združenie AGATANGEL
Názov projektu: Festival Nádeje 2018
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Agatangel, ktoré pripravilo 
a zorganizovalo v rámci podporeného projektu jediný gospelový festival 
na Zemplíne – Festival Nádeje v obci Hatalov. Festival Nádeje je nevšedné 
podujatie najmä pre mladých, rodiny s deťmi, ale i starších. Ponúka účastníkom 
hodnotné vystúpenia slovenských gospelových skupín, múdre a povzbudivé 
slová pozvaných hostí, ako aj sprievodné aktivity a workshopy pre deti a mládež. Festival sa dostáva 
do povedomia čoraz väčšieho počtu ľudí zo Slovenska, ale aj Česka.

2017zam087
Podporená organizácia: Občianske združenie JP2
Názov projektu: Deti z Útulne u Harriet
Suma podpory: 725 EUR

Nadácia Tatra banky podporila kliniku Jána Pavla II. v Ugande, ktorá lieči deti choré na HIV, organizuje aj 
sociálny program pre deti a rodiny postihnuté HIV. V rámci sociálneho programu prispievajú ľudia zo Slovenska 
na školné, školské pomôcky a služby internátu, nazývané laicky „adopcia na diaľku“. Cieľom projektu je, 
aby HIV pozitívne deti, ktoré sa liečia na Klinike Jána Pavla II. v Ugande a ktoré sú v sociálnom programe 
podporované ľuďmi zo Slovenska, mali počas prázdnin kam ísť a bolo o nich postarané. Aby mali čo jesť, kde 
spať a aby brali pravidelne lieky. Väčšina z týchto detí sú siroty alebo obete zneužívania.
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2017zam088
Podporená organizácia: Občianske združenie Slovenské duly
Názov projektu: Diskusie „Na Rovinu o pôrode“
Suma podpory: 725 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Slovenské duly, ktorého cieľom je vzdelávať, združovať 
a podporovať špeciálne vyškolené ženy/duly, aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu 
a šestonedelia. Ambíciou projektu bolo zorganizovať sériu diskusií s odborníkmi z radov gynekológie/
pôrodníctva, psychológie a neonatológie pod názvom Diskusia na rovinu o pôrode. Témou diskusií boli 
najnovšie poznatky z oblasti medicíny týkajúce sa pôrodníctva a starostlivosti o novorodenca. Duly sa často 
stretávajú s rôznym prístupom k tehotným v tých istých situáciách a potrebujú, aby sa do povedomia žien 
dostali najnovšie poznatky založené na dôkazoch.

2017zam89
Podporená organizácia: Poradňa ALEXIS
Názov projektu: Sme v tom s vami
Suma podpory: 875 EUR

Zameraním Poradne ALEXIS, n. o. je pomoc ženám, ktoré sa nechceným 
tehotenstvom dostali do komplikovanej životnej situácie. Poskytuje sociálne 
a psychologické poradenstvo, pomáha získať hmotnú pomoc, sprostredkúva 
kontakty na ďalších spolupracujúcich odborníkov. V neposlednom rade poskytuje 
ľudskú podporu ženám, ktoré často nenachádzajú porozumenie ani u otca dieťaťa 
či blízkych príbuzných, s cieľom nájsť pre každú klientku vzhľadom na špecifi ká jej situácie to najlepšie riešenie 
pre ňu aj pre dieťa. Nadácia Tatra banky podporila projekt so zámerom informovať o tom, že existuje takáto 
organizácia poskytujúca pomoc a ochranu ženám, formou plagátov a letákov, ktoré sa vo veľkom náklade 
vytlačia a nájdu svoje uplatnenie v čakárňach ambulancií gynekológov a na ďalších vhodných miestach.

2017zam090
Podporená organizácia: SRRZ-RZ pri Materskej škole
Názov projektu: Veselo a bezpečne
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila členov Rodičovského združenia v spolupráci so zamestnancami Materskej 
školy so zámerom obnoviť a skrášliť areál materskej školy, aby tak vytvorili atraktívny a bezpečný priestor 
pre deti na ich aktívny pohyb, hry, ale aj oddych a relax. Cieľom projektu bolo revitalizovať pieskovisko, zvýšiť 
bezpečnosť detí vytvorením dopadovej bezpečnostnej plochy pod kolotočom a hojdačkami, pestrofarebnými 
farbami natrieť kovové a drevené preliezačky a doplniť zeleň vysadením nových stromčekov, kríkov a trvaliek.
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2018zam091
Podporená organizácia: DFS Vienok
Názov projektu: Detský folklórny festival Kisač
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila detský folklórny súbor Vienok, ktorý v tomto roku oslávi už 50 rokov od svojho 
založenia. Súbor patrí nielen k najstarším, ale aj k najprestížnejším detským folklórnym súborom na Slovensku. 
Mnoho detských tanečníkov končí neskôr v súboroch, ako sú Lúčnica, SĽUK, Technik a iné. Deti sa 
s nesmiernou radosťou a vytrvalosťou podieľajú na oslavách 50. výročia. Cieľom projektu bolo zorganizovanie 
zájazdu a účasť na festivale v obci Kisač. Je to priestor na spoločný čas, poznávanie nových kultúr, ako aj 
na nové priateľstvá.

2018zam092
Podporená organizácia: Občianske združenie KÚSOK pre každého
Názov projektu: KÚSOK leta pre každého
Suma podpory: 750 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie KÚSOK pre každého, ktoré 
vzniklo na základe potreby dobrovoľníkov pomáhať sociálne slabým rodinám 
a rodinám s chorým dieťaťom. Pomáha najmä rodinám s onkologickými deťmi, 
s deťmi s diagnózou autistického spektra a s diagnózou cystická fi bróza. 
Podporený projekt je určený pre súrodencov detí so zdravotným postihnutím, deti zo sociálne slabých rodín 
a rodín s jedným rodičom. V dennom zážitkovom programe organizovanom vo Valčianskej doline okres Martin 
sa deti naučili pohybovať v lese, absolvovali denné turistické minivýlety, ktoré im ukázali krásu Malej Fatry. 
Denne hrali kolektívne loptové hry, logické spoločenské hry a boli aspoň chvíľku preč od reality, ktorá ich doma 
čaká. Častokrát tieto deti žijú v tieni chorého súrodenca a nemajú fi nančnú možnosť navštevovať voľnočasové 
aktivity či zaujímavé krúžky.

2018zam093
Podporená organizácia: Basketbalový klub mládeže Iskra Aréna Svit
Názov projektu: MAJSTROVSTVÁ SR ŽIACI a MLADŠÍ ŽIACI
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila basketbalový klub mládeže Iskra Aréna Svit, ktorý bol založený v roku 2001. 
V súčasnosti klub zastrešuje 8 družstiev, ktoré tvoria celú basketbalovú pyramídu a pravidelne sa zúčastňujú 
oblastných a celoslovenských súťaží vo svojich vekových kategóriách. Cieľom projektu bolo zabezpečiť účasť 
družstiev na Majstrovstvách SR, aby mohli talentovaní chlapci ďalej basketbalovo rásť. Dať možnosť mladým 
talentovaným basketbalistom, aby mohli ukázať svoje schopnosti na Majstrovstvách SR, čo si zaslúžia za svoju 
každodennú poctivú prácu na tréningoch. Je potrebné, aby nestratili kontakt s tými najlepšími a aby mohli aj 
naďalej výkonnostne napredovať. Taktiež zámerom je, aby úspechy klubu oslovili aj ďalšie deti, ktoré by sa 
mohli v budúcnosti športovo rozvíjať práve v basketbalovom klube.
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2018zam094
Podporená organizácia: MOZAIKA – Svätý Jur
Názov projektu: Spoznaj tradičné remeslá
Suma podpory: 475 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie MOZAIKA – Svätý Jur, ktoré vzniklo v roku 2004 
a zameriava sa predovšetkým na organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a tínedžerov v meste. Hlavným 
zámerom podporeného projektu bolo zorganizovať 4 kreatívne sobotné popoludnia (vždy raz mesačne), 
na ktorých sa zúčastnené deti pod vedením odborného lektora zoznámili s rôznymi remeslami, ako práca 
s hlinou, plsťou, drevom či kovom. Deti mali možnosť spoznať niečo nezvyčajné a inovatívne a pracovať 
s materiálmi, ktoré sú netradičné, tiež sa dozvedieť o tradičných remeslách od ľudí, ktorí sú odborníci. 
Projektom sa im priblížila história a hodnoty našich predkov a ponúklo zážitkové vzdelávanie.

2018zam095
Podporená organizácia: Občianske združenie PRIATEĽ
Názov projektu: Christiland Fest
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie PRIATEĽ, ktoré tento rok organizuje už tretí ročník festivalu 
pre rodiny s deťmi Christiland Fest 2018 pod názvom Víťazná cena. Festival trvá tri dni vo Vyšnom Klátove 
v centre združenia PRIATEĽ. Cieľom projektu bolo fi nančne pomôcť pri organizovaní tohtoročného podujatia, 
kde sa stretli rodiny za účelom trávenia spoločného času a nadviazania nových kontaktov. Pripravené boli 
rôzne svety, od vodného cez dobrodružný až k tvorivému, nechýbali atrakcie od výmyslu sveta a samozrejme 
prekvapenia, ktorých bolo viac ako dosť. Na svoje si prišla celá rodina.

2018zam096
Podporená organizácia: Športový klub zdravotne postihnutých 

Handbike Team Slovakia

Názov projektu: Nákup športového materiálu
Suma podpory: 675 EUR

Členovia klubu Handbike Team Slovakia sa pohybujú pomocou invalidných vozíkov a venujú sa športu 
zdravotne znevýhodnených, cyklistike. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo pomôcť 
do klubu zakúpiť športový materiál, zadné disky na handbike (ručný bicykel) pre jedinú ženu, účastníčku 
Majstrovstiev sveta a Paralympiád, ktorá sa venuje tomuto nebezpečnému a fi nančne náročnému športu 
na Slovensku. Pomôcky pre tento šport sú fi nančne veľmi náročné a športový klub si ich sám nevie zadovážiť.
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2018zam097
Podporená organizácia: SVETIELKO POMOCI n. o.
Názov projektu: Revitalizácia náhradného domova pre rodičov 

a deti

Suma podpory: 825 EUR

SVETIELKO POMOCI n. o. od roku 2010 spolupracuje s Ligou proti rakovine 
SR pri poskytovaní ubytovania v Náhradnom domove pre deti s onkologickými 
chorobami a ich rodičov. Ide o 3-izbový byt, ktorý sa nachádza neďaleko Detskej 
fakultnej nemocnice Košice. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého 
zámerom bolo obnovenie zariadenia bytu v obývacej a jedálenskej časti, kde rodičia a deti trávia najväčšiu 
časť dňa počas ich pobytu. Pre deti, ktoré majú komplikácie po liečbe je dôležité, aby sedeli, prípadne ležali 
pohodlne. Revitalizácia náhradného domova pre deti s onkologickými chorobami a ich rodičov je veľmi 
potrebná, zlepší sa tak hlavne psychická pohoda počas liečby dieťaťa.

2018zam098
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Základnej škole
Názov projektu: RoboCup 2018
Suma podpory: 575 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole Pusté Úľany vedie už 22 rokov robotický krúžok Lego Dacta. V roku 
2018 sa reprezentačnému tímu robotického krúžku podarilo na celoslovenskej súťaži RoboCup vybojovať 
postup na vrcholné svetové podujatie v oblasti robotiky – RoboCup 2018 v Montreale (Kanada). Nadácia 
Tatra banky fi nančne podporila projekt na pomoc dôstojne reprezentovať Slovensko na vrcholnom svetovom 
podujatí v oblasti robotiky.

2018zam099
Podporená organizácia: Občianske združenie Podložený palček
Názov projektu: Vo vode sú šťastní
Suma podpory: 675 EUR

Občianske združenie Podložený palček pôsobí v oblasti pomoci rodinám so zdravotne ťažko postihnutými 
deťmi. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo zrealizovať wellness pobyt, ktorý umožnil 
rodinám oddych, relax, rehabilitáciu a načerpanie nových síl na každodennú starostlivosť o deti. V rámci 
pobytu absolvovali plávanie, masáže a pod. Tieto deti sú veľmi vnímavé, voda je pre nich život, nahrádza im 
to, čo nedokážu na suchu. Vo vode sú šťastní, pretože vo vode dokážu urobiť pohyby, ktoré im normálne ich 
zdravotný stav nedovoľuje. Projekt bol určený rodinám, ktoré majú viacnásobne postihnuté detičky.
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2018zam100
Podporená organizácia: Žilina Bears rugby club
Názov projektu: Rugby pre deti a mládež bez materiálnych limitov
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila amatérsky športový tím Žilina Bears rugby club a pomohla materiálne 
zabezpečiť detský tím klubu. Hlavným zámerom bolo zapojiť a priviesť k rugby deti, ktoré k svojmu rastu 
a vývoju potrebujú čo najkomplexnejšie športové aktivity. Rozvoj a podpora klubu zahŕňa plány, ako rozšírenie 
členskej základne detí, bezpečnosť detí pri športovaní, nákup prilieb a tréningového vybavenia, zvyšovanie 
fyzickej úrovne detí. Klub sa v tomto roku zameriava hlavne na detskú kategóriu.

2018zam101
Podporená organizácia: Občianske združenie Geodetklub
Názov projektu: Ovládni svet fi nancií
Suma podpory: 575 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Geodetklub spolu so SPŠ S a G so zámerom 
dosiahnuť zlepšenie informovanosti študentov o fi nancovaní a rizikách s tým 
spojených. Hlavným cieľom bolo obnoviť učebňu ekonómie, vytvoriť databázu 
pracovných materiálov pre študentov a zlepšiť orientáciu študentov vo svete 
fi nancií. Tento projekt dosiahol prepojenie teoretických vedomostí s praktickými 
znalosťami formou súťažných hier. Najlepší študenti získali odmeny. Súťaž by chceli organizovať každoročne.

2018zam102
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri Základnej škole
Názov projektu: Podpora vzdelávania
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila rodičovské združenie pri Základnej škole, Devínska 12, Nové Zámky s cieľom 
zakúpiť školské pomôcky pre zlepšenie vyučovania predmetov matematika a geometria. Hlavným zámerom 
bolo vylepšiť situáciu so školskými pomôckami a podporiť tak vzdelávanie svojich detí na základnej škole.
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2018zam103
Podporená organizácia: Materská škola
Názov projektu: Kolorkov EKOateliér
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre materskú školu 
na vytvorenie podmienok fungovania triednych ekoateliérov. Ide o zabezpečenie materiálneho vybavenia 
k vytvoreniu ekodielní s využitím v edukačnom procese. Hlavným zámerom je viesť deti už v materskej škole 
k separovaniu a využívaniu odpadového materiálu v hrách a vo výtvarných či pracovných činnostiach. Ďalšími 
aktivitami sú – Kolorkova ekodielnička, zber odpadového materiálu, prezentácia detských produktov formou 
výstavy či exkurzia na zbernom dvore v meste.

2018zam104
Podporená organizácia: Občianske združenie Inštitút pre ľudské práva 

a rodinnú politiku

Názov projektu: Dobré srdce
Suma podpory: 450 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, 
o. z. so zámerom vytlačiť osvetový časopis Nová žena a distribuovať ho 
do gynekologických ambulancií a iných vhodných miest na Slovensku. Nová 
žena informuje o rizikách potratu, možnostiach získania pomoci v tehotenstve, 
alternatívach k potratu, o vývine dieťaťa a pod., s cieľom poskytnúť hodnoverné a relevantné informácie 
pre žiadateľky o umelý potrat. Hlavným zámerom projektu je poskytnúť všetky informácie potrebné pre 
zodpovedné rozhodnutie o umelom potrate a v konečnom dôsledku prispieť tak k ochrane nenarodených detí 
a ich matiek pred umelým potratom.

2018zam105
Podporená organizácia: Občianske združenie HVIEZDA HUMANITAt
Názov projektu: Hasičské previerky 2018
Suma podpory: 500 EUR

História dobrovoľného hasičstva má na Slovensku viac ako 170-ročnú tradíciu. 
Nadácia Tatra banky podporila projekt občianskeho združenia HVIEZDA 
HUMANITA, ktorého náplňou je motto dobrovoľných hasičov: „Bohu na slávu, 
blížnemu na pomoc.“ Zlepšením materiálno-technického vybavenia dobrovoľných 
hasičov vytvorila lepšie podmienky na nácvik zvládania rôznych nežiaducich 
udalostí, akou je napríklad požiar. Hasiči sú často tou poslednou záchranou pre ľudí v núdzi, idú tam, odkiaľ 
ostatní utekajú. Dobrovoľní hasiči to navyše robia na úkor svojich rodín, koníčkov, voľného času a zadarmo.
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2018zam106
Podporená organizácia: Občianske združenie Domov vďaky
Názov projektu: Ekologická prevádzka domova pre seniorov
Suma podpory: 750 EUR

Nadácia Tatra banky podporila zariadenie pre seniorov Domov vďaky, ktoré 
sídli v meste Rajec. Cieľom bolo zlepšenie technického zariadenia budovy 
tak, aby poskytovalo sociálne služby čo najekologickejšie a s čo najmenšími 
nákladmi. Projekt podporil nákup troch solárnych kolektorov, ktoré budú slúžiť 
na ekologickejší ohrev vody používanej v zariadení. Uvedená zmena v konečnom 
dôsledku v dlhodobejšom horizonte neodľahčí len rozpočtu zariadenia, ale aj životnému prostrediu a rozpočtu 
mesta Rajec.

2018zam107
Podporená organizácia: Občianske združenie Milúšik
Názov projektu: Hopkom hupkom
Suma podpory: 325 EUR

Občianske združenie MILÚŠIK vzniklo v roku 2005 preto, aby sa deti v škôlke 
mali po všetkých stránkach lepšie. Pohyb pre deti v materskej škole je skvelým 
spôsobom, ako efektívne zužitkovať prekypujúcu energiu a urobiť niečo pre ich 
zdravý rast a vývin. Preto sa OZ rozhodlo pripraviť na školskom dvore podnetné 
prostredie pre ich aktivity. Nadácia Tatra banky podporila dlhodobejší projekt, 
ktorý je zameraný na revitalizáciu vonkajšej plochy, vybudovanie multifunkčného ihriska, interaktívneho 
chodníka, interaktívnej a hudobnej steny, dopravných ciest a cestičiek ako aj starostlivosť o kvety a byliny.

2018zam108
Podporená organizácia: Občianske združenie Mačky
Názov projektu: Sterilizácie pouličných mačiek
Suma podpory: 425 EUR

Cieľom aktivít Občianskeho združenia Mačky je udržiavanie rozumného počtu 
mačiek v uliciach sterilizáciami. Sterilizované zvieratá naďalej zostávajú vo svojich 
teritóriách, kde plnia svoju funkciu, ale nepremnožujú sa. Nadácia Tatra banky 
podporila zámer projektu sterilizovať 15 pouličných mačiek a týmto zabrániť tomu, 
aby mali dvakrát ročne cca 4 mačiatka. Aj jedna nesterilizovaná mačka na ulici 
za veľmi krátky čas dokáže vytvoriť kolóniu. Tiež je dôležité spolupracovať a vzdelávať kŕmičov, aby ich kŕmili 
zodpovedne, neskonzumované zvyšky vyhadzovali a nespôsobovali neporiadok vyhodenými obalmi z jedla 
na zemi.
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2018zam109
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou Rakovice
Názov projektu: Zakúpenie nových žineniek do telocvične
Suma podpory: 325 EUR

Základná škola s materskou školou v Rakoviciach je škola s prvým i druhým stupňom vzdelávania. Nadácia 
Tatra banky podporila zámer obnoviť už nevyhovujúce pomôcky do telocvične kúpou nových žineniek, ktoré 
budú slúžiť všetkým žiakom za účelom zlepšenia podmienok vzdelávania v oblasti telesnej výchovy, najmä 
pri tematickom celku gymnastika-akrobacia, ale aj pri zdokonaľovaní pohybových schopností pre kondičnú 
prípravu na iné druhy športu.

2018zam110
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri MŠ Mišúta
Názov projektu: Zelený nápad
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila rodičovské združenie pri MŠ Mišúta, ktorá 
v spolupráci s jej zamestnancami predložila projekt Zelený nápad určený pre deti 
materskej školy. K materskej škole, ktorá ma 6 tried a 125 detí neodmysliteľne 
patrí školský areál, v ktorom je po 35 rokoch potrebné revitalizovať zeleň 
a oddychovú zónu. Cieľom projektu bolo zakúpiť nové hracie prvky, lavičky, nové 
stromčeky, kríky, trvalé dekoračné rastliny, trávu, zeminu a ostatný materiál potrebný k výsadbe a revitalizácii 
exteriéru materskej školy.

2018zam111
Podporená organizácia: Občianske združenie K veci
Názov projektu: Oddychová zóna Slniečko
Suma podpory: 375 EUR

Občianske združenie K VECI sa venuje zlepšeniu života v obci Bernolákovo 
a v rámci svojej činnosti sa podieľalo na realizácii viacerých projektoch v rámci 
obce. Nadácia Tatra banky podporila projekt vybudovať v novovzniknutej lokalite 
Bernolákova, ktorú obývajú prevažne mladé rodiny s deťmi, oddychovú zónu 
Slniečko. Cieľom projektu je vytvoriť priestor, v ktorom budú môcť obyvatelia 
a návštevníci efektívne tráviť voľný čas v rámci individuálnych aj spoločných športových aktivít. Pre najmenších 
budú k dispozícii prvky na lezenie, šmýkanie a hru, pre starších prvky „workoutového ihriska“. Zároveň budú 
k dispozícii aj prvky na spoločné hry – stôl na stolný tenis, plocha na petanque a šach.
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2018zam112
Podporená organizácia: Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Názov projektu: Edukačno-rehabilitačný meeting
Suma podpory: 900 EUR

Občianske združenie DAR ŽIVOTA ako organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca uskutočnilo 
v rámci projektu edukačno-rehabilitačné stretnutie pre pacientov po transplantácii srdca. Stretnutie sa konalo 
v dňoch 15.-17. 6. 2018 v Dudinciach. Nadácia Tatra banky podporila projekt teoreticko-praktickej edukácie 
pacientov po transplantácii srdca, ktorý je určený na získavanie teoretických vedomostí a praktických 
rehabilitačno-pohybových aktivít zameraných na zlepšenie pohybových schopností, zvýšenie fyzickej aktivity 
a osvojenie si zdraviu prospešných návykov. Edukácia prináša pacientovi množstvo informácií, ktoré využíva 
v každodennom živote, ale aj na získanie a osvojenie si zdraviu prospešných aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu 
psycho-somatického zdravia a zvýšeniu kvality života.

2018zam113
Podporená organizácia: Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
Názov projektu: AxisMundi I/II 2018
Suma podpory: 475 EUR

Spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV je združenie odborníkov študujúcich náboženstvá a skúmajúcich 
náboženské javy v teoretickej rovine. Časopis Axis Mundi je jediným odborným periodikom zameraním 
na štúdium náboženstiev na Slovensku. Je dôležitým nástrojom pre rozvoj tejto vednej disciplíny. Nadácia 
Tatra banky podporila projekt, ktorého zámerom je prispieť k odbornému a inštitucionálnemu rozvoju 
religionistických štúdií v SR, poskytnúť publikačný priestor vedeckým štúdiám v odbore, informovať o dianí 
v Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev a o dianí v odbore. Dôležitou súčasťou časopisu sú správy 
z vedeckých podujatí, recenzie a kritiky kníh.

2018zam114
Podporená organizácia: Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi a. v. 

na Slovensku

Názov projektu: PRE ZASLÚŽENÝ RELAX
Suma podpory: 725 EUR

Evanjelická DIAKONIA sa v rámci svojej činnosti zaoberá sociálno-diakonickou 
prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, 
prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach. 
Nadácia Tatra banky podporila zakúpenie relaxačného polohovacieho kresla 
pre klientov zariadenia denného stacionára. Relaxačné polohovacie kreslá pre chvíle pohodlia a oddychu sú 
pomôcky novej generácie, ktoré poskytujú užívateľom maximálny komfort. Tieto kreslá sú vhodné pre ľudí 
s rôznymi pohybovými ťažkosťami. Slúžia na uvoľnenie svalstva a na polohovanie tela.
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2018zam115
Podporená organizácia: Občianske združenie KreDO
Názov projektu: Na najmenších záleží!
Suma podpory: 500 EUR

Občianske združenie KreDO spája a dáva príležitosť kreatívnym ľuďom. Nadácia 
Tatra banky podporila projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie detí vo veku 
0 – 6 rokov podľa princípov Montessori pedagogiky. Ide o rešpektujúci prístup, 
ktorý prirodzene rozvíja potenciál detí, ich samostatnosť, tvorivosť a obrovskú 
radosť z objavovania a učenia sa nových vecí. Hlavným cieľom projektu je cez 
pravidelné denné Montessori kluby vytvoriť pre deti vhodný priestor s kvalitnými edukačnými pomôckami 
a zároveň aktívne spolupracovať s rodičmi, ktorí majú prvoradú úlohu pri výchove a vzdelávaní svojich detí.

2018zam116
Podporená organizácia: RE-MI-DIA, n.o.
Názov projektu: Konferencia reformovaných rodín
Suma podpory: 500 EUR

RE-MI-DIA ako nezisková organizácia zaoberajúca sa podporou misijných a diakonických činností 
pripravila projekt Konferencia reformovaných rodín, ktorý sa uskutočnil v ozdravno-rehabilitačnom stredisku 
na Zemplínskej šírave. Nadácia Tatra banky podporila projekt so zámerom prispieť prostredníctvom prednášok 
k ozdraveniu klímy, vzťahov v rodinách a pomôcť pri výchove detí. Cieľom projektu bolo prostredníctvom tohto 
spoločenstva sprostredkovať povzbudenie v osobnom i duchovnom živote jednotlivcov i rodín a zároveň 
motivovať účastníkov konferencie, aby sa snažili vytvárať a budovať zdravé rodiny založené na kresťanských 
duchovných hodnotách.

2018zam117
Podporená organizácia: Združenie rodičov MŠ Bilíkova
Názov projektu: Cez rozvoj pedagógov rozvíjajme deti
Suma podpory: 500 EUR

Združenie rodičov MŠ Bilíkova v rámci podporeného projektu zabezpečilo rozvoj muzikálneho prejavu detí 
prostredníctvom účasti učiteliek MŠ na cielenom workshope určenom pre pedagógov MŠ. Nadácia Tatra 
banky podporila workshop zameraný na prácu s deťmi prostredníctvom hudby a pohybu. V rámci projektu si 
deti s učiteľkami pripravili benefi čné vystúpenie pre rodičov.
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2018zam118
Podporená organizácia: Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava
Názov projektu: Vodácke pomôcky
Suma podpory: 325 EUR

Vodácky klub Tatran Karlova Ves sa zaoberá rýchlostnou kanoistikou detí a mládeže. Pretekári sa zúčastňujú 
v rámci sezóny pretekov Slovenského pohára a niektorých medzinárodných pretekov. Nadácia Tatra banky 
podporila aktívnych pretekárov klubu, ktorí od skorej jari do neskorej jesene chodia trénovať na vodu, kúpou 
potrebnej vodáckej výbavy. Takto čiastočne odbremenila rodičov pretekárov od nákladov spojených s týmto 
športom.

2018zam119
Podporená organizácia: Futbal deťom
Názov projektu: Futbalový kemp Jána Vlaska 2018
Suma podpory: 425 EUR

Hŕstka nadšencov futbalu pod názvom Futbal deťom tento rok po štvrtýkrát zorganizovala futbalový kemp pre 
deti pod záštitou FC Spartak Trnava. Nadácia Tatra banky podporila realizáciu projektu, ktorého cieľom bolo 
zorganizovanie týždňového futbalového kempu pre 100 detí v dvoch turnusoch. Pre mladých futbalistov to 
znamenalo týždeň splnených prianí a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré výraznou mierou môžu ovplyvniť ich 
ďalšie športové a životné smerovanie.

2018zam120
Podporená organizácia: Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor 

Bratislava

Názov projektu: Vybavenie pre skautský tábor
Suma podpory: 375 EUR

Malokarpatský zbor skautov so sídlom v Rači má dlhoročné skúsenosti s organizovaním letných táborov. 
Počas prázdnin zorganizoval pre svojich členov vo veku od 6 do 15 rokov letný stanový tábor. Nadácia Tatra 
banky podporila realizáciu tohto skautského tábora, ktorý predstavuje vyvrcholenie celoročnej činnosti. Deti 
sú zainteresované do vybudovania a chodu tábora, čím si získavajú a prehlbujú rôzne praktické zručnosti. 
Program pripravený vedúcimi prostredníctvom aktivít v prírode rozvíja ich telesnú kondíciu a zároveň učí 
tímovej spolupráci.
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2018zam121
Podporená organizácia: Občianske združenie Pivonka
Názov projektu: Dopravné ihrisko
Suma podpory: 500 EUR

Občianske združenie OZ Pivonka pomáha pri rozvoji Materskej školy Slniečko 
na Pivonkovej ulici. V spolupráci s Materskou školou v rámci projektu uskutočnilo 
úpravu areálu materskej školy tak, aby vzniklo dopravné ihrisko pre deti. Nadácia 
Tatra banky podporila zámer vybudovať dopravné ihrisko, aby deti nemuseli 
nikam cestovať a aby si mohli v rámci vzdelávacieho programu aj prakticky 
vyskúšať pravidlá cestnej premávky.

2018zam122
Podporená organizácia: Občianske združenie Ateliér Kompas
Názov projektu: Zo všetkého sa vykrútime
Suma podpory: 375 EUR

Tvorivé aktivity Ateliéru Kompas v Novej Dedinke sa realizujú od roku 2014. Vedú hlavne školopovinné deti 
k rozvíjaniu ich zručností výtvarnými technikami maľby, kresby a grafi ckými technikami. Cieľom projektu je 
obohatiť výtvarný obzor detí o tradičné techniky ako hrnčiarstvo. Oboznámiť sa s vlastnosťami modelovacej 
hliny, s tvorbou na hrnčiarskom kruhu, aby si deti vedeli predstaviť ako kedysi dávno naši predkovia pretvárali 
materiály prírody. Nadácia Tatra banky podporila keramický krúžok, ktorý podporuje jemnú motoriku u malých 
detí, pre tých starších je výzvou, aby si vytvorili vlastnú šálku na čaj, misku na oriešky, funkčnú keramiku.

2018zam123
Podporená organizácia: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Názov projektu: Hrací prvok
Suma podpory: 325 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7 podporuje výchovno-vzdelávací proces 
materskej školy a fi nančne participuje na projekte, ktorého zámerom je zveľadiť 
a zatraktívniť areál záhrady a školského dvora. Cieľom je podporovať u detí zdravý 
telesný a duševný rozvoj. Nadácia Tatra banky podporila realizáciu nového 
certifi kovaného hracieho prvku na dvore materskej školy.
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2018zam124
Podporená organizácia: Združenie za práva zvierat
Názov projektu: Československý kastračný program
Suma podpory: 500 EUR

Občianske združenie za práva zvierat je organizácia na pomoc nechceným a týraným zvieratám. Krátko 
po vzniku združenia spustili Československý kastračný program, ktorý má za cieľ zamedziť šíreniu 
a rozmnožovaniu túlavých zvierat. Nadácia Tatra banky podporila zámer, kde dobrovoľníci zorganizovali 
kastračnú akciu, pri ktorej odchytajú túlavé zvieratá a tie sú následne tímom veterinárov kastrované. Nechcené 
zvieratá v zlom zdravotnom stave sú odobraté a následne sa im hľadá umiestnenie v nových domovoch 
a dočasných opaterách. Projektom chcú dosiahnuť udržanie zdravej populácie zvierat, zabrániť tak nákaze 
a prípadným útokom na ľudí a tiež týraniu nechcených zvierat.

2018zam125
Podporená organizácia: Združenie rodičov a priateľov pri základnej škole 

Pri kríži – ZRPŠ Pri kríži

Názov projektu: Dúbravka moja
Suma podpory: 375 EUR

Združenie rodičov pri ZŠ Pri kríži v spolupráci s vedením školy rozšírilo existujúci projekt Dúbravka moja medzi 
žiakov aj na prvom stupni. Vypracovali metodické materiály pre učiteľov 1. stupňa, pracovné listy pre žiakov 
a materiály, ktoré sa týkajú rôznych tematických okruhov života Dúbravky a okolia. Zorganizovali vychádzky, 
besedy, exkurzie, tvorivé dielne a vystúpenia v dúbravských krojoch. Nadácia Tatra banky podporila 
zámer zakúpenia prezentačnej techniky, aby mohli deti po spracovaní informácií tieto tvorivo a moderne 
odprezentovať v triede. Projekt okrem rozšírenia poznatkov detí podporuje i zážitkové učenie a prácu v teréne, 
tímovú prácu, tvorivosť, analytické, komunikačné a prezentačné zručnosti detí.

2018zam126
Podporená organizácia: Dychová hudba Vištučanka
Názov projektu: Výmena notových stojanov Dychovej hudby 

Vištučanka

Suma podpory: 425 EUR

Dychová hudba Vištučanka je kolektív muzikantov z dedinky Vištuk. Nadácia 
Tatra banky podporila projekt, v rámci ktorého zakúpili nové notové 
stojany s cieľom reprezentatívne udržiavať a šíriť tradíciu dychovej hudby 
Malokarpatského regiónu. Hudobné teleso má každý rok cca 20 – 25 koncertov 
a jedenkrát za týždeň spoločné cvičenia, na ktorých tiež využívajú notové stojany.
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2018zam127
Podporená organizácia: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Názov projektu: Finančné poradenstvo so zameraním na ľudí 

zo segregovaných lokalít BBSK a ŽSK

Suma podpory: 700 EUR

Nadácia Tatra banky podporila Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie a jeho projekt, ktorý sa 
zameriava na obyvateľov segregovaných lokalít Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja, kde žijú 
aj občania s minimálnymi poznatkami a zručnosťami v oblasti fi nančnej gramotnosti. Išlo o sériu prednášok, 
ktoré sa realizovali na pôde Vysokej školy, zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Cieľom podporeného 
projektu bolo zvýšiť právne a sociálne podvedomie, hlavne mladých ľudí, v tejto oblasti a to tak, aby správne 
uchopili hodnotu peňazí, aby si dokázali vytvoriť správny rozpočet domácností a aby pochopili podstatu 
práce s úverovými zmluvami. Naučiť širokú laickú verejnosť zo segregovanej lokality čo najviac o fi nančnej 
gramotnosti.

2018zam128
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľudom s mentálnym 

postihnutím

Názov projektu: Rehabilitácia detí s mentálnym postihnutím
Suma podpory: 650 EUR

Občianske združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím združuje mentálne postihnuté deti, ich rodičov 
a priateľov, ktorým nie je ľahostajný ich osud. Združenie je zamerané hlavne na klubovú činnosť, stretávanie 
sa a vymieňanie skúseností s výchovou takýchto detí. Pre deti a ich rodičov každoročne organizuje liečebno-
rehabilitačné pobyty. Nadácia Tatra banky v rámci projektu podporila zorganizovanie týždenného pobytu 
v rekreačnom zariadení Park Hotel Hokovce.

2018zam129
Podporená organizácia: Občianske združenie Chuť ŽIŤ
Názov projektu: Tvorba komunitných priateľstiev
Suma podpory: 375 EUR

Občianske združenie Chuť žiť združuje telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie 
osoby, ktoré sa podieľajú na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených skupín obyvateľstva. 
Nadácia Tatra banky podporila projekt na realizovanie výletu plného nielen zábavy a atrakcií, ale aj poučných 
návodov, tradičných i moderných hier, ako deti môžu efektívne využívať svoj voľný čas. Výletu sa zúčastnili 
deti zo sociálne slabých rodín aj s deťmi z „normálnych“ rodín, ktoré vedia a poznajú hodnoty a lásku rodičov. 
Zámerom projektu je aj dlhodobá práca s dieťaťom a jeho rodinou.
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2018zam130
Podporená organizácia: Občianske združenie SLUHA
Názov projektu: O nespokojnej halúzke
Suma podpory: 425 EUR

Detský spevokol Lastovičky pôsobiaci pod občianskym združením SLUHA uviedol v rámci projektu svoj nový 
muzikál. Nadácia Tatra banky podporila projekt, v rámci ktorého bol napísaný scenár vianočného muzikálu, 
inšpirovaného legendou o štvrtom mudrcovi Artabanovi. Tento text bol pretavený do dramatického stvárnenia 
účinkujúcimi deťmi a mládežou, najmä členmi spevokolu Lastovičky. V muzikáli účinkuje asi 35 detí zo Starej 
Turej a okolia. Predstavenie muzikálu Artaban sa uskutočnilo v Dome kultúry Javorina v Starej Turej.

2018zam131
Podporená organizácia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Stropkove

Názov projektu: Radostné tvorenie
Suma podpory: 675 EUR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove združuje rodičov a deti s mentálnym, 
telesným a kombinovaným postihnutím. Združenie v rámci pôsobenia realizuje jednorazové aktivity, letné 
pobyty, workshopy i potrebné odborné stretnutia a semináre. Nadácia Tatra banky podporila projekt, zámerom 
ktorého bolo vytvorenie zmysluplných víkendov a aktivít v rámci tvorivých dielní, kde členovia združenia 
s postihnutím dostali priestor, aby pri vytváraní rôznych výrobkov posilnili svoju tvorivosť, predstavivosť, 
sústredenie ako aj pozornosť. Získali taktiež nové poznatky o výrobe sadrových odliatkov, ako aj o šití kľúčeniek 
a látkových ozdôb na vianočný stromček.

2018zam132
Podporená organizácia: Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Názov projektu: Len nezaspať
Suma podpory: 900 EUR

Nezisková organizácia Dom detí Božieho milosrdenstva má vo svojom zariadení vytvorenú špeciálnu 
terapeutickú miestnosť – Snoezelen, ktorá doteraz slúžila iba na relaxáciu a záujmové aktivity. Nadácia 
Tatra banky podporila projekt zameraný predovšetkým na cieľovú skupinu najmenších klientov – žiakov 
so špecifi ckými potrebami vo vzdelávaní. Rozšírili sa aktivity – edukácia detí hravou formou s použitím 
špeciálnych pomôcok s rôznymi senzorickými efektmi, ale tiež s použitím vzdelávacích hier zameraných 
práve na efektívne vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím.
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2018zam133
Podporená organizácia: SRRZ – RZ pri Materskej škole
Názov projektu: Svet okolo nás
Suma podpory: 375 EUR

Nadácia Tatra banky podporila rodičovské združenie pri Materskej škole. V rámci 
projektu posilnila u detí v predškolskom veku technické myslenie, konštrukčné 
zručnosti a sociálne kompetencie prostredníctvom kvalitnej, deťom veľmi 
príťažlivej stavebnice LEGO. Ambíciou projektu je zapojenie rodičov, starších 
súrodencov a starých rodičov, aby hravou formou podporili záujem detí o tvorbu 
tradičných a netradičných priestorových stavieb. Deti spoločne dokážu kooperovať a kreatívne vytvárať 
stavebné celky. Zo stavieb vytvoria výstavu v spoločných priestoroch materskej školy.

2018zam134
Podporená organizácia: Hospic Milosrdných sestier
Názov projektu: Byť súčasťou pomoci pacientov hospicu
Suma podpory: 1 150 EUR

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne má s canisterapiou niekoľkoročné 
skúsenosti a pozitívnu spätnú väzbu zo strany ťažko chorých pacientov a ich 
príbuzných. Pes kompenzuje fyzický kontakt medzi pacientom, je prostriedkom 
na vyjadrenie emócií, zmierňuje, ale aj odstraňuje pocit osamelosti a často 
pôsobí antidepresívne, je nositeľom pozitívnych zážitkov a zároveň odpútava 
pozornosť od postihnutia, choroby. Nadácia Tatra banky podporila projekt, cieľom ktorého bolo zabezpečenie 
canisterapie pre pacientov a zakúpenie zdravotníckych potrieb na ošetrovanie pacientov, ktorí sú v konečnom 
štádiu ochorenia, zväčša onkologického.

2018zam135
Podporená organizácia: Turčianske šachové centrum Martin
Názov projektu: Šach spája generácie 2018
Suma podpory: 500 EUR

Turčianske šachové centrum Martin pôsobí v regióne Turiec, kde je málo šachových krúžkov a takmer vôbec 
nie sú krúžky vedené skúsenými šachistami. Hlavným zámerom projektu bolo prispieť k zmene danej situácie. 
Nadácia Tatra banky podporila projekt realizácie 9 interných turnajov, školenie rozhodcov na detské turnaje 
a Majstrovstvá SR školských družstiev v šachu. Za podpory mesta Martin bola zorganizovaná Cena mesta 
Martin a v závere roka aj ďalšie turnaje s názvom Šach spája generácie.
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2018zam136
Podporená organizácia: Občianske združenie VERBUM BONUM
Názov projektu: FESTIVAL BYLÍN A KVETÍN
Suma podpory: 375 EUR

Členovia občianskeho združenia VERBUM BONUM s ďalšími dobrovoľníkmi a odbornými lektormi pripravili 
aktivity projektu FESTIVAL BYLÍN A KVETÍN. Spoločne poskytli priestory, skúsenosti, ľudský potenciál, chuť 
a nadšenie. Nadácia Tatra banky podporila zámer vytvoriť nové príležitosti, ako tráviť voľný čas v prírode, najmä 
v lete. Poznávanie kvetín a rastlín má relaxačnú, spoločenskú, estetickú a edukačnú funkciu. Tvorivé workshopy 
s výrobou bylinkových produktov podľa tradičných ľudových receptov potešia mnohých a súťaž v aranžovaní 
bylín, kvetín a prírodnín je inšpiráciou, ako kreatívne využiť rastlinný potenciál nášho územia.

2018zam137
Podporená organizácia: Základná škola s materskou školou sv. Uršule
Názov projektu: Tulivaky do herne ŠKD
Suma podpory: 325 EUR

Nadácia Tatra banky podporila základnú školu s materskou školou sv. Uršule a v rámci projektu zrealizovala 
nákup Tulivakov do herne v školskom klube detí. Tulivaky sú veľkým prínosom pri relaxačnej, oddychovej 
a vzdelávacej činnosti detí. Cieľom projektu je nielen zútulnenie priestoru herne, ale hlavne zabezpečenie 
zdravého sedenia pre deti, nakoľko pozitívne pôsobia na chrbticu a podporujú správne držanie tela.

2018zam138
Podporená organizácia: HK Považská Bystrica
Názov projektu: Deti na hokej
Suma podpory: 325 EUR

Hokejový klub v Považskej Bystrici pôsobí od roku 2013, momentálne je v ňom aktívnych viac než 
100 detí. Zámer projektu v tomto roku nadväzuje na plány klubu – zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov 
s hokejovým prostredím, pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení, zvýšiť členskú základňu 
v najmladšej kategórii a vytvoriť tak zdravé športové konkurenčné prostredie. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt kúpou hokejových setov.
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2018zam139
Podporená organizácia: ZŠ s MŠ Angely Merici
Názov projektu: S batohom po Slovensku
Suma podpory: 375 EUR

Základná škola s materskou školou, ktorú navštevuje 472 detí vo veku 6 – 15 rokov a 37 detí v predškolskom 
veku zastrešuje aj Centrum voľného času. Nadácia Tatra banky vytvorila v rámci projektu žiakom podmienky 
pre spoznávanie krás Slovenska, poznanie vlastných možností, ako si ich chrániť, naučiť sa orientovať na mape 
a v prírode. Počas vyučovania, ale aj vo voľnočasových aktivitách žiaci využívajú didaktické vlastivedné 
pomôcky, interaktívne a stolové mapy.

2018zam140
Podporená organizácia: Občianske združenie Šintavanka
Názov projektu: Koncert pre klientov Domova sociálnych služieb
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Šintavanka v rámci projektu organizácie koncertu 
a predstavenia dychových nástrojov pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých. Spolu 
so spevákmi si zverenci zaspievali a zatancovali. Po koncerte umelecký šéf predstavil dychové nástroje a ich 
históriu, prácu spojenú s vedením dychových telies a výučbou na základných umeleckých školách, ktorej sa 
venuje.

2018zam141
Podporená organizácia: Hvezdáreň v Partizánskom
Názov projektu: Tvoríme 3D vesmír
Suma podpory: 500 EUR

Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s občianskym združením Amavet v rámci projektu pripravilo interaktívne 
vzdelávacie podujatie pre žiakov MŠ a ZŠ v Skačanoch. Cieľom podujatia bolo nielen programovanie robotov 
a zábava s nimi, ale i vizualizácia a možnosti 3D technológie – tlačiarne. Nadácia Tatra banky podporila 
prezentáciu a výstavu, zmyslom ktorej bolo vzbudiť záujem o vedy a vzdelávanie v oblasti prírodných 
a informačných technológií.
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2018zam142
Podporená organizácia: Občianske združenie Ruthenia ensemble
Názov projektu: Škola tanca Vtedy a dnes
Suma podpory: 500 EUR

Interaktívna škola tanca pod názvom Vtedy a dnes účastníkom priniesla 
nové poznatky v oblasti tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry. Nadácia Tatra 
banky podporila realizáciu prednášky pod vedením kvalifi kovaných lektorov, 
kde si účastníci kurzov osvojili základné poznatky najmä z etnomuzikológie 
a etnochoreológie danej lokality či regiónu, ale aj iných oblastí tradičnej 
ľudovej kultúry. Vzťah k ľudovej hudbe a ľudovému tancu si účastníci kurzov môžu plne osvojiť na jednej 
z najzákladnejších tanečných príležitostí, na ľudovej zábave, pričom si prirodzene osvoja konkrétny tanečný typ 
lokality, prostredníctvom zábavnej a zároveň erudovanej formy.

2018zam143
Podporená organizácia: Občianske združenie MyMamy
Názov projektu: Detský tábor Mamáčik 2018
Suma podpory: 750 EUR

Občianske združenia MyMamy pomáha ženám a ich deťom, ktoré zažili násilie zo strany svojich partnerov. 
Nadácia Tatra banky podporila realizáciu detského relaxačno-terapeutického tábora pre 15 detí. Deti 
sa v tábore stretávajú s ďalšími podobnými osudmi, tvorí sa komunita a deti sa necítia osamelo. Okrem 
toho v netradičnom prostredí, popri hre či vo voľnom čase prebiehajú aj nenútené terapeutické rozhovory 
s pracovníčkami združenia, deti otvárajú svoju dušu a zdieľajú svoje pocity a problémy, čím prebieha proces 
„liečenia rán“ z prežitých situácií.

2018zam144
Podporená organizácia: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, 

Stredisko Bratislava – Mamateyova

Názov projektu: Môže dať len ten, kto má
Suma podpory: 575 EUR

Združenie saleziánskej mládeže už tradične počas leta organizuje formačné 
školenia pre mladých dobrovoľníkov, ktorí počas školského roka vykonávajú 
v saleziánskom stredisku na Mamateyovej pravidelnú činnosť pre deti a mládež. 
Tieto školenia sú rokmi overeným konceptom, ako pomáhať mladým ľuďom 
k sebarefl exii, osobnostnému rastu a zvládaniu dôležitých životných rozhodnutí. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt, ktorý je orientovaný na mladých, dospievajúcich ľudí, ktorí chcú bližšie spoznať samých seba, 
rozlúsknuť osobné dilemy, naučiť sa konštruktívne pristupovať k hľadaniu riešení každodenných problémov 
a stimulovať svoj osobnostný rast vo vzťahu k sebe a ostatným.
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2018zam146
Podporená organizácia: Občianske združenie Výchova zdravej rodiny
Názov projektu: Povieme to obrazmi
Suma podpory: 575 EUR

Nadácia Tatra banky podporila občianske združenie Výchova zdravej rodiny, ktoré eviduje problém nedostatku 
refl exívnych terapií v školskom prostredí. V rámci projektu združenie zriadilo Arteterapeutické centrum Mariah 
pre deti s autizmom z Prešova, kde spustilo proces odbornej arteterapie a sledovanie pozitívneho dopadu 
na zdravie a psychiku detí s autizmom. V tomto procese deti vytvorili obrazy, ktoré sú nevšedné a jedinečné. 
Hlavným zámerom projektu bolo ukázať spoločnosti, aká dôležitá táto terapia je a aby sa k nej pristupovalo 
zodpovedne.

2018zam147
Podporená organizácia: Občianske združenie Akadémia Juventus Žilina
Názov projektu: Futbalový JUVE mini-turnaj pre deti MŠ/ZŠ
Suma podpory: 375 EUR

Občianske združenie Akadémia Juventus Žilina pôsobí v oblasti športu. Nadácia Tatra banky v rámci projektu 
podporila realizáciu futbalového miniturnaja pre chlapcov základných škôl. Približne 40 detí si počas celého 
dňa zahralo futbalový turnaj. Počas turnaja boli pre deti pripravené rôzne sprievodné akcie a pre víťazov skvelé 
ceny. Hlavným cieľom projektu je priviesť deti k pohybu a športu.

2018zam148
Podporená organizácia: Občianske združenie VALCREA
Názov projektu: Rehabilitácia pre pracovnú inklúziu ZŤP mládeže
Suma podpory: 1 050 EUR

Občianske združenie VALCREA sa zaoberá podporou ľudí so zdravotným znevýhodnením. Nadácia Tatra 
banky podporila projekt, v rámci ktorého prispela k rozvoju pracovných zručností mládeže s DMO cielenou 
rehabilitáciou a fyzioterapiou. Prostredníctvom spolupráce s odborníkmi v oblasti rehabilitácie a sociálnej 
a behaviorálnej medicíny boli zrealizované cielené terapie na vybranej vzorke ZŤP mládeže na rozvoj 
rovnováhy a stabilizácie chôdze ako kritického prvku potrebného pre postihnutú mládež vstupujúcu na trh 
práce. Hlavným cieľom bolo zlepšiť systémové opatrenia, možnosti pracovného uplatnenia tejto komunity, ich 
sebavedomia a úžitku pre spoločnosť.
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2018zam149
Podporená organizácia: Občianske združenie Kultur
Názov projektu: Projekt Jazierko
Suma podpory: 375 EUR

Lesná škôlka Hríbik sa nachádza v Limbašskom lese. Nadácia Tatra banky 
podporila projekt, ktorého hlavným zámerom bolo vytvorenie nového jazierka. 
Ide o zlepšenie životného prostredia, resp. vytvorenie nového prostredia pre 
rastliny a živočíchy. Celý projekt privedie deti bližšie k prírode, ukáže im, ako 
je dôležité chrániť našu prírodu. Deti nadobudnú nové skúsenosti a zážitky pri 
stavbe jazierka a následnej starostlivosti oň.

2018zam150
Podporená organizácia: TJ Lokomotíva Čadca, občianske združenie
Názov projektu: Letný športový tábor
Suma podpory: 375 EUR

Občianske združenie zorganizovalo letný športový tábor pre začínajúce i pokročilé dievčatá ZŠ. Išlo 
o intenzívny volejbalový kemp, ktorého cieľom bolo fyzicky a technicky pripraviť nové družstvá dievčat 
do celoročnej súťaže. Nadácia Tatra banky podporila realizáciu tábora, ktorý pripravil 30 dievčat 
na nadchádzajúcu sezónu so zabezpečením nových dresov a zameral sa na hernú činnosť, ako aj odstránenie 
chýb v hre.

2018zam151
Podporená organizácia: Detské ARO Košice občianske združenie
Názov projektu: Priechodnosť dých. ciest našich najmenš. je 

najdôlež.

Suma podpory: 1 050 EUR

Občianske združenie pôsobí na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Nadácia Tatra banky 
podporila projekt, cieľom ktorého bolo zabezpečiť 8 kusov ejektorových 
odsávacích zariadení do centrálneho rozvodu plynov. Dojčatá dýchajú výlučne 
noštekom, preto priechodnosť dýchacích ciest je nevyhnutnou súčasťou žitia i starostlivosti o detských 
pacientov na klinike.

65Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018zam152
Podporená organizácia: Občianske združenie TK Elegance
Názov projektu: Lukáš Bogdan – tanec na vozíčku. Tréningy
Suma podpory: 450 EUR

Autor je členom tanečného klubu TK Elegance v Košiciach, kde sa venuje tancu na vozíčku. Nadácia 
Tatra banky podporila projekt, cieľom ktorého bola individuálna príprava autora a jeho tanečnej partnerky 
na medzinárodné tanečné súťaže v rámci IPC WHEELCHAIR DANCE SPORT. Tanec na vozíku okrem 
reprezentácie Slovenska pomáha aj začleneniu telesne postihnutých ľudí do spoločnosti.

2018zam153
Podporená organizácia: Občianske združenie Stopy Snov 
Názov projektu: Divadelná miestnosť
Suma podpory: 1 500 EUR

Občianske združenie Stopy snov podporuje dospelých ľudí so špecifi ckými potrebami – najmä dospelých 
ľudí s mentálnym znevýhodnením. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom bolo upraviť 
a vybaviť priestor, ktorý bude slúžiť ako priestor na naštudovanie autorskej inscenácie Kukátkom. Hra 
vytvára príležitosť divadelne sa predstaviť a integrovať hercov so znevýhodnením s intaktnými kolegami. 
Zároveň otvorene a verejne hovorí o problémoch, ktorým denne ľudia so znevýhodnením čelia. Odkrýva 
tému ohrozenia a bezpečia, divákom zo širšej verejnosti ukazuje ľudí so znevýhodnením ako „mohúcich, 
šikovných a užitočných“ a prispieva tak k znižovaniu predsudkov a stereotypného názoru, že ľudia s mentálnym 
znevýhodnením sú „večné deti“.
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Grantový program Prvá pomocTB

Grantový program pomáha ľuďom trpiacim zdravotnými komplikáciami, ktoré majú dosah na celú rodinu, ako aj 
tým, ktorí sa vyrovnávajú s následkami prírodnej katastrofy alebo riešia problémy vzniknuté cudzím zavinením.

Cieľom programu bolo podporiť žiadosti, ktoré si kladú za cieľ zmierniť fi nančné náklady spojené s:

• riešením zdravotného problému (náklady na liečenie, nákup rehabilitačných pomôcok, náklady na liečebné 
pobyty, rehabilitáciu, lieky a pod.),

• vyrovnávaním sa s následkami prírodnej katastrofy (zmierňovanie situácie spôsobenej povodňou, lavínou, 
extrémnymi suchami, zosuvmi pôdy a pod.),

• riešením problému vzniknutého cudzím zavinením (zmierňovanie následkov priemyselnej havárie, vytopenia 
 a pod.).

Hodnotiace kritériá

Každá žiadosť bola posudzovaná individuálne, pričom boli zohľadňované tieto kritériá:
• poradie priorít podľa oblasti podpory:

1. zdravie
2. prírodné katastrofy
3. cudzie zavinenie

• závažnosť problému
• fi nančná situácia žiadateľa

K termínom uzávierok programu (30. marca, 15. augusta a 1. decembra 2018) bolo prijatých spolu 76 projektov, 
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 107 351 EUR. Podporili sme 68 žiadateľov sumou 47 315 EUR.

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania hodnotiaceho 
výboru v zložení: Zuzana Böhmerová, Zuzana Ondrová a Lenka Šemrincová.
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2018pp001
Príjemca daru: Jozef K.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila vybudovanie bezbariérového vstupu pred rodinným domom žiadateľa.

2018pp002
Príjemca daru: Michal K.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila rehabilitačný pobyt žiadateľa.

2018pp004
Príjemca daru: Lucia K.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila kúpu nového nábytku rodine so sociálnymi problémami.

2018pp005
Príjemca daru: Vladimíra R.
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia podporila žiadateľa a pomohla mu s krytím liečebných nákladov.

2018pp006
Príjemca daru: Michaela M.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila nákup kombinovanej chladničky s mrazničkou pre rodinu žiadateľa po požiari.

2018pp007
Príjemca daru: Gabriela L.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila rehabilitácie žiadateľky zamerané na podporu chôdze a držanie tela.

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
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2018pp008
Príjemca daru: Veronika P.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila kúpu špeciálnej zdravotníckej techniky – senzor Freestyle Libre.

2018pp009
Príjemca daru: Katarína L.
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila pobyt dieťaťa žiadateľky v rehabilitačnom zariadení.

2018pp010
Príjemca daru: Marianna R.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v zložitej sociálnej situácii fi nančným príspevkom určeným na zmiernenie 
nákladov na štúdium jej dieťaťa.

2018pp011
Príjemca daru: Monika M.
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia podporila žiadateľku pri kúpe zdravotníckej pomôcky a pokrytím nákladov na nákup liekov, injekcií.

2018pp012
Príjemca daru: Michaela D.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v zložitej sociálnej situácii fi nančnou pomocou pri platbách za nájomné, veci 
dennej potreby, potraviny.

2018pp013
Príjemca daru: Zsolt H.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na nákup bezlepkových potravín.
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2018pp014
Príjemca daru: Alena M.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v zložitej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na časť úhrady elektrickej 
polohovateľnej postele.

2018pp015
Príjemca daru: Michaela Ž.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpu crossového trenažéra a na rehabilitácie.

2018pp018
Príjemca daru: Marián K.
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na úhradu cvičení a cvičebných pomôcok.

2018pp019
Príjemca daru: Monika S.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpu senzora kontinuálneho monitorovania glukózy.

2018pp021
Príjemca daru: Katarína S.
Suma podpory: 900 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej životnej situácii fi nanciami potrebnými na úhradu splátok za nájomné.

2018pp022
Príjemca daru: Andrea Š.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na rehabilitačný pobyt a načúvací prístroj.

71Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018pp023
Príjemca daru: Zuzana L.
Suma podpory: 800 EUR 

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpu liekov na podporu imunity.

2018pp024
Príjemca daru: Antónia V.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na úhradu časti rehabilitačného pobytu.

2018pp025
Príjemca daru: Antónia K.
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na nový spotrebič 
do domácnosti.

2018pp026
Príjemca daru: Renáta B.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpu senzoru freestyle Libre – na kontinuálny 
monitoring glukózy.

2018pp027
Príjemca daru: Stanislav P.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na dlhodobú canisterapiu.

2018pp028
Príjemca daru: Helena T.
Suma podpory: 300 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na úhradu školného a krúžkov 
pre dieťa.
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2018pp029
Príjemca daru: Zuzana L.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na rehabilitačný program.

2018pp031
Príjemca daru: Dagmar L.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na úhradu ďalšieho rehabilitačného cvičenia.

2018pp032
Príjemca daru: Tamás Š.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila rodinu žiadateľa v ťažkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na pokrytie základných 
životných nákladov.

2018pp033
Príjemca daru: Pavel G.
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na kúpu ergonomickej stoličky.

2018pp034
Príjemca daru: Martina M.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na špeciálnu liečbu.

2018pp035
Príjemca daru: Karin R.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na absolvovanie ďalších rehabilitácií.
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2018pp037
Príjemca daru: Naďa M.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na vitamínové doplnky.

2018pp039
Príjemca daru: Monika V.
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na pobyt dieťaťa v študijnom centre Basic a tak mu pomôcť 
pri zlepšení pochopenia učiva.

2018pp040
Príjemca daru: Petra P.
Suma podpory: 300 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpu antidekubitného matraca.

2018pp041
Príjemca daru: Monika Z.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v neľahkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na úhradu elektriny. 

2018pp042
Príjemca daru: Jana K.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na pobyt syna v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

2018pp043
Príjemca daru: Milan H.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľa v neľahkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na splátky hypotekárneho úveru.
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2018pp044
Príjemca daru: Janka P.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila rodinu žiadateľky v neľahkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na úhradu bežných 
každodenných potrieb rodiny.

2018pp045
Príjemca daru: Soňa K.
Suma podpory: 400 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na ručné masáže lymfatických dráh.

2018pp046
Príjemca daru: Juraj J.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na úhradu špeciálnych zdravotníckych pomôcok a úhradu 
cestovného.

2018pp047
Príjemca daru: Branislav L.
Suma podpory: 300 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na kúpeľnú liečbu. 

2018pp048
Príjemca daru: Veronika G.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v neľahkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na úhradu splátok, úverov 
a nákladov na domácnosť.

2018pp049
Príjemca daru: Martina B.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na úhradu nákladov spojených s pohrebom.

75Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018pp050
Príjemca daru: Slávka L.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na nákup doplnkových a podporných liekov pri liečbe 
závažného ochorenia.

2018pp051
Príjemca daru: Žaneta S.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku, ktorej vyhorela domácnosť fi nanciami potrebnými na viaceré opravy – kúrenie, 
rozvody, plynová pec, bojler na teplú vodu. 

2018pp052
Príjemca daru: Emília S.
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na bezbariérové prerobenie sociálneho zariadenia.

2018pp053
Príjemca daru: Janka P.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na bežné výdavky na rodinu, ako aj na pokrytie 
liečebných nákladov.

2018pp054
Príjemca daru: Martina J.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na pokrytie nákladov spojených s kúpeľnou liečbou 
dvoch jej detí a ich sprievodcov, rodičov v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

2018pp055
Príjemca daru: Ines B.
Suma podpory: 420 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na kúpeľnú liečbu. 
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2018pp056
Príjemca daru: Ingrid Š.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila rodinu žiadateľky v neľahkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na bežné rodinné 
výdavky.

2018pp058
Príjemca daru: Gabriela L.
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na pobyt v rehabilitačnom centre. 

2018pp059
Príjemca daru: Jana L.
Suma podpory: 1 200 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na úhradu nájomného za byt, ktorý si aktuálne musela 
prenajať vo svojej ťažkej zdravotnej a od toho sa odvíjajúcej sociálnej situácii.

2018pp060
Príjemca daru: Peter K.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na rehabilitačný pobyt pre zdravotne postihnutého 
rodinného príslušníka a jeho sprievodcu.

2018pp061
Príjemca daru: Simona L.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na rehabilitáciu a injekcie.

2018pp062
Príjemca daru: Lívia M.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na Delfínoterapiu v Turecku so slovenskou terapeutkou.
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2018pp063
Príjemca daru: Vladimír H.
Suma podpory: 495 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na absolvovanie liečby v hyperbarickej komore. 

2018pp064
Príjemca daru: Jana P.
Suma podpory: 1 100 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na liečebný pobyt v rehabilitačnom centre, ktorý 
absolvuje aj so sprievodkyňou.

2018pp065
Príjemca daru: Miloš B.
Suma podpory: 1 100 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na preplatenie nákladov na terapiu biofeedback 
a oxygenoterapiu.

2018pp066
Príjemca daru: Mária L.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na vybudovanie bezbarierového sociálneho zariadenia.

2018pp067
Príjemca daru: Martina Š.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej životnej situácii fi nanciami potrebnými na pomoc s platbami za právne 
služby.

2018pp068
Príjemca daru: Alena V.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na zabepečenie nutridrinkov.

78 Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018pp069
Príjemca daru: Silvia B.
Suma podpory: 1 100 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na nákup špeciálnej stravy, liekov a pravidelné návštevy 
špeciálnych zdravotníckych terapií. 

2018pp070
Príjemca daru: Peter Š.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na nákup zdravotníckych pomôcok a úhrady za lieky 
a cestovné.

2018pp071
Príjemca daru: Ľudmila K.
Suma podpory: 700 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na nákup nového plynového 
kotla.

2018pp072
Príjemca daru: Monika L.
Suma podpory: 1 100 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na pokrytie výdavkov spojených s operáciou a následnou 
rehabilitáciou.

2018pp073
Príjemca daru: Libuša K.
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila žiadateľku v ťažkej sociálnej situácii fi nanciami potrebnými na základné životné výdavky – 
nájomné, SIPO a lieky.
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2018pp074
Príjemca daru: Anna K.
Suma podpory: 800 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na liečebnú pomôcku – korzet, lieky a vitamínové doplnky.

2018pp076
Príjemca daru: Michal Š.
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia podporila žiadateľa fi nanciami potrebnými na pokrytie nákladov spojených s kúpeľnou liečbou.

2018pp077
Príjemca daru: Jana C.
Suma podpory: 900 EUR

Nadácia podporila žiadateľku fi nanciami potrebnými na úhradu operačného zákroku v špecializovanom 
zdravotníckom zariadení v zahraničí.
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Pomôžte svojmu regiónu rásť!
Šiesty ročník zamestnaneckého grantového 

programu Viac pre regiónyTB

Rozhodnite, ktoré neziskové organizácie
si rozdelia 40 000 eur.

Hlasujte na www.viacpreregiony.sk
do 14. decembra 2018.

• Enviropark Pomoravie Gajary
• OZ TULÁK Sereď
• OZ Útulný domov 

(Zachráňme kaštieľ Jablonica)

• Rodičovské združenie pri 
Základnej škole s materskou  
školou, Lazy pod Makytou

• Rodičovské združenie 
Základnej školy v Bojniciach

• Špirála

• Alino, n. o.
• OZ TATRY
• Záchranná stanica 

a Ekocentrum Zázrivá

• Pomoc psíkom na východnom  
Slovensku

• Slovenský skauting, 68. zbor  
Biele vrany Košice

• VERBUM BONUM
• Čiernohronská železnica 
• Včelí kRaj 
• Združenie Slatinka

• OZ Cuketa
• OZ Rozbicyklujme Nitru
• OZ Zatúlané psíky Šaľa

• DAPHNE – Inštitút 
aplikovanej ekológie

• OZ U psej matere
• Zelená hliadka

• Lesoochranárske zoskupenie VLK
• OZ Čavargy
• Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku



Grantový program Viac pre regióny

Grantový program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych 
v svojom regióne, v každom z ôsmich krajov Slovenska, ktoré svoje aktivity realizujú v jednej 
z verejnoprospešných oblastí.

Nadácia Tatra banky fi nančne podporila v každom kraji/regióne Slovenska jednu mimovládnu neziskovú 
organizáciu, ktorá v ňom podľa zamestnancov skupiny TBG najlepšie plní svoju misiu v jednej z oblastí verejnej 
prospešnosti.
Nadácia podporila projekty, programy, aktivitu týchto organizácií aj ich inštitucionálne náklady na technické 
či materiálne zázemie. 

Pri hľadaní organizácií vhodných na podporu pomohli Nadácii Tatra banky zamestnanci TBG.

Zamestnanci Tatra banky, a.s. prostredníctvom internetového hlasovania určili v každom kraji/regióne jednu 
oblasť verejnej prospešnosti. Vyberali spomedzi týchto oblastí:
a)  ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva 

a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Hlasovaním rozhodli, že:
v Bratislavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Prešovskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Žilinskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Košickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Nitrianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Trenčianskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti podpory vzdelávania
v Trnavskom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
v Banskobystrickom kraji hľadali organizáciu, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Zamestnanci poslali Nadácii Tatra banky svoje tipy na mimovládne organizácie, ktoré vnímajú vo svojom kraji 
ako významné pre vybraté oblasti verejnej prospešnosti. Tieto organizácie si pripravili prezentáciu o svojej 
organizácii a o aktivitách, ktorým sa venujú.

Zamestnanci Tatra banky, a. s. svojím hlasovaním rozhodli o tom, ktorú organizáciu vnímajú ako aktívnu 
vo svojom regióne.

O podpore projektov rozhodla Správna rada Nadácie Tatra banky na základe hlasovania zamestnancov
Tatra banky, a. s. V každom z ôsmich regiónov bola podporená jedna mimovládna nezisková organizácia 
sumou 5 000 EUR.
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2018reg001
Podporená organizácia: OZ Čavargy
Kraj: Prešovský
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila organizáciu, ktorej 
cieľom je budovanie a údržba turistickej infraštruktúry v horách, najmä 
turistických, cyklistických trás a náučných chodníkov, zveľaďovanie prírodných 
lokalít a objektov slúžiacich širokej verejnosti pri pohybe v prírodnom prostredí. 
Podpora bude použitá v prvom rade na pokračovanie v prevádzkovaní člnkovania 
na vodnej ploche a udržiavaní náučného chodníka. Vodná plocha sa využije na športové a kultúrne podujatia, 
vytvorí sa zázemie úpravou ohnísk, vytvoria stojany pre bicykle, stoly a sedenia na oddych a relaxáciu 
v prírodnom prostredí. V neposlednom rade Nadácia podporila organizovanie športovo-kultúrnych podujatí 
a pokračovať tak v cieli – oživiť rekreačnú oblasť Sigord.

2018reg002
Podporená organizácia: OZ Zelená hliadka
Kraj: Bratislavský
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila organizáciu pracujúcu 
v duchu motta: Lebo sa nás to týka. Organizácia chce poukázať na problém 
odpadu na uliciach v Bratislave a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech 
svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky 
na uliciach. Organizácia chce prebúdzať v každom z obyvateľov mesta túžbu po 
vyššej kvalite života, búrať vžité predstavy o tom, že odpadky patria do ulíc, vizuálny smog na verejné priestory 
a vysoké obrubníky na každý priechod. Chce otvárať oči každému, kto verí v krajšie slovenské mestá. V rámci 
podpory budú realizované aktivity, ktorých cieľom je znižovať množstvo vizuálneho smogu v podobe grafi ty. 
Grafi ty sú naozaj veľkým problémom v každej mestskej časti Bratislavy, preto je dôležité ich preventívne 
odstraňovanie. Skúsenosťou organizácie je skutočnosť, že už raz natreté plochy vo veľkej miere zostanú čisté.

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
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2018reg003
Podporená organizácia: OZ Zatúlané psíky Šaľa
Kraj: Nitriansky
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky opakovane inštitucionálnym grantom podporila organizáciu 
OZ Zatúlané psíky Šaľa. Táto bola založená začiatkom roka 2011 dobrovoľníkmi 
pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali, pričom postupom času 
svoje aktivity rozšírila, a preto vybudovala nový útulok na súkromnom pozemku, 
kde dobrovoľníci organizácie poskytujú azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. 
Podpora bude slúžiť na vybudovanie studne v prevádzke karanténnej stanice, skultúrnenie exteriéru v novom 
výbehu v časti útulok a samozrejme na bežnú prevádzku, hygienu v útulku, s cieľom čo najviac minimalizovať 
nebezpečenstvo vzniku infekčných ochorení.

2018reg004
Podporená organizácia: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
Kraj: Košický
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila regionálnu organizáciu 
Slovenského skautingu, čo je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre 
mladých ľudí, ktoré sa venuje ich výchove, vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám. 
Cieľom hnutia je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný 
a duchovný rozvoj. Podpora od Nadácie naplní ambície organizácie pri realizácii 
jej celoročných aktivít, cieľom je pripraviť a realizovať kvalitný program pre účastníkov, naučiť deti táborníctvu 
a zdokonaliť ich v správnom šetrnom prístupe k prírode, naučiť deti pracovať so sekerou či s pílou. Organizácia 
chce aktívne prispieť k riešeniu problému obezity dnešných mladých ľudí. Uvedomuje si, že obezita je 
vážny problém mladej generácie, preto ponúka v programe tábora veľa hier, športu a súťaží. Zásadným 
cieľom celoročných aktivít organizácie je naučiť deti prekonávať strach, pomôcť miestnej komunite pri 
environmentálnej činnosti, ako čistenie potoka, hrabanie sena a pod. V neposlednom rade ide aj o stmelenie 
kolektívov oddielov, prehĺbenie motivácie a dôvery.

2018reg005
Podporená organizácia: OZ Útulný domov
Kraj: Trnavský
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila organizáciu, ktorej 
misiou je zachrániť park a kaštieľ v Jablonici a priniesť život do regiónu 
od Trnavy až po Holíč. Podpora bude použitá na zorganizovanie desiatich brigád 
a historického festivalu. Plánom je tiež robiť pravidelné prehliadky kaštieľa 
pre turistov a miestnych zo Záhoria. Organizácia pristúpi k úprave zelene, 
k revitalizácii hodnotných stromov, výsadbe novej zelene v parku podľa pokynov pamiatkového úradu a urobí 
preventívne práce, aby sa záchranné práce kaštieľa postupne posúvali vpred.
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2018reg006
Podporená organizácia: OZ kRaj
Kraj: Banskobystrický
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila organizáciu ktorá 
pracuje s mottom: O včelách vieme „včelyčo“ a radi sa o to s ostatnými podelíme. 
Cieľom je, aby každý človek na Slovensku vedel o význame včiel a opeľovačov 
– pre nás, pre krajinu. Cez svoje akcie prináša organizácia fascinujúci svet 
včiel k malým aj veľkým, laikom aj odborníkom. Podporu plánuje organizácia 
použiť na jednu neobyčajnú akciu – premení bývalé humno na jedinečné ekocentrum, ktoré umožní rozšíriť 
nielen dĺžku aktívnej sezóny organizácie na celý kalendárny rok, ale aj vytvoriť programy pre školy a verejnosť 
venujúce sa aj ďalším opeľovačom a hmyzím pomocníkom. Areál doplní organizácia o hracie prvky 
s edukačným charakterom, aby si deti nadobudnuté vedomosti osvojili aj hrou.

2018reg007
Podporená organizácia: OZ Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá
Kraj: Žilinský
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom opätovne podporila organizáciu, 
ktorej misiou je v prvom rade záchrana zranených živočíchov z voľnej prírody, 
ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti 
o záchrane živočíchov. Cieľom organizácie je podľa možnosti vypustiť do prírody 
čo najväčšie množstvo jedincov prijatých do jej opatery. Nadácia podporila bežnú 
prevádzku Záchrannej stanice a Ekocentra – starostlivosť o rehabilitované živočíchy, o areál zariadenia, nutné 
rekonštrukcie, opravy a organizovanie ekovýchovného programu – návštevy v zariadení, prednášky na školách 
a v iných inštitúciách.

2018reg008
Podporená organizácia: OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, 

Lazy pod Makytou

Kraj: Trenčiansky
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky inštitucionálnym grantom podporila Rodičovské združenie 
pri Základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou, ktoré vzniklo, aby 
podporovalo aktivity a vzdelávanie pre jedinú základnú školu v obci Lazy 
pod Makytou. Podpora Nadácie bude použitá na realizáciu workoutového 
ihriska s cieľom zvýšiť atraktívnosť zariadenia, podporiť vzdelávanie a zdravý životný štýl u mladých ľudí. 
Pokračovať bude rodičovské združenie v opravách a rekonštrukciách na jednotlivých budovách v areáli ZŠ 
s MŠ a telocvične. Cieľom plánovaných aktivít je odtrhnúť deti a mladých ľudí od mobilných telefónov, tabletov 
a pritiahnuť ich k fyzickým aktivitám, byť mládeži nápomocní pri zmysluplnom a zodpovednom využívaní 
voľného času. 
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Grantový program Kvalita vzdelávania

Chcete skvalitniť štúdium na svojej vysokej škole a máte 
dobrý nápad, ako to urobiť? Vďaka grantovému programu 
Kvalita vzdelávania vám s tým pomôžeme a inovatívny projekt 
vašej fakulty podporíme sumou až do výšky 5 000 EUR. 

Viac informácií nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk



Grantový program Kvalita vzdelávania

Cieľom grantového programu bolo fi nančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu, konkrétnej 
témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové, moderné poznatky a informácie 
z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Ide o podporu poznania a pomoci pri aplikácii nových moderných metód, foriem a postupov tak, aby sa 
vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším, a teda aj prínosnejším pre študentov z hľadiska ich 
prípravy na prax.

V roku 2018 Nadácia Tatra banky umožnila do tohto grantového programu predložiť žiadosť okrem vysokých 
škôl aj mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú rozvoju vysokoškolského vzdelávania.  

Podporila v rámci neho tak aj aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť 
viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad ofi ciálny rámec. 

Základné kritériá programu

Nadácia Tatra banky chcela podporiť:

• aktivity realizované na škole súvisiace s procesom vzdelávania, ktoré základný vzdelávací proces obohacujú 
o nové poznatky, informácie, prístupy, poznatky či metódy,

• aktivity, z ktorých majú primárny prospech študenti školy,

• aktivity, pri ktorých dokáže predkladateľ pomenovať ich pridanú hodnotu v procese vzdelávania,

• aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou a zlepšenie pripravenosti 
študentov na prax,

• aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania.

Predložené projekty mali v prvom rade:

• zlepšovať obsah alebo formu súčasného vzdelávacieho procesu či predmetu,

• mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania študentov školy, ktorá projekt predloží,

• rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín,

• zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky,

• rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na vysokých školách,

• aplikovať získané poznatky v praxi,

• zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl.

• mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití fi nančného príspevku od nadácie,

• vhodne spájať a využívať všetky dostupné a použiteľné informácie a inovácie ponúkané školou, ktorá projekt 
predloží, ako aj inými vzdelávacími či vedeckými inštitúciami a autoritami, 

• obsahovať v sebe aj istú mieru inovácie navrhovaného prístupu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt/jednu vzdelávaciu aktivitu bola 5 000 EUR.
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Hodnotenie predložených projektov

Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty, 
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky. 

Expertná výberová komisia bola zložená z piatich členov:
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.
Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
Bea Majerníková, Centrum pre fi lantropiu, n. o.
Michal Májek, Tatra banka group

Program mal uzávierku 18. júna 2015. Predložených bolo 108 žiadostí, v ktorých žiadatelia žiadali sumu 
487 595 EUR. Nadácia Tatra banky vybrala 17 z predložených žiadostí a podporila ich sumou 60 000 EUR.
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2018vs002
Predkladateľ projektu: 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty UK 

a Univerzitnej Nemocnice Bratislava

Názov projektu: Gynekológia a pôrodníctvo – výučba trochu inak
Suma podpory: 4 964 EUR

Nadácia Tatra banky podporila 1. Gynekologicko-pôrodníckú kliniku Lekárskej fakulty a Univerzitnej 
nemocnice v BA. Ako garant výučby predmetu Gynekológia a pôrodníctvo si uvedomuje svoje spoločenské 
postavenie a poslanie a aktívne hľadá riešenia, ako skvalitniť výučbu. Ako najkritickejší problém vo výučbe 
vníma nedostatočný prístup študentov k pacientkam (odmietnutie študentov pacientkou, intimita odboru 
gynekológia a pôrodníctvo, hanba a pod.) Implementovaním pôrodného simulátora Victoria sa výučba 
výrazne posunula vpred. Súčasťou výbavy je model novorodenca, prostredníctvom ktorého sa vykonáva 
tréning a simulácia pôrodov. Cieľom predloženého projektu je zaobstaranie najnovšej generácie modelu 
novorodenca pre potreby výučby študentov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva LFUK. 

2018vs017
Predkladateľ projektu: K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky
Názov projektu: Prenos praxe do študijného programu Vzťah človeka a zvierat na UVLF
Suma podpory: 2 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt založený na overenej spolupráci Univerzity veterinárneho lekárstva 
a farmácie v Košiciach a občianskeho združenia K-7 Psovodi – záchranári SR v Žiline. Cieľom je prepojenie 
praktickej canisterapie so študijným programom, ktorý vychováva budúcich canisterapeutov a hipoterapeutov. 
Predpokladá systémový prístup a zaradenie praktických cvičení, kazuistík, modelových situácií priamo 
do učebného procesu. Vzdelávanie kontinuálne nadväzuje aj na odbornú prax, ktorú študenti vykonávajú 
v rámci stredísk canisterapie v SR. Výstupom spolupráce bude aj študentská konferencia prác, kde budú 
odprezentované vlastné kazuistiky a prístupy. Projekt nadväzuje aj na vedeckú činnosť – zber údajov o vplyve 
canisterapeutických intervencií na welfare psa, či vplyv CTZ intervencií na zlepšenie zdravotného stavu klienta. 
Projekt prinesie nové poznatky pre študentov, informácie do publikácií, dáta do výskumných projektov. 

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii
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2018vs032
Predkladateľ projektu: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy

Názov projektu: Technológia bezpilotných lietajúcich zariadení v leteckej termografi i
Suma podpory: 4 470 EUR

Výskum bezpilotných lietajúcich prostriedkov patrí v súčasnosti k stále viac rozvíjajúcej sa oblasti s uplatnením 
v rôznych oblastiach. Nadácia Tatra banky podporila projekt Žilinskej univerzity, ktorý je zameraný na inováciu 
laboratórnych pomôcok za účelom sprístupnenia 3D tlačiarne a CNC frézy na získanie praktických zručností 
a využitie potenciálu študentov Katedry leteckej dopravy pri návrhu, dizajne a stavbe bezpilotných lietajúcich 
prostriedkov s ohľadom na požiadavky praxe. Študenti počas projektu budú aktívne spolupracovať 
so záchrannými zložkami a pomocou leteckej termografi e budú získavať skúsenosti v oblasti operačného 
riadenia zásahov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pri požiaroch objektov alebo rozsiahlych plôch, 
hľadaní osôb alebo taktických cvičeniach. Takýto projekt v sebe zahŕňa ako požiadavky od zadávateľa, 
tak aktívnu komunikáciu a spoluprácu s Dopravným úradom SR pri tvorbe legislatívy upravenej na potreby 
záchranných zložiek a odvetví využívajúcich bezpilotné lietajúce prostriedky v leteckej termografi i.

2018vs033
Predkladateľ projektu: Ateliér voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie
Názov projektu: Editoriálny maratón
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavným cieľom je zavedenie inovatívneho vzdelávacieho formátu 
The Great Editorial Race do vyučovacieho procesu Ateliéru voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie na Vysokej škole 
výtvarných umení. Tento formát vymysleli odborníci na ilustráciu z Anglickej asociácie ilustrátorov v spolupráci 
s Plymouth College of Art. Na VŠVU sa tento formát uskutoční počas letného semestra 2019 a zúčastní sa na 
ňom 25 študentov, ktorí budú v tímoch reagovať na množstvo simulovaných a reálnych editoriálnych zákaziek. 
Vypracované zadania bude hodnotiť odborná komisia zložená z profesionálnych ilustrátorov a pedagógov. Počas 
projektu si študenti vyskúšajú prácu editoriálneho ilustrátora, naučia sa pohotovo reagovať na reálne zákazky 
z praxe, komunikovať so zadávateľom a zapracovávať jeho požiadavky. V neposlednom rade sa študenti okrem 
textov pre deti a mládež naučia vizuálne spracovať novinárske články, komentáre a reportáže na aktuálne témy, čo 
podporí ich záujem o sociálnu, ekonomickú a politickú situáciu doma aj v zahraničí. 

2018vs044
Predkladateľ projektu: Technická univerzita v Košiciach, Katedra výtvarných umení a intermédií
Názov projektu: Sieťotlač
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt s názvom Sieťotlač, ktorý má ambíciu skvalitniť technologickú časť 
vzdelávacieho procesu na Katedre výtvarných umení a intermédií. V spolupráci s renomovanou košickou 
galériou Šopa pripraví pre študentov workshopy sieťotlače, ktoré ich nasmerujú na samostatnú prácu 
v školskom prostredí. Výsledné diela budú na záver akademického roka prezentované v priestoroch galérie 
Šopa. Naštartovanie spolupráce s profesionálnym prostredím galérie je zároveň nutným krokom pri etablovaní 
sa mladých autorov na domácej výtvarnej scéne. Skvalitnenie materiálového vybavenia je nevyhnutné 
na zlepšenie výučby a následné uplatňovanie sa absolventov.
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2018vs047
Predkladateľ projektu: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Názov projektu: Intenzifi kácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov
Suma podpory: 5 000 EUR

Päťčlenný špičkový vedecký tím Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre pracuje v oblasti 
reprodukčnej biológie a embryotechnológií: dizajn nových semenných extenderov, prírodných regulátorov 
reprodukčných procesov a kmeňových buniek. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý prináša možnosť 
implementácie molekulárnej metódy Western blot a výsledkov vedy a výskumu špičkového tímu CeRA 
do výučby predmetov so zameraním na oblasť reprodukcie živočíchov v rámci študijných programov Aplikovaná 
biológia, Molekulárna biológia a Agrobiotechnológie použitím interaktívnych techník s prepojením na moderné 
laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech. Zámerom projektu je integrácia výučbových priestorov, zavedenie 
molekulárnej metódy do vzdelávacieho procesu a umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym 
vybavením pod vedením tímu CeRA v spolupráci s partnerskou univerzitou v USA. Reprodukcia zvierat 
a človeka je najdôležitejší biologický proces v zachovaní existencie druhov, vývoji humánnej a veterinárnej 
medicíny, v biotechnológiách živočíchov, asistovanej reprodukcii a v ďalších odboroch. 

2018vs055
Predkladateľ projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby
Názov projektu: Fabricate for Future / Fabrikuj pre budúcnosť
Suma podpory: 4 855 EUR

Virtuálny ateliér Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave skúma možnosti materiálovej prototypizácie 
nových foriem a konštrukcií prostredníctvom použitia technológie 3D tlače. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt, ktorý novou technológiou podporí „tlačový“ výkon ateliéru, a tým i skvalitní a umožní dôslednejšie 
a rapídnejšie overovanie skúmaných téz a aplikáciu výskumu do praxe. Ateliér sa tým posunie o krok ďalej 
a dokáže, že inovátorské formy neostávajú len na papieri, ale nachádzajú svoju podobu vo forme materiálových 
fyzických prototypov a inovátorských konštrukčných riešení. 

2018vs074
Predkladateľ projektu: ABC-Academic Business Cluster
Názov projektu: PRO-FI-LE-S II Etapa
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt PRO-FI-LES II. Druhá etapa projektu nadväzuje na úspešnú realizáciu 
projektu PRO-FI-LES, z ktorého sa vyprofi lovali ďalšie výzvy, ktoré vznikli na základe spolupráce niekoľkých 
medzinárodných tímov pôsobiacich v oblasti vzdelávania. V spolupráci aj s domácimi podnikmi bol vyvinutý 
systém, ktorý umožňuje inkludovanie inovatívneho vzdelávania na VŠ a SŠ. Podpora bude použitá v oblasti 
šírenia inovatívnych foriem výučby prostredníctvom tréningov pedagógov. Zámer projektu bude naplnený 
aj prostredníctvom organizovania konferencií pre manažment univerzít (dekani, prodekani, vedúci katedier, 
garanti predmetov), organizovania workshopov pre pedagógov v oblasti inovatívnej výučby, poskytovaním 
online podpory, kde bude vybudovaný modul benefi čného systému pre pedagógov a knižnica na zdieľanie 
materiálov, platforma talentway.net. 
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2018vs080
Predkladateľ projektu: Prešovská Univerzita v Prešove, Katedra medicínsko-technických odborov, 

Fakulta zdravotníckych odborov

Názov projektu: Vytlač 3D model z rádiologického vyšetrenia
Suma podpory: 2 469 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie laboratória na výučbu základov 3D tlače 
budúcich rádiologických technikov na Katedre medicínsko-technických odborov na Fakulte zdravotníckych 
odborov Prešovskej univerzity. Vyučovací proces bude obohatený o výuku tvorby 3D objektov z rádiologických 
dát z vyšetrení pomocou CT, MRI, 3D ultrazvuku a dentálneho CBCT. Študenti budú mať možnosť pochopiť 
proces od získania dát, cez ich segmentáciu, 3D vizualizáciu až po tvorbu reálneho anatomického modelu 
alebo implantátu pomocou 3D tlačiarne. Súčasťou projektu bude pochopenie princípu 3D tlače, keďže použitá 
3D tlačiareň je dodávaná vo forme stavebnice. 

2018vs081
Predkladateľ projektu: Občianske združenie Liga za ľudské práva
Názov projektu: Klinika azylového práva v praxi
Suma podpory: 2 500 EUR

Téma azylu a migrácie je v súčasnosti veľmi aktuálna v celej EÚ vrátane Slovenska, pričom však na Slovensku 
je zatiaľ len veľmi málo odborníkov venujúcich sa tejto téme. Smerom do budúcnosti trend ukazuje, že takíto 
odborníci budú stále viac potrební, a k ich odbornej príprave a kvalitnému vzdelávaniu môže napomôcť 
práve Klinika azylového práva. Problém azylu a migrácie je veľmi komplexný. Na úrovni EÚ je prijímaných 
veľa právnych predpisov upravujúcich danú oblasť, ktoré sú aj pre Slovensko právne záväzné rovnako ako 
medzinárodné dohovory. Prostredníctvom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky bude vypracovaná 
podrobná metodika vedenia Kliniky azylového práva v súlade s najnovšími trendmi vo svete. Projekt 
bude realizovaný na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a jeho hlavnými cieľmi budú skvalitnenie 
metód vedenia Kliniky azylového práva; kvalitná a odborná príprava študentov; podpora odborného rastu 
pedagógov; zabezpečenie kvalitného vzdelávania v oblasti azylu a migrácie; prehĺbenie spolupráce s klinikami 
utečeneckého a cudzineckého práva v zahraničí; posilnenie práv utečencov a migrantov na Slovensku. 

2018vs082
Predkladateľ projektu: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav procesného inžinierstva
Názov projektu: Aplikácia virtuálnej reality vo výučbe konštrukčných predmetov
Suma podpory: 4 980 EUR

Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky je netradičná aplikácia virtuálnej reality do vyučovacieho 
procesu konštrukčných predmetov pedagógmi Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU 
v Bratislave. Na základe inovatívnych moderných postupov vo výučbe bude možné, aby študenti svoje práce 
navrhli a prezentovali nielen ako klasické 2D výkresy, čo je síce stále bežne používané v priemyselnej praxi, 
ale aj prezentovali v prostredí virtuálnej reality za simultánnej účasti pedagógov a študentov, čo prehĺbi 
dialóg o technických možnostiach prevedenia študentských prác. Za pomoci počítačového vybavenia 
laboratória bude možné realizovať odbornú prednášku projektanta s vyzdvihnutím najmodernejších prístupov 
a technológií. Na základe navrhnutých prezentovaných prác budú vybrané súčiastky a zariadenia vyrobené 
pomocou 3D tlače pre ďalšie vzdelávanie.

92 Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018vs084
Predkladateľ projektu: Detská klinika Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb 

v Bratislave

Názov projektu: Skills lab
Suma podpory: 3 000 EUR

Detská klinika Národného ústavu detských chorôb a Lekárskej fakulty UK garantuje výučbu predmetov 
Pediatrická propedeutika pre 4. ročník a Pediatria pre 5. a 6. ročník všeobecného lekárstva na LFUK 
v Bratislave. Nedostatočný prístup študentov k pacientom vedie k ich nekompletnej pripravenosti na budúce 
povolanie. Preto jedným z hlavných cieľov školy je modernizácia výučby pediatrických predmetov. Atraktívnou 
alternatívou je implementovanie simulačnej výučby a tréningu klinických zručností do kurikula predmetov 
Pediatrická propedeutika a Pediatria. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého zámerom je obstaranie 
trenažérov zavádzania permanentného močového katétra, zavádzania nasogastrickej, orogastrickej 
a perkutánnej endskopickej sondy a trenažéra pediatrickej auskultácie – ďalších dôležitých a v pediatrickej 
praxi často využívaných klinických zručností. Výhodou simulačnej medicíny ako aj trenažérov je možnosť vrátiť 
sa v tréningu späť a kritickú situáciu opakovať. Správne vyškolený a vytrénovaný lekár tak svojím konaním 
dokáže výrazne zvýšiť šance prežitia pacienta. 

2018vs089
Predkladateľ projektu: Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (TU KE)
Názov projektu: Databáza taktilných obrázkov k štúdiu matematiky
Suma podpory: 2 500 EUR

Bezbariérové centrum TU KE pôsobí ako jedno z dvoch špeciálnych pracovísk na podporu štúdia študentov 
so špecifi ckými potrebami, ktoré plnia úlohu metodického, znalostného a koordinačného centra a zároveň 
poskytujú služby a poradenstvo ostatným vysokým školám. Od roku 2000 absolvovali vysokoškolské 
štúdium na TU KE traja nevidiaci a ôsmi slabozrakí študenti. Nadácia Tatra banky podporila projekt, 
ktorého cieľom je spracovanie prístupnej obrazovej prílohy k existujúcim prístupným študijným materiálom 
na predmet matematika pre študentov s poruchami zraku. Obrazová príloha bude v reliéfnej forme (hmatom 
čitateľné obrázky). Pracovníci Bezbariérového centra disponujú dostatočnými znalosťami pre vhodné 
spracovanie a interpretáciu obrázkov do taktilnej formy. Vytvorená obrazová dokumentácia bude prístupná 
všetkým študentom s postihnutím zraku študujúcim na TU KE. Spracované materiály budú využívané aj 
v rámci vzdelávania koordinátorov VŠ pre podporu študentov so špecifi ckými potrebami.
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2018vs091
Predkladateľ projektu: Neonatologická klinika intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta UK 

a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

Názov projektu: Výučba starostlivosti o kritického novorodenca
Suma podpory: 4 860 EUR

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb v BA je 
špičkové a vysokošpecializované pracovisko zamerané na diagnosticko-liečebnú starostlivosť o novorodencov 
vrátane starostlivosti o predčasne narodených a rizikových donosených novorodencov. S ohľadom na svoje 
zameranie je taktiež garantom predmetu Neonatológia vyučovanom v rámci predmetu Pediatria. Ako ideálnym 
riešením vo vzdelávaní sa javí simulačná výučba a práve zaobstaranie špeciálnej detskej fi guríny je cieľom 
predkladaného projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky. Ide o simulátor umožňujúci nácvik špeciálnych 
postupov, ako sú napr. obojstranné zavedenie hrudníkového drénu, defi brilácia, zavedenie endotracheálnej 
trubice, podávania výživy sondou a vykonanie punkcie hrudníka. Rutinné zvládnutie akútnych stavov je dôležité 
v starostlivosti o kriticky chorých novorodencov. Zavedenie nového simulátora kontinuálne nadviaže na už 
existujúcu simulačnú výučbu vedenú pedagógmi, ktorí dokážu využiť potenciál dodanej fi guríny.

2018vs104
Predkladateľ projektu: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Názov projektu: MILAGE – MachIne LeArning GEneration
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého názov MILAGE – MachIne LeArning GEneration je akronymom 
odkazujúcim práve na vysoké tempo vývoja moderných technológií (z angl. mileage – počet prejdených míľ/
vzdialenosť). IT svet sa vyvíja veľmi rýchlo, preto tu vzniká aktuálna potreba vzdelávania novej generácie 
profesionálov, ktorú by sme mohli označiť ako Machine learning generation. Základným cieľom projektu 
Technickej univerzity v Košiciach je vytvorenie pracoviska poskytujúceho najmodernejšie technológie budúcej 
generácii machine learning vývojárov. Študenti a akademici by mali možnosť pracovať s tými najmodernejšími 
technológiami a metódami strojového učenia. Táto generácia budúcich profesionálov by mohla stáť za vznikom 
nových technologických spoločností na území Slovenskej republiky.
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2018vs105
Predkladateľ projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Názov projektu: VyTVOR, VyROB, PREZENTUJ!
Suma podpory: 1 402 EUR

Mení sa všetko okolo nás. Pri dnešnej rýchlosti technologického pokroku sú z roka na rok nesmierne 
rozdiely nielen v poznatkoch a učive, ale aj v samotných študentoch. Konkurencia medzi fakultami je 
vysoká, či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý 
je prínosom pre vzdelávanie na STU zaobstaraním nového materiálneho vybavenia, 3D tlačiarne, CNC 
rezačky a výpočtovej techniky k predmetným prístrojom. Toto technické vybavenie je súčasťou modelárne, 
ktorá bola pre študentov zriadená pred dvoma rokmi. Tu si môžu manuálne vytvoriť model z kartónu, alebo 
polystyrénu. Zámerom projektu je pokračovať v rozširovaní technického vybavenia modelárne.

2018vs108
Predkladateľ projektu: Národné centrum telemedicínskych služieb
Názov projektu: mHealth – Podpora vzdelávania v oblasti telemedicíny
Suma podpory: 3 500 EUR

Národné centrum telemedicínskych služieb predkladá projekt zameraný na zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu v oblasti zdravotníckej informatiky a telemedicíny. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého 
cieľom je skvalitnenie praktickej výučby predmetov Informačné systémy v zdravotníctve a Manažment 
projektov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity. Cieľovou skupinou 
sú študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ako aj študenti so zvolenými témami bakalárskych, 
diplomových a tímových projektov so zdravotníckou problematikou. Aktivity na projekte zahŕňajú 
dobudovanie existujúcej technickej infraštruktúry telemedicínskeho laboratória na fakulte, realizáciu 
prednášok a cvičení, ako aj podporu účasti študentov na medzinárodnej letnej škole umožňujúcu prenos 
najnovších poznatkov zo zahraničia.
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www.nadaciatatrabanky.sk

Aby študentom nič nechýbalo



Využi grant Študenti do sveta a staň sa študentom 
prestížnej svetovej univerzity!
Pošli nám žiadosť o grant do 13. 4. 2018 a môžeš získať štipendium 
na štúdium v zahraničí až do výšky 5 000 eur.

Viac nájdeš na www.nadaciatatrabanky.sk



Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov vysokých škôl v ambícii doplniť svoje 
štúdium účasťou na vzdelávacom podujatí realizovanom v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii. 
Chceme, aby slovenskí študenti získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového 
programu Nadácia Tatra banky poskytla fi nančné granty na pokrytie časti nákladov spojených 
so zahraničnými študijnými pobytmi (maximálne dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými 
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Študenti, ktorí sa do programu zapojili, splnili nasledovné podmienky:

• študovali formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
• boli študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania 

(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské),
• mali vek do 30 rokov,
• mali študijný priemer do 1,8 (za predchádzajúci ukončený rok štúdia).

Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.

Hodnotené boli výsledky, ktoré dosiahol študent vo svojom predchádzajúcom štúdiu:

– študijné výsledky,
– dosiahnuté úspechy (študijné, vedecké, publikačné),
– dosiahnuté úspechy (spoločenské),
– motivačný list.

Kvalita vzdelávacieho podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok:

– organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytla (prestíž, kvalita),
– vzdelávacie podujatie (typ, kvalita),
– využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové vzdelanie predkladateľa.

Hodnotenie predložených projektov

Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty, 
z ktorých vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky. 

Andrea Uhrinová, Ministerstvo školstva SR
Silvia Dončevová, Slovenská pedagogická spoločnosť
Urban Kováč, Fakulta manažmentu UK
Jaroslav Juriga, YAAS Consulting
Marek Prokopec, Tatra banka, a. s.

Do programu bolo k uzávierke 15. apríla 2018 doručených 75 žiadostí o štipendium, v ktorých študenti žiadali 
sumu 222 043 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 17 žiadostí sumou 50 376 EUR.
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

2018sds007
Podporený študent: Gabriela Š.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Universita degli studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova, Taliansko
Názov projektu: Nové technológie v chirurgickej disekcii tkanív
Suma podpory: 4 540 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku medicíny, ktorá absolvuje výskumný pobyt v Taliansku na Clinica 
di Chirurgia Plastica. Cieľom jej doktorandského štúdia je analyzovať najnovšie disekačno-koagulačné 
prístroje dostupné na trhu a defi novať najvhodnejšiu metódu rezu v danom tkanive. Plánuje začať novú 
štúdiu zameranú na hodnotenie prístroja Valleylab, ktorý ako najnovšia generácia bude dostupný 
na zahraničnom pracovisku. Zároveň zrealizuje aj histologickú štúdiu hodnotiacu termálne poškodenie a tiež 
simuláciu termálneho poškodenia vo virtuálnom rozhraní v spolupráci s elektrotechnickou fakultou. Tento 
pobyt jej zároveň umožní kandidovať na udelenie tzv. joint degree z Padovskej univerzity.

2018sds011
Podporený študent: Alžbeta H.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: NCT Heidelberg, Nemecko
Názov projektu: Stáž v Národnom onkologickom centre v Heidelbergu
Suma podpory: 650 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Karlovej univerzity, ktorá má záujem o letnú stáž v Národnom 
onkologickom centre v nemeckom Heidelbergu. Problematika nádorov je jej dlhodobým záujmom, na túto 
tému vypracovala svoju bakalársku prácu, podieľala sa na publikácii review článku z oblasti metabolizmu 
nádorov a jej minuloročná letná stáž bola zameraná na onkologickú diagnostiku v patológii. Stáž jej umožní 
zapojiť sa do klinickej práce onkológov. Ako jedno z najprestížnejších onkologických centier v Európe, ktoré 
sa zaoberá translačným výzkumom jej stáž poskytne možnosť vidieť bezprostredne prepojenie výzkumu 
a klinickej praxe. Cieľom je získať pod dohľadom mentora praktickú skúsenosť s prácou mladého lekára - 
sekundára v onkologickom centre.

2018sds0018
Podporený študent: Emília P.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Wakayama Medical University Hospital, Japonsko
Názov projektu: Stáž na Wakayama Medical University Hospital
Suma podpory: 2 208 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Karlovej univerzity, ktorá navštívi v Japonsku Wakayama Medical 
University Hospital. Mesačná stáž na Gastroenterologickom oddelení je koncipovaná so zameraním 
na praktické zručnosti a zapojenie do programu na oddelení. Účasť na rannej vizite, následnej starostlivosti 
o hospitalizovaných pacientov, endoskopických výkonoch gastroskopie, enteroskopie, kolonoskopie, ako aj 
účasť na konzíliách či výskumných diskusiách.
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2018sds028
Podporený študent: Barbora B.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Francúzsko
Názov projektu: Svetlom indukované SCO hybridné materiály
Suma podpory: 4 480 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku, ktorá sa svojím vzdelávacím projektom venuje príprave, 
štruktúrnej analýze, magnetickým a fotomagnetickým vlastnostiam nových koordinačných zlúčenín železa 
s N-donorovými ligandami. Hlavným cieľom projektu študentky Slovenskej Technickej Univerzity je pripraviť 
a štruktúrne charakterizovať sériu nových komplexov železa, skúmať ich magnetické vlastnosti so zameraním 
na SCO jav. Podporený výskumný pobyt na inštitúte Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS v 
Toulouse sa zameria na vývoj a štúdium fyzikálnych vlastností magneticky aktívnych koordinačných zlúčenín 
a ich spracovanie do formy hybridných nanoobjektov. Cenné poznatky získané počas pobytu študentka 
zužitkuje na výskum SCO materiálov aj v rámci Fakulty CHPT STU a dosiahnuté výsledky budú súčasťou 
dizertačného projektu, publikované v zahraničných karentovaných časopisoch.

2018sds033
Podporený študent: Natália P.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: International Summer University at Higher School of Economics, Rusko
Názov projektu: HSE Summer School, Moscow
Suma podpory: 836 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku ekonomických vied Masarykovej univerzity, aby sa mohla zúčastniť 
letnej školy na Higher School of Economics v Moske. Konkrétne ju zaujíma predmet Pokročilá teória 
rozhodovania a jej aplikácie, ktorý sa priamo spája s témou diplomovej práce. Predmet sa radí do oblasti teórie 
hier, teórie rozhodovania a empirickej politickej ekonómie. Vedie ho známy vedec ruskej akadémie vied – prof. 
Fuad T. Aleskerov. Seminár sa zameriava na pokročilých inžinierskych študentov a dotorandov so znalosťami 
matematiky. Výstupy letnej školy budú veľkým prínosom pre diplomovú prácu, ktorá sa venuje podobnej 
problematike, a dobrým námetom pre odborný článok.

2018sds034
Podporený študent: Martin K.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: The University of Adelaide, Austrália (+ Massey University, Nový Zéland)
Názov projektu: Výskumný pobyt zameraný na digitálne technológie
Suma podpory: 4 800 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Ekonomickej univerzity, ktorého zaujal výskumný pobyt zameraný 
na digitálne technológie. Stáž realizovaná na univerzite v Austrálii úzko súvisí s oblasťou digitálneho 
marketingu a technológií, ktorým sa venuje vo svojej vedecko-výskumnej činnosti. Programom bude priebežná 
komunikácia a koordinácia vedeckých výstupov s dedikovaným odborníkom na skúmanú problematiku, 
realizácia a spracovanie výskumnej časti dizertačnej práce, príprava aspoň dvoch vedeckých článkov a účasť 
na vedeckej konferencii ANZMAC. Výstupným zámerom študenta na materskej škole na Slovensku bude 
príprava vedeckých článkov zameraných na identifi káciu priestoru pre rozvoj marketingu a technológií.
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2018sds036
Podporený študent: Jakub Š.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Lviv Data Science Summer School 2018, Ukrajina
Názov projektu: Data Science Summer School
Suma podpory: 560 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta, ktorý je poslucháčom medzinárodného manažmentu na Fakulte 
manažmentu UK. Letný kurz na Lviv Data Science v Ukrajine mu pomôže v mnohých oblastiach. Získa 
možnosť konkrétne aplikovať znalosti z matematiky, manažmentu a ekonómie. Informácie ukážu, ako sú už 
hotové výsledky analýz využiteľné v praxi. Samozrejme, pôjde aj o užitočný nástroj pri písaní seminárnych 
a bakalárskych prác na oboch fakultách, ktoré písanie a argumentáciu posunú na novú úroveň. Cieľom 
projektu je prehĺbenie znalostí a schopnosť aplikovať postupy data science pri riešení konkrétnych 
problémov, rozšírenie zručností v oblasti práce v jazyku Python a získanie základných zručností v jazyku R.

2018sds040
Podporený študent: Elena Š.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Summer Students 2018 (Member State Students), Švajčiarsko
Názov projektu: CERN Summer Students for 2018
Suma podpory: 1 700 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Slovenskej Technickej Univerzity, ktorá bola prijatá na odbornú stáž 
v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN v Ženeve. CERN je kolískou internetu a doteraz má silné 
prepojenie na informačné technológie. Študentka sa venuje dátovej analýze a distribuovaným systémom. 
Okrem práce na praktickom projekte ide aj o takmer denné exkurzie a odborné prednášky. Cieľom je získať 
odborné skúsenosti a súčasne si vyskúšať spoluprácu v pestrom medzinárodnom kolektíve. Nezanedbateľná 
nie je ani príležitosť nahliadnuť do jedného z najväčších a najznámejších výskumných centier na svete.

2018sds047
Podporený študent: Miroslav G.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Stanford University, USA
Názov projektu: Výskum konštrukcie syntetických buniek
Suma podpory: 4 200 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta londýnskej univerzity, ktorý sa zaradí do projektu na Stanford 
University v Kalifornii, USA. Výskum zahŕňa absolvovanie 8-týždňovej stáže zameranej na kontrolované 
ukotvenie molekúl v syntetických bunkových membránach prostredníctvom počítačových simulácií 
a experimentálnych metód vo výskumnej skupine Prof. Drewa Endyho. Cieľom tohto multidisciplinárneho 
projektu spadajúceho do študentovho študijného odboru biomedicínskeho inžinierstva je využitie 
matematických, počítačových a experimentálnych metód z oblastí syntetickej biológie a kontrolného 
inžinierstva na vytvorenie metódy umožňujúcej špecifi cký dizajn umelých bunkových membrán 
v syntetických bunkách na ľudstvu prospešné účely. Cieľom projektu je okrem vývoja tejto metódy aj 
publikovanie vo vedeckom časopise a dôstojná reprezentácia Slovenska.
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2018sds052
Podporený študent: Tatiana M.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: University of Cambridge, Veľká Británia
Názov projektu: Špecializácia v strojovom učení a inteligencii
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku univerzity St. Andrews, ktorá absolvuje študijný pobyt 
na University of Cambridge vo Veľkej Británii. Bola prijatá na špecializáciu MPhil v strojovom učení 
a umelej inteligencii. Hlavným cieľom študijného pobytu je predstaviť študentom najmodernejší výskum 
v strojovom učení a umelej inteligencii s možnosťou špecializácie v spracovaní reči, počítačovej lingvistike 
a počítačovom videní. Kurz umožní študentom získať potrebné vedomosti a skúsenosti, aby sa stali lídrami 
v týchto oblastiach v súkromnom sektore alebo na akademickej pôde. Počas samostatného výskumu 
študenti získajú metodické skúsenosti týkajúce sa výskumu v tejto oblasti a prezentačné zručnosti.

2018sds053
Podporený študent: Jozef B.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Švajčiarsko
Názov projektu: Neuronal controllers for cognitive robots
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Matematicko-fyzikálnej fakulty v Prahe, ktorého úmyslom je riešiť 
študentský projekt v rámci pracoviska zastrešeného univerzitou Eidgenössische Technische Hochschule 
v Zurichu. V projekte sa zaoberá problematikou vnímania a vytvárania spomienok strojov pomocou metód 
strojového učenia. Výstupom je schopnosť robotov na základe predchádzajúcich situácii správne zareagovať 
(obísť prekážku, navigovať) alebo si vytvárať určitý druh spomienok. Toto úsilie je motivované získaním vyššej 
účinnosti biologických neurónových sietí. Výskum v oblasti robotiky je úzko spojený s mechanikou, optikou 
či elektronikou.Táto stáž má potenciál naučiť nové zručnosti, získať kontakty a spoznať nové metódy v často 
používaných programovacích jazykoch ako Python a C.

2018sds055
Podporený študent: Michal T.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Institute of Sports Medicine, Bispebjerg Hospital, Dánsko
Názov projektu: Vedecko - výskumný pobyt v Bispebjerg Hospital
Suma podpory: 4 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta biomedicíny, ktorý absolvuje výskumný pobyt na Institute of Sports 
Medicine, Bispebjerg hospital v Kodani. Inštitút patrí medzi jedno z 9 pracovísk schválených Medzinárodným 
olympijskym výborom na svete. Študent sa momentálne venuje kmeňovým bunkám, svalovej regenerácii 
a tkanivovému inžinierstvu, pričom sa jeho výskum zaoberá hlavne testovaním alternatívneho rastového média 
pre dostatočný zisk pluripotentných svalových buniek a ich následnú transplantáciu pacientom so svalovou 
atrofi ou či dystrofi ou. Po získaní dostatočného množstva dát sa pokúsi študent o prezentáciu výsledkov a ich 
následné publikovanie vo vedeckom časopise.
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2018sds056
Podporený študent: Katarína L.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: University of Cambridge, Veľká Británia
Názov projektu: Študijný pobyt na University of Cambridge
Suma podpory: 5 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Karlovej univerzity, ktorá plánuje zrealizovať projekt na University 
of Cambridge vo Veľkej Británii. Počas pobytu sa zameria najmä na výskum v odbore fi nancií a ekonómie. 
Univerzita ponúka vysoko kvalitné kurzy podnikových fi nancií a oceňovania aktív. Vzhľadom na to, že bude ako 
študent patriť pod Cambridge Judge Business School, jednu z najlepších škôl pre management na svete, dúfa, 
že svoje kvantitatívne vedomosti doplní aj o praktické skúsenosti. Po návrate zo študijného pobytu zužitkuje 
svoje skúsenosti na materskej univerzite a po ukončení štúdia sa chce venovať odboru fi nancií aj profesionálne.

2018sds064
Podporený študent: Miroslav J.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Kalifornská univerzita v Berkeley, USA
Názov projektu: Výskumný pobyt na Univerzite v Berkeley
Suma podpory: 4 980 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Technickej univerzity v Košiciach, ktorý absolvuje výskumný pobyt 
na Kalifornskej univerzite v Berkeley, USA. Výskum je zameraný na detekciu neuro-muskulárnych porúch 
z obrazov magnetickej rezonancie (MRI). Cieľom je vyvinúť metódu umelej inteligencie, resp. model UI, ktorý 
bude vedieť detekovať neuro-muskulárne poruchy, vyvinúť softvérové komponenty, ako aj napísať vedeckú 
publikáciu. Pridanou hodnotou pobytu je aj zlepšenie odbornej angličtiny v problematike bioinformatiky, 
ktorú využije na konferenciách. Verí, že nadobudnuté skúsenosti pretaví po návrate do svojej vedeckej 
a pedagogickej činnosti, a tak svojím malým kúskom prispeje k zlepšeniu kvality školstva a vedy na Slovensku.

2018sds069
Podporený študent: Barbora J.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Španielsko
Názov projektu: Letná škola „Global Inequality“
Suma podpory: 1 267 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku Ekonomickej univerzity, ktorá absolvuje letnú školu v Španielsku 
na Summer School in Global Politics, kurz globálnej nerovnosti. Momentálne zameranie jej PhD štúdia sú 
medzinárodné ekonomické vzťahy, pričom pracuje na dizertačnej práci s názvom Vývoj príjmovej nerovnosti 
v Latinskej Amerike a Karibiku v kontexte hospodárskeho rastu. Zámerom na univerzite v Barcelone je naučiť 
sa nové metódy, ktoré následne aplikuje do svojho výskumu. Škola je vedená Brankom Milanovicom z The City 
University of New York, jedným z najväčších odborníkov na skúmanie príjmovej nerovnosti na svete.
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2018sds070
Podporený študent: Dominik Ž.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Yale University, USA
Názov projektu: Semester na Yale
Suma podpory: 870 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Edinburgskej univerzity, ktorý absolvuje študijný pobyt na Yale 
University v USA, počas ktorého plánuje v konzultácii s jedným z najdôležitejších žijúcich sociológov 
rozvinúť svoje teoretické myšlienky do podoby odborného článku. Pôjde o text, tematizujúci zo sociologickej 
perspektívy rolu Jana Patočku ako prototypu intelektuálnej autority v československom disente. 
Na porozumenie týmto procesom je potrebné mať viac, ako iba historickú erudíciu - predovšetkým analytické 
a teoretické schopnosti, ktoré umožnia pozrieť sa na historické procesy systematicky, hĺbkovo.

2018sds077
Podporený študent: Matej S.

Inštitúcia, na ktorej bude 
realizovaný vzdelávací pobyt: Harvard WorldMUN Madrid 2019, Španielsko
Názov projektu: Konferencia Harvard WorldMUN Madrid 2019
Suma podpory: 285 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta tretieho ročníka bakalárskeho stupňa, študijný odbor Európske štúdia 
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorý sa zaujíma o medzinárodné vzťahy, 
bezpečnosť a politiku. Zúčastní sa modelového rokovania OSN v Madride v marci 2019. Jedná sa o podujatie 
Harvard WorldMUN 2019, najprestížnejšie modelové rokovanie – nazýva sa tiež Olympiáda medzi modelovými 
rokovaniami.
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Grantový program Stredoškoláci do sveta

Grantový program Stredoškoláci do sveta nadväzuje na grantový program Študenti do sveta, 
prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky podporuje najlepších slovenských študentov vysokých škôl, 
aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia 
na Slovensku. Nadácia Tatra banky rozšírila túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, 
hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

Cieľom grantového programu bolo poskytnúť fi nančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie 
časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami 
a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzami,…) alebo so štúdiom 
na škole obdobného typu na polovicu školského roka alebo na celý školský rok.

Študenti, ktorí sa do programu zapojili, spĺňali v čase realizácie projektu tieto podmienky:

• Boli študentmi druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo 
na strednej škole s maturitou.

• Mali za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4.

Grant bol použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.

Študenti boli hodnotení na základe:

• svojej aktivity (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách),
• motivačného listu.

Vzdelávacie podujatia, na ktoré študent požadoval príspevok, bolo hodnotené na základe:

• programu, 
• typu, kvality a zamerania,
• využiteľnosti pre celkové vzdelanie predkladateľa.

Hodnotenie predložených projektov

Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty. 
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky. 

Expertná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov:
Branislav Kočan, Gymnázium Ladislava Sáru
Natália Salaiová, Gymnázium Ladislava Sáru
Eva Bohušová, Stredná odborná škola Strečnianska
Ivana Gregová, Tatra banka, a. s.

Do programu bolo k uzávierke 15. marca 2018 doručených 32 žiadostí o štipendium, v ktorých žiadatelia 
žiadali sumu 35 825 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 14 žiadostí stredoškolákov sumou 17 291 EUR.
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

2018ssds002
Podporený študent: Samuel G.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: Saint Paul Lutheran High School, USA
Názov projektu: Do školy za more – USA
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta evanjelického gymnázia so záujmom o pobyt na Saint Paul Lutheran 
High School, Missouri, USA. Zameranie štúdia je hlavne jazykové. Jedným z najpreferovanejších predmetov 
na materskej škole je geografi a, z ktorej študent absolvoval množstvo súťaží a dostal sa aj do vyšších kôl. 
Zaujímajú ho vedy ako matematika, fyzika, no má vášeň aj pre používanie jazykov. Ako moderátor sa zúčastnil 
na súťaži Sárova Bystrica, kde na krajskom kole získal Cenu primátora. Na zahraničnej univerzite má ambíciu 
zapojiť sa aj do školského speváckeho zboru či športových aktivít. 

2018ssds004
Podporený študent: Miriam F.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: Society for Science and the Public, USA
Názov projektu: Účasť na súťaži vedeckých projektov Intel ISEF
Suma podpory: 900 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku katolíckej spojenej školy, ktorá absolvuje krátky pobyt v Pittsburghu, 
kde sa zúčastní na medzinárodnej súťaži pre študentov stredných škôl Intel ISEF 2018. Ide o najväčšiu 
a najprestížnejšiu svetovú súťaž, v ktorej výsledky svojho výskumu prezentuje takmer 1700 študentov 
zo 75 krajín celého sveta a sú víťazmi národných kôl. Na základe prezentácie vedeckého projektu na Festivale 
vedy a techniky 2017 bola študentka nominovaná reprezentovať Slovensko na súťaži Intel ISEF.

2018ssds006
Podporený študent: Lenka L.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: Marbella Design Academy, Španielsko
Názov projektu: Grafi cký dizajn na španielskej univerzite
Suma podpory: 1 190 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorú zaujala univerzita 
Marbella Design Academy v dedinke Monda v Španielsku. Vybrala si kurz, ktorý 
učí prácu v programe Adobe Illustrator. Je to program na vektorovú grafi ku, 
ktorá sa využíva najmä pri tvorbe ilustrácií. S ilustrovaním by chcela pokračovať 
na zahraničnej vysokej škole, a preto považuje tento kurz za skvelú možnosť obohatiť svoje doterajšie znalosti. 
Kurz jej pomôže vybudovať portfólio, ktoré je základným aspektom v príjmaní študentov na grafi cké školy.
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2018ssds007
Podporený študent: Scarlett K.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt:

Utrechtská univerzita, Fakulta humanitných 
vied, Holandsko

Názov projektu: Letný kurz – politika a hospodárstvo EÚ
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku bilingválnej obchodnej akadémie, ktorú 
zaujala Letná škola pod hlavičkou Utrechtskej univerzity v Holandsku. Cieľom 
2-týždňového vzdelávacieho kurzu je priniesť účastníkom informácie o histórii, 
politike a ekonomike Európskej únie a predstaviť históriu, politickú a ekonomickú 
integráciu EÚ, funkcie inštitúcií Európskej únie a zamerať sa na vývoj smerom k zjednotenej Európe. Práve tento 
kurz je príležitosťou na získanie osobných skúseností a nadobudnutie vedomostí v oblasti ekonomiky Európskej 
únie. 

2018ssds008
Podporený študent: Ján M.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt:

Tyrkys, škola kultúry a podnikaní v cestovním 
ruchu, ČR

Názov projektu:
Objavujme svet prácou sprievodcu 
cestovného ruchu

Suma podpory: 546 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta odbornej školy so zameraním 
na cestovný ruch, ktorý absolvuje kurz sprievodcu v cestovnom ruchu v škole 
kultúry a podnikania Tyrkys Praha a zvýši si tak stredoškolskú kvalifi káciu v tomto 
odbore. Kurz mu pomôže získať medzinárodný certifi kát a otvorí mu pracovný trh v rámci celej EÚ. Na kurze 
poskytujú aj výuku programu pre turistov. Z tohto dôvodu by rád vypracoval pútavý program pre turistov, 
ktorí navštevujú Oravu, a poskytol ho cestovným kanceláriám ako aj širokej verejnosti v mediálnej podobe 
na internete.

2018ssds015
Podporený študent: Daniela P.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: High School na východnom pobreží Ameriky
Názov projektu: InterStudy
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorá má záujem o americký stredoškolský výmenný 
program InterStudy, ktorý je určený pre zahraničných študentov vo veku od 15 do 18 rokov. Študenti majú 
niekoľko povinných predmetov ako angličtina, dejepis, matematika a prírodné vedy. Popri týchto predmetoch 
si volia ďalšie na základe svojich záujmov a dostupnosti. Študentka sa rada zapojí do záujmových aktivít 
v rôznych dramatických, divadelných či debatných krúžkoch.
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2018ssds016
Podporený študent: Viktória Ch.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt:

Liden & Denz - Intercultural Institute 
of Languages, Rusko

Názov projektu: Príprava na VŠ v Ruskej federácii
Suma podpory: 1 400 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorá sa rozhodla 
absolvovať letný jazykový kurz v Petrohrade, prostredníctvom Liden & Denz. Ide 
o spoločnosť, ktorá zastrešuje vzdelávacie centrá v Petrohrade, Moskve, Irkutsku 
a Rige, ponúkajúc ľuďom zo všetkých krajín sveta možnosť efektívnej výučby jazyka. Kurz sa zameriava najmä 
na rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností študentov. Študentka je presvedčená, že tieto znalosti 
využije na maturite na úrovni B2 a neskôr aj počas štúdia na vysokej škole, najlepšie v Ruskej federácii.

2018ssds018
Podporený študent: Barbara B.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt:

World Schools Debating Championships, 
Chorvátsko

Názov projektu:
Účasť na majstrovstách sveta v akademickej 
debate

Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorá sa chcela zúčastniť Majstrovstiev sveta 
v stredoškolskej akademickej debate, ktorá sa konala Záhrebe v Chorvátsku. Jedná sa o najprestížnejší turnaj 
tohto druhu s najsilnejšou svetovou konkurenciou, ktorého sa každoročne zúčastňuje niečo okolo 50 až 60 
národov. Kvôli štúdiu sa študentka presťahovala na isté obdobie do Arménska, nemôže sa tak zúčastňovať 
tréningov na Slovensku, a preto sa rozhodla založiť arménsku reprezentáciu. Začala trénovať skupinu štyroch 
ďalších študentov, ktorí mali tiež skúsenosť s debatou vo svojich krajinách – Mexiku, Španielsku, Zimbabwe 
a Indonézii.

2018ssds020
Podporený študent: Dominika D.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: Jazyková škola Language Centre Soul, Kórea
Názov projektu: Jazykový kurz kórejského jazyka v Soule
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorá plánuje študovať 
IT na niektorej z kórejských univerzít. Aby tak mohla urobiť, musí mať 
predovšetkým výbornú znalosť kórejského jazyka. Z tohoto dôvodu vidí 
príležitosť v absolvovaní jazykového pobytu na Language Centre v Soule 
v Južnej Kórei. Chcela by si zlepšiť a precvičiť svoje zručnosti naživo, čím by si zdokonalila svoj prízvuk 
a pochytila novú slovnú zásobu, ktorá sa v mnohých učebniciach ani len nenachádza. Tento študijný pobyt 
ju určite posunie vpred a dodá potrebnú znalosť jazyka.
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2018ssds025
Podporený študent: Filip M.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: MIT (Massachusetts Institute of Technology), USA
Názov projektu: Podnikateľský kemp LaunchX
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta gymnázia, ktorý má záujem absolvovať LaunchX MIT v USA. 
Ide o medzinárodný podnikateľský kemp pre stredoškolákov. Letný program LaunchX spája potenciál 
ambicióznych študentov stredných škôl a podporuje proces založenia skutočného startupu. Mentori, väčšinou 
zložení z úspešných podnikateľov, sa podelia o svoje bohaté skúsenosti a pomôžu študentom založiť úspešné 
podnikanie.

2018ssds027
Podporený študent: Alexandra L.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: typická stredná škola v USA
Názov projektu: Saša ide do sveta
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku gymnázia, ktorá má záujem študovať na typickej americkej strednej 
škole. Zaradená je do databázy vládneho programu USA pre podporu kultúrnej výmeny, z ktorej si ďalej 
vyberá hostiteľská rodina. Cieľ jej štúdia je kultúrna, spoločenská a vzdelávacia výmena, geografi a, ekológia, 
architektúra. Súčasťou tohto programu je kultúrna výmena študentov do 18 rokov z rôznych kútov sveta.

2018ssds028
Podporený študent: Samuel S.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: EF International Language Campus, Írsko

Názov projektu:
International Language Campus 
– jazykový pobyt

Suma podpory: 1 210 EUR

Zameranie projektu študenta katolíckej spojenej školy v Prešove, ktorého 
podporila Nadácia Tatra banky, je štúdium na medzinárodnej jazykovo-
vzdelávacej škole EF International Language Campus v Dubline. Štúdium 
pozostáva z 2 týždňov intenzívneho jazykového kurzu pomocou učebnej metódy EF Efekta Learning System. 
Zameranie tejto školy je jasné – pripraviť stredoškolákov na používanie anglického jazyka v reálnom živote 
na profesionálnej úrovni. Spoločnosť EF využíva digitálne učebné médiá, EFSET rozraďovací test a test 
pokroku, certifi kát EF a EFSET certifi kát úspechu.
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2018ssds031
Podporený študent: Laura N.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt: Univerzita Pardubice, Česká Rep.
Názov projektu: odborná stáž na ChTF v Pardubiciach
Suma podpory: 715 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentku SOŠ chemickej, ktorá by rada 
v budúcnosti študovala v Dánsku nukleárnu medicínu. Táto Kodaňská univerzita 
patrí medzi najprestížnejšie svetové univerzity. Študentku zaujala nová, nedávno 
objavená forma vyšetrenia. Ide o využitie rádioaktívneho žiarenia na medicínske 
účely. Je to zatiaľ drahý, no veľmi praktický prostriedok, ako zistiť, čo v tele zlyháva alebo nefunguje tak, ako 
má. Metóda je bezbolestná a nemá vedľajšie účinky ako chemoterapia. Po štúdiách by rada dopomohla 
k rozvinutiu tejto vedy aj na Slovensku. Predmetom podpory je účasť študentky na odbornej stáži na Chemicko-
technologickej fakulte v Pardubiciach.

2018ssds032
Podporený študent: Jakub L.

Inštitúcia, na ktorej bol 
realizovaný vzdelávací pobyt:

The European Organization for Nuclear 
Research – Cern, Švajčiarsko

Názov projektu:
Stáž/Mentoring v európskom jadrovom 
laboratóriu

Suma podpory: 1 330 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študenta Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej, ktorý absolvuje odbornú stáž v Európskom jadrovom inštitúte 
v Cerne. Cieľom študenta je navštíviť laboratóriá a vylepšiť si abstraktné a matematicko-fyzikálne myslenie. 
V laboratóriu bude vykonávať úkony, ktoré budú dané, a takto bude reálne prispievať do procesu experimentu. 
Pobytom nadobudne študent lepšie znalosti z časticovej a jadrovej fyziky a taktiež sa naučí, ako sa vytvárajú 
fyzikálne modely. Študent plánuje zužitkovať získané skúsenosti vo svojom budúcom študentskom a neskôr aj 
akademickom živote.
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Grantový program E-Talent

Máte na škole zaujímavý IT, technologický či výskumný 
projekt a chýbajú vám fi nancie? Dajte nám o ňom vedieť 
a možno získate až 5 000 EUR z grantového programu 
E-Talent Nadácie Tatra banky práve vy!

Viac na www.nadaciatatrabanky.sk



Grantový program E-Talent

Grantový program E-Talent je program podpory vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej 
a priemyselnej informatiky. O grant sa mohli uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú 
výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Cieľom Nadácie Tatra banky bolo v programe 
podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas 
vysokej školy. 

Cieľom programu bolo podporiť aktívne skupiny študentov, doktorandov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, 
ktorí sa spolu venujú vedeckej alebo výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Nadácia Tatra banky podporila priame náklady vedeckých tímov, ktorých členmi boli študenti a doktorandi a 
pomohla tak vybraným fakultám technického zamerania realizovať reálne výskumné a vedecké práce 
s možnými praktickými výstupmi.

Hodnotené boli:

• originalita, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumnej a vedeckej činnosti,
• praktická využiteľnosť výstupov výskumnej a vedeckej činnosti,
• medzisektorový prístup k výskumnej a vedeckej činnosti,
• využiteľnosť výskumnej a vedeckej činnosti na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách 

technického zamerania.

Hodnotenie predložených projektov

Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty. 
Z nich vybrala tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky. 

Expertná výberová komisia bola zložená z piatich členov:
Marek Zeman, Tatra banka, a. s.
Juraj Bojkovský, Tatra banka, a. s.
Lucia Kyseľová, Centrum pre fi lantropiu, n. o.
Urban Kováč, Virtual Scientifi c Laboratories
Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia

Do programu bolo k uzávierke 2. novembra 2018 doručených až 22 projektov, v ktorých žiadatelia žiadali 
sumu 103 990 EUR. Nadácia Tatra banky podporila 6 najlepších projektov sumou 20 000 EUR.
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

2018et009
Podporená škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta 
Názov projektu: Študentská autonómna formula
Suma podpory: 3 000 EUR

V súčasnej sezóne stojí STUBA Green Team, ktorý podporila Nadácia Tatra banky pred novou výzvou – 
vývojom autonómnej študentskej formule, s ktorou sa v sezóne 18/19 plánuje zúčastniť novootvorenej 
súťažnej kategórie Driverless. Hotový autonómny monopost bude schopný bez zásahu pilota prejsť trajektóriu 
vyznačenú kužeľmi. Popri zameraní na technické inovácie tím dopĺňa univerzitné vzdelanie a formuje 
absolventov pripravených pre prax.

2018et012
Podporená škola: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 

Katedra informatiky 

Názov projektu: UX Lab 
Suma podpory: 2 500 EUR

Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky je zameranie sa na návrh grafi ckého používateľského 
rozhrania (GUI) a jeho následné využitie pri tvorbe aplikácií (desktopových, mobilných, webových stránok 
a obchodov typu eshop). Pre príťažlivý a funkčný návrh GUI je potrebné sledovanie správania používateľa 
pri práci s aplikáciou. Na základe sledovania činnosti používateľa je možné identifi kovať miesta v programe, 
na ktoré používateľ upriamuje často pozornosť, ale zároveň aj miesta, ktoré môžu uniknúť jeho pozornosti. 
Projekt na túto činnosť bude používať vďaka podpore zakúpený hardvér na sledovanie pohľadu používateľa 
(tobii pro eye tracker) a zariadenie na sledovanie aktuálneho mentálneho rozpoloženia používateľa 
(epoc emotive). Hardvér bude využívaný na viacerých predmetoch na Katedre informatiky FPV UMB pri 
tvorbe aplikácií, stránok a tiež aj pri výskume na liečbu fóbií v rámci záverečných prác študentov.

2018et015
Podporená škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Názov projektu: Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre
Suma podpory: 4 700 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý realizuje návrh a konštrukciu zariadenia schopného stavby 
pevných konštrukcií z voľne dostupného materiálu na povrchoch Zemi podobných planét tavením solárnou 
energiou sústredenou Fresnelovou šošovkou, čo umožnuje prakticky bezplatnú tvorbu prístreškov 
a jednoduchých konštrukcií na nedostupných miestach, čo by bol významný technologický prielom. Navyše 
sa pri implementácii tohto projektu študenti naučia navrhovať, konštruovať a programovať systémy kritické 
na riadenie, čo má obrovský význam pre ich osobný rozvoj a ďalšie uplatnenie, hlavne kvôli extrémne rýchlemu 
rozvoju automatizačnej a vesmírnej techniky, čo umožní študentom so záujmom o toto dôležité technické 
odvetvie prístup k podstatným informáciám.
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2018et016
Podporená škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Názov projektu: Holografi cká technológia a rozšírená realita v online experimentovaní 
Suma podpory: 2 830 EUR

Využitie holografi ckej technológie by v budúcnosti mohlo prispieť k obohateniu života v bežných aj odborných 
oblastiach. Využitie nájdeme v informatike, medicíne, priemysle, ale aj v každej domácnosti, napríklad pri 
telefonovaní. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý by chcel bližšie preniknúť do oblasti riadenia 
a preskúmať možnosti využitia holografi ckej technológie a rozšírenej reality v oblastiach edukácie. Cieľom 
projektu je prostredníctvom nových metód interaktívnej vizualizácie objasniť zložité problémy rôznorodých 
mechatronických systémov, zjednodušiť tým edukačný proces a doplniť ho o najnovšie poznatky z oblasti 
informačných technológií a zároveň aj riadenia systémov. Projekt bude nápomocný v oblastiach, kde sa 
simuluje správanie zariadení. Výsledky riešenia projektu budú využité aj v oblasti propagácie technického 
vzdelávania.

2018et017
Podporená škola: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie 

Názov projektu: REHAPIANO (REHAbalitation PlAtform iNOvation) 
Suma podpory: 3 800 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt RehaPiano, ktorý je zameraný na viaceré oblasti. Vylepšuje, 
zdokonaľuje a digitalizuje doterajšie rehabilitačné postupy. Každému pacientovi zabezpečí jedinečnú 
starostlivosť, vyhodnotenie a diagnostiku a následne aj rehabilitačné postupy. Hlavnou myšlienkou nie je len 
vylepšiť už známe postupy, ale takisto uľahčiť samotné vyšetrenie, priniesť ho do odľahlých častí regiónov. 
Tento aspekt zabezpečuje automatickú diagnostiku v neprítomnosti doktora. Veľkým prínosom bude 
diagnostika ochorenia ešte pred jeho nástupom za pomoci algoritmov a extrapolácie dát. Táto platforma 
zapadá do konceptu SmartHealth, SmartCities a SmartPeople. Digitalizácia dát a procesov, ktoré zabezpečujú 
cloudové riešenie a IoT prístup, je podkladom pre plynulý tok informácií od pacienta k doktorovi v reálnom 
čase, ktoré sa refl ektujú na znížení časového zaťaženia zainteresovaných osôb na oboch stranách procesu.

2018et020
Podporená škola: Žilinská univerzita v Žiline 
Názov projektu: Skupina 3D tlače na FRI  
Suma podpory: 3 170 EUR

Skupina 3D tlače na Fakulte riadenia a informatiky je projekt podporený Nadáciou Tatra banky, ktorý vytvorí 
prototyp bezrámovej veľkoplošnej 3D tlačiarne na základe otvoreného konceptu Hangprinter. Budú navrhnuté 
možnosti zvýšenia spoľahlivosti a rýchlosti tlače 3D tlačiarní. Vznikne manuál na prípravu podkladov pre 3D 
tlač získaných 3D skenovaním. Z procesu riešenia projektu by malo vyplynúť niekoľko záverečných prác. 
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránkach skupiny na sociálnych sieťach a počas prezentácii pre 
verejnosť.
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www.nadaciatatrabanky.sk

Aby umelcom nič nechýbalo



Grantový program Viac umenia

Grantový program Viac umenia podporuje umeleckú tvorbu študentov umeleckých smerov.

Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou Nadácie Tatra banky 
za umenie v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné 
umenie. Ambíciou Nadácie Tatra banky bolo priniesť do týchto oblastí umenia viac. Preto nadácia spojila víziu 
o rozvoji kultúry s druhou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského vzdelávania.

Nadácia podporila aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť vzdelávací proces reálnym potrebám praxe. 

Zámerom programu bolo umožniť študentom podporiť svoje teoretické vedomosti svojou aktivitou v týchto 
oblastiach umenia:

• audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas,
• divadlo,
• hudba,
• literatúra,
• výtvarné umenie.

Nadácia Tatra banky podporila aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia pod vedením učiteľov 
a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe. Podporili sme tímy s cieľom vytvoriť dielo a predstaviť, priblížiť 
tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporili sme účasť študentov umeleckých smerov 
na tvorbe renomovaných umelcov. 

Podporené boli aktívne skupiny študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 
Filozofi ckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Hodnotiace kritériá

Nadácia Tatra banky podporila tvorivú činnosť študentov, ktorá nadväzovala na ich vzdelávací proces, pričom 
sledované boli obsahové kritériá programu:

• originalita a invenčnosť tvorby,
• praktické výstupy tvorivej činnosti,
• počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
• pedagogická stránka tvorivých postupov a činností,
• využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bola súčasťou projektov, na zlepšovanie vzdelávacieho procesu 

na vysokých školách zameraných na umenie.
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Hodnotenie predložených projektov

Expertná výberová komisia bola zložená z 9 členov, pričom projekty predložené v jednotlivých oblastiach 
umenia posudzovali títo členovia:
Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas: Marek Leščák, Tomáš Hulík 
Divadlo: Slávka Civáňová, Rastislav Ballek 
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter 
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stanislav Masár
Milada Halová: hodnotila všetky predložené projekty.

Do programu bolo k termínu uzávierky 28. septembra 2018 doručených 81 projektov:
Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV 26
Divadlo    15
Hudba    20
Výtvarné umenie  18
Literatúra    2
v ktorých žiadatelia žiadali sumu 193 878 EUR.  
Nadácia Tatra banky podporila 28 najlepších projektov celkovou sumou 50 000 EUR.

Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii 

Oblasť umenia: Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas
2018vu002
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Krátky fi lm Suché Martini
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentkého fi lmu Suché Martini. Je to krátka dramatická komédia, ktorá sa snaží 
humornou formou vyrovnávať s problémami dnešnej doby – ako napríklad korupciou či postavením ženy v modernej 
spoločnosti. Príbeh je zasadený do prostredia malej stavebnej fi rmy s veľkými ambíciami, kde cez rozprávanie mladej 
sekretárky objavujeme odvrátenú stránku uzatvárania obchodných dohôd. Cieľom projektu je ponúknuť divákovi 
kvalitný fi lm, ktorý nenúteným spôsobom podrobí hlavných hrdinov (a ich morálne hodnoty) skúške. Prínosom bude 
rozvíjanie žánrového rozprávania, ktoré je v súčasnej slovenskej fi lmovej tvorbe stále výnimkou.

2018vu003
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Alter ’49
Suma podpory: 2 000 EUR

Hlavným dôvodom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky a motivácie jeho aktérov je fakt, že z celej V4 
je Slovensko jediné, ktoré nemá veľké CGI/VFX štúdio a platforma pre game cinematics nemá na Slovensku 
zastúpenie. Zámerom je preto spraviť, ako študentskú prácu, moderný štýl shortfi lmu. Bude sa odlišovať témou 
fi lmu, prostredím, bohatým využitím efektov, prezentácie a cieľovej skupiny. Vo fi lme sa povie iba pár viet, 
nadabovaný bude aj do anglického jazyka kvôli lepšiemu šíreniu. Na takúto tému zatiaľ na Slovensku takmer 
nič nevzniklo, v plánovanom rozsahu tiež nie a už vôbec nie od študentov.
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2018vu004
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave
Názov projektu: Trust me
Suma podpory: 850 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského krátkeho animovaného fi lmu študentky 3. ročníka 
animovanej tvorby na VŠMU, ktorý metaforicky zobrazuje vzťah matky a dieťaťa. Zachytáva obdobie, keď 
dieťa chce ísť svojou vlastnou cestou hľadať samé seba. Matka sa s tým však nechce zmieriť a nechápe to. 
Ich názory začínajú byť protichodné a celé to vyúsťuje do malej, i keď trochu komickej „vojny“. Toto dielo 
bude súčasťou klauzúrnej bakalárskej skúšky podporenej študentky, bude mať reprezentačnú funkciu nielen 
na slovenských festivaloch animácie, ale aj v zahraničí. V rámci reprezentácie je v pláne ďalej ho distribuovať 
ako súčasť krátkych fi lmových pásem pred fi lmami v kinách.

2018vu005
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Les
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského fi lmu LES. Krátka animovano-hraná rozprávka realizovaná 
experimentálnou výtvarnou technikou. Vizuálno-hudobná metafora o tom, že žiť život naplno znamená prekročiť 
pomyselný prah. Študentka VŠMU debutuje ako fi lmový tvorca a originálny výtvarník s citlivým prístupom 
k využitiu nových technológií a maľovania v 3D. Práca má priekopnícky charakter a v pláne je nielen šíriť fi lm 
po svetových festivaloch, ale aj publikovať nadobudnuté poznatky v domácich a zahraničných médiách.

2018vu009
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: IQ13
Suma podpory: 1 150 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského fi lmu. V magisterskom fi lme chce podporená študentka 
vyskúšať podľa rozdelenia Billa Nicholsa posledný a najzložitejší z modusov dokumentárneho fi lmu, refl exívny 
modus, ktorého ústredným spôsobom komunikácie je refl exia samého seba a svojho stvárnenia sveta. Dnešná 
doba je plná „fake news“, internetových fenoménov a pravda je čoraz relevantnejšia veličina. Film chce využiť 
tento fakt dnešnej doby a trochu sa s ním pohrať. Úlohou fi lmu bude ukázať divákovi jeho vlastnú naivitu 
a prostriedkami fi lmového média vybudovať legendu, nechať ho uveriť jej a vzápätí ju rozbiť. To, že forma 
dokumentárneho fi lmu vzbudzuje dôveryhodnosť neznamená, že jej máme slepo veriť aj v jej obsahu. Slepá 
adorácia v akejkoľvek forme je to najnebezpečnejšie pre ľudstvo, a preto chce študentka voči nej týmto fi lmom 
bojovať.
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2018vu011
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: KID
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského fi lmu KID, ktorý je drámou s komediálnymi prvkami, 
ktorá rozoberá nevyhnutný postup času a neudržateľnosť priateľstiev tak, ako si ich pamätáme. Filmom 
nás sprevádza mladý hrdina Dávid, ktorý je pred tridsiatkou a jeho okolie sa mení, priateľské putá z detstva 
a dospievania sa uvoľnujú. Film tvorí mladý štáb študentov umeleckých škôl, mladých absolventov týchto škôl, 
ako aj niekoľko profesionálov. Toto spojenie vytvára obohacujúce prostredie pre tvorbu a fi nalizáciu fi lmu KID, 
ale aj pre budovanie budúcich kreatívnych a pracovných vzťahov medzi dvoma generáciami. Film je žánrovo 
veľmi osviežujúcim fi lmom, na pozadí príjemných humorných situácií a ľahkosti každodenného života otvára 
tému neskorého coming of age fi lmu. Študenti, autori fi lmu sa neboja ukázať zábavnú, ironickú mládež tejto 
generácie, ale zároveň predstavujú silný aspekt, ktorým je neskoršie dospievanie a iná dynamika vývoja 
priateľských vzťahov a dospievania, akú doteraz poznáme.

2018vu018
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: The Gods – prologue
Suma podpory: 1 000 EUR

Jeden z hlavných zámerov projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, je obohatiť slovenskú nielen 
študentskú, ale aj profesionálnu kinematografi u o kvalitný sci-fi , fantasy projekt. Podporili sme projekt, ktorý 
dokáže spájať. A dôkazom je tím zložený z ľudí z niekoľkých krajín po celom svete. Film popisuje fi ktívne 
univerzum, kde sa postaví na odpor jedna rasa svojim stvoriteľom. To vyústi do obrovskej vojny, ktorá má 
za následok zmenu rovnováhy vo vesmíre. Tento príbeh je prológom hranej časti, ktorá sa bude odohrávať 
na Zemi.

2018vu020
Podporený subjekt: Asociácia slovenských fi lmových strihačov, o. z.
Názov projektu: Sweet 16 (mm)
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského fi lmu Sweet 16 (mm). Film vznikne spojením študentov 
VŠMU a profesionálnych fi lmárov. Študenti strihovej skladby a kameramanskej tvorby sa počas 5-dňového 
workshopu, pod pod vedením lektorov oboznámia s technologickým procesom spracovania 16-mm fi lmu, 
nakrútia svoje literárne scenáre na tému prvé stretnutie. Nakrútený materiál vlastnoručne spracujú a následne 
pristúpia ku strihu klasickou analógovou formou. Takýmto spôsobom vzniknú 4 audiovizuálne diela spojené 
do jedného spoločného krátkeho fi lmu. Výsledný fi lm bude na konci workshopu odpremietaný a doplnený 
živou komponovanou hudbou zúčastnených hudobných tvorcov. Výsledné diela budú uchované a využívať 
ich budú aj v ďalšom vzdelávacom procese študenti VŠMU.
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Oblasť umenia: Divadlo
2018vu029
Podporený subjekt: Terézia Mindošová
Názov projektu: Život človeka
Suma podpory: 630 EUR

Cieľom tohto projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, je v tvorivom procese dosiahnuť výsledný výstup 
v podobe inscenácie s názvom Život človeka z pera ruského symbolistického spisovateľa Leonida Andrejeva. 
Tvorivý tím sa bližšie pozrie na problematiku divadla a samotného života, ktorý sa nachádza nad priepasťou. 
Táto téma je dnes veľmi aktuálna z hľadiska otázky, kam smerujeme a základnej gnozeologickej otázky, kto 
som. Základné princípy bytia z fi lozofi ckého, náboženského, divadelného a praktického ponímania sveta ako 
takého. Divákovi prinesie projekt pohľad na elementárnu substanciu bytia a žitia, ako aj odpoveď na otázku 
Prečo existujeme. Projekt vracia dnešnému uponáhľanému a ľahostajnému človekovi jeho cit pre krásu a život.

2018vu030
Podporený subjekt: Ľubomír Bukový
Názov projektu: Gorila
Suma podpory: 2 970 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentský divadelný projekt Besy, ktorý je spracovaním slovenskej 
korupčnej kauzy Gorila. Údajný prepis nahrávok z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici z rokov 2005 
a 2006 je základnou osnovou dramatického textu, kompilovaného prostredníctvom výskumu materiálov 
a voľne dostupných informácií viažucich sa ku kauze, ktorá spôsobila najväčšie masové nepokoje v podobe 
demonštrácií sprevádzaných násilím a poškodzovaním majetku. Veľký význam v nich zohrali aj ozbrojené 
radikálne skupiny hlásiace sa k fašistickej a neonacistickej ideológii. Dokumentárny materiál, ktorý vznikol 
v turbulentnom období na Slovensku, bude opretý aj o politologické, fi lozofi cké a sociologické texty mapujúce 
vývoj demokracie. Finálna verzia dramatického textu bude inscenovaná divadelnými technikami Analýzy hry 
a roly v akcii. Výsledkom má byť študentská autorská divadelná inscenácia.

2018vu031
Podporený subjekt: Mgr. art. Alžbeta Vrzgulová
Názov projektu: Zastavení
Suma podpory: 2 000 EUR

Scénické zamyslenie s tanečnými vsuvkami Zastavení, ktoré podporila Nadácia Tatra banky, skúma pre 
Slovákov neznámu (id)entitu – utečenca. Čím je človek bez pasu? Aké má vzdelanie bez diplomu? Ako si 
odniesť nehmotné dedičstvo? Zastavení spájajú odkaz Bertolda Brechta, recykláciu materiálov a metaforický 
obrazový jazyk v činohernej inscenácii, aby hovorili o pohybe, presunoch a zmenách. Cieľom projektu je 
preniesť radosť z tvorby a dobrodružstva myslenia na diváka a bez pátosu a moralizátorstva otvoriť obchádzanú 
tému, ktorá polarizuje spoločnosť.
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2018vu032
Podporený subjekt: Šimon Ferstl
Názov projektu: Proces
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského divadelného projektu „Franz Kafka – Proces. Nové 
interpretačné možnosti“. Príbeh Jozefa K. je dobovou refl exiou na byrokratický systém, ktorý vyciciava jednotlivca. 
„K“ je obvinený a s najväčšou pravdepodobnosťou nie je vinný. Skutok, ktorý spáchal, nie je známy a Jozefa K. 
nakoniec stihne najvyšší trest. Dalo by sa povedať, že takmer po sto rokoch sa nič nezmenilo. Jednotlivec je proti 
systému bezbranný. Systém vždy vyhráva. Čo sa ale zmenilo, je množstvo informácií a prístup k nim. Súčasný 
poľsko-britský sociológ Zygmund Bauman písal vo svojom diele Tekuté časy, že už neexistuje prázdne miesto 
na mape a za všetko, čo sa vo svete deje, nesieme zodpovednosť. Je teda Jozef K. vinný? Nesú za jeho vinu 
zodpovednosť viacerí ? Dokážu si dnes ľudia vybrať z informácií, ktoré sú im poskytované, tie správne? Kto je 
nakoniec klamaný? Odpovede poskytne študentský projekt v tvorivom procese a ako inšpirácia poslúžia diela 
Zygmunda Baumana, Slovoja Žižeka a českej skupiny študentov Masarykovej univerzity. Projekt je reakciou 
na postfaktuálnu dobu, v ktorej sa dá dohľadať všetko. Všetci sme sa stali majiteľmi pravdy.

2018vu033
Podporený subjekt: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofi cká fakulta, Katedra kulturológie
Názov projektu: me (as artist) _irl
Suma podpory: 1 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského projektu s názvom performance me (as artist)_irl. V ňom 
sa odkazuje na internetový fenomén stotožňovania sa s familiárnymi situáciami na obrázkoch, ktoré sú často 
absurdné a nezmyselné. Ústrednou témou tejto multimediálnej performance je konfrontácia umelca s okolím 
na základe svojho umenia. Uprostred všetkého sa nachádza človek – jednotlivec s potrebou tvoriť a kreatívnym 
spôsobom sa prejaviť, obklopený spoločnosťou, ktorá jeho dielo pozoruje (rodičia, kolegovia, kamaráti, 
cirkev) a jej jednotliví členovia naň rôznym spôsobom reagujú a hodnotia ho podľa svojich osobných kritérií 
a preferencií. Samotné dielo mení svoj význam podľa kontextu, v ktorom sa nachádza a namiesto odpovedí 
dochádza k absurdným situáciam vyplývajúcim z nedorozumenia a nezáujmu pochopiť pohľad „tých druhých“.

2018vu036
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Modrofúz
Suma podpory: 1 000 EUR

Príbehy instantnej lásky, sexuálnej a vizuálnej príťažlivosti a zbavovania sa zodpovednosti sú prítomné naprieč 
všetkými sférami populárnej kultúry. Paralelne ale vzniká potreba redefi novať, čo pod láskou rozumieme. 
Zámerom študnetského projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, je doviesť divákov k zamysleniu sa 
nad významom a podstatou lásky. S tým súvisia aj odpovede na otázky ako: Čo a kto sa dá ľúbiť a prečo, čo 
je príčinou vzájomnej alebo akejkoľvek príťažlivosti? Inscenácia bude taktiež skúmať kritériá príťažlivosti, ktoré 
nastavuje doba, trend, a teda spoločnosť. Prínosom projektu bude aj netradičný a jedinečný svetelný zážitok. 
Scéna bude mať netypické svietenie LED svetlami, ktoré vedia meniť farbu a intenzitu. Súčasný text dáva 
priestor mladej dramatickej tvorbe študentov divadelnej fakulty VŠMU a v neposlednom rade sa každý účastník 
procesu veľa naučí a nadobudne bohaté skúsenosti v umeleckom svete.

122 Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



2018vu037
Podporený subjekt: Lenka Gorfolová
Názov projektu: Morena
Suma podpory: 1 400 EUR

Hudobno-poetická inscenácia Morena, ktorej vznik podporila Nadácia Tatra banky, prináša humorno-dojímavé 
výpovede 2 mladých žien o tom, ako vnímajú dnešný svet a vzťahy. Na záver inscenácie sa k ženskej optike 
pridá ako kontrapunkt aj mužský pohľad. „Prečo sa ľudia prestali cítiť, počúvať, chcieť?“ Tvorivý proces, ktorého 
výsledkom je premiéra a reprízy inscenácie Morena v sezóne 2018/2019, bude sprístupnený študentom, ktorí 
ním získajú možnosť nahliadnuť do tvorby divadelnej inscenácie v profesionálnom divadle.

Oblasť umenia: Hudba
2018vu044
Podporený subjekt: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Názov projektu: Wolfgang Amadeus Mozart: Čarovná fl auta
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu Singspiel Čarovná fl auta Wolfganga 
Amadea Mozarta, ktorý ponúka priestor na prehĺbenie nadobudnutých vokálno-technických zručností mladých 
interpretov. Vokálne party kladú na interpretov vysoké nároky z hľadiska vokálno-technického. Novým dôležitým 
cieľom pri naštudovaní operného diela je dosiahnutie prirodzeného javiskového prejavu pri hovorených 
monológoch a dialógoch s kontinuálnym prepojením spievaného a hovoreného textu. Veľkým pozitívom je 
uvedenie opernej inscenácie s orchestrálnym sprievodom. Významná je taktiež možnosť tvorivej spolupráce 
študentov školy s renomovanými osobnosťami operného a dramatického umenia. Projekt umožní zapojiť sa 
do vzájomnej spolupráce pri jeho realizácii 54 študentom. Výsledným produktom kreatívnej spolupráce budú dve 
premiéry s možnosťou reprízovania.

2018vu045
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Názov projektu: Česko-slovenská hudba
Suma podpory: 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu, ktorý sa orientuje na exkluzívne 
uvedenie literatúry pre dva klavíry v originálnej dramaturgii a kvalitnom interpretačnom obsadení interpretmi 
z radov Katedry klávesových nástrojov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Projekt koreluje s výročím 
domovskej inštitúcie – VŠMU, ktorá si v roku 2019 pripomenie 70. výročie svojho vzniku a je jedným 
z nosných príspevkov k oslavám významného medzníka v histórii hudobného školstva v priestore bývalého 
Československa. Zároveň nadväzuje na úspešný projekt PIANOS AMERICANOS, ktorý zaznamenal 
mimoriadne priaznivé hodnotenie širokej verejnosti. V nastolenej úspešnej línii plánuje autorský tím 
v predloženom projekte Česko-slovenská hudba pokračovať rozšírením aktivít a spolupráce s ďalšími 
hudobno-pedagogickými inštitúciami (Praha, resp. Maďarsko).
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2018vu047
Podporený subjekt: Mgr. Art. Ladislav Fančovič Art D.
Názov projektu: Saxophobia Bratislava 2019
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu, ktorý  zásadne ovplyvňuje výučbu 
saxofónu, ktorý je na Slovensku väčšinou chápaný ako džezový nástroj, ale pôvodne bol skonštruovaný ako 
nástroj pre vážnu hudbu a mimo Slovenska je toto povedomie o ňom oveľa viac rozšírené. Profesori, ktorí 
sú súčasťou projektu, sú svetovou špičkou v hre vážnej hudby na saxofóne. Týmto projektom opäť otvoríme 
aj celospoločenskú tému medzi samotnými umelcami a pedagógmi o nutnosti participácie zahraničných 
pedagógov v slovenskom výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom projektu je výučba hry vážnej hudby 
na saxofóne špičkovými zahraničnými pedagógmi a obohatenie slovenských študentov o výnimočné 
skúsenosti a rôzne uhly pohľadu na interpretáciu vážnej hudby na tomto nástroji. Cieľom je, aby sa študenti 
oboznámili s novými technikami, aktuálnymi trendmi v hre na saxofóne a v motivujúcej tvorivej atmosfére 
naskúšali priamo na Saxophobii program na koncert saxofónového orchestra, ktorý verejne predstavia 
na koncerte v Slovenskom rozhlase.

2018vu048
Podporený subjekt: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Názov projektu: JUKEBOX
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu, inscenácie JUKEBOX, ktorý evokuje 
zámer vytvoriť štýlovo pestrý priestor na spojenie jednotlivých formovo aj žánrovo rôznorodých scénok 
a výstupov do kompaktnej inscenácie. Stimuluje všetky zmysly diváka k vnímaniu emočného audiovizuálneho 
zážitku, ponúka nielen hudobný a dejový zmysluplný obsah, ale aj hlbší psychologický pohľad na medziľudské 
vzťahy. Priestor, ktorý dostanú študenti vo forme verejnej prezentácie pred divákmi, im dáva možnosť overiť 
si nielen postupy tvorby, ale poskytuje i skúsenosť živého interaktívneho kontaktu s verejným vystúpením. 
Študenti prechádzajú praktickými situáciami hudobných divadiel, kde interpreti musia byť schopní efektívne 
interpretovať skripty a piesne a zároveň sa dobre a pohotovo orientovať. Tvorba inscenácie umožňuje 
študentom preskúmať integrálne zručnosti potrebné pre úspech v tejto oblasti a umožňuje porozumieť 
profesijnej etike a pripraviť sa na prísne fyzické a emocionálne požiadavky hudobného divadla.
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2018vu050
Podporený subjekt: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Názov projektu: Obrázky pre Slovensko
Suma podpory: 500 EUR

Prioritnou myšlienkou vzniku študentského projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky,  bolo jubileum 
nestora slovenskej hudby Eugena Suchoňa a možnosť aktualizácie jeho odkazu. Inšpiráciou bol pôdorys 
populárneho klavírneho 6-časťového cyklu OBRÁZKY ZO SLOVENSKA a malou retušou v názve vznikli 
OBRÁZKY PRE SLOVENSKO. Z pôvodných vybrala autorka scenára Mária Glocková iba dva klavírne (Maličká 
som, Horalská suita), ďalšie dva z dielne majstra Suchoňa sa jemne „premaľovali“ (sólo pre pozaunu, zborová 
tvorba). Nové hudobné obrázky od mladých slovenských autorov vznikli ako dedikácia velikánovi slovenskej 
hudby. V interpretačnej línii šiestich koncertných vstupov sa kombinujú výkony renomovaných umelcov 
so začínajúcimi. Projekt v kombinácii so sprievodným slovom bude prístupný deťom, študentom aj širšej 
kultúrnej verejnosti nielen v Banskej Bystrici, ale aj v Brezne a Pohronskej Polhore, kde chcú mladí umelci 
program ponúknuť v repríze. 

2018vu054
Podporený subjekt: Lenka Novosedlíková
Názov projektu: music unlimited – hudba bez hraníc
Suma podpory: 1 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu, music unlimited – hudba bez hraníc, 
ktorý si stanovuje za cieľ priblížiť slovenským poslucháčom hudobných škôl hudbu, ktorú ako študenti nemajú 
možnosť poznať. Práve spolupráca s hudobnými inštitúciami v priestore celého Slovenska je ťažisková pre 
intenzívne celoplošné nadobudnutie vedomostí v oblasti súčasnej hudby u študentov. Aktívni účastníci projektu 
music unlimited zažijú tri dni workshopov o mimoeurópskej hudbe 20. storočia, o súčasnej elektro-akustickej 
hudbe a pod vedením skúsených skladateľov a interpretov súčasnej hudby Lenky Novosedlíkovej a Mateja 
Slobodu spoločne naštudujú vybrané dielo jedného z najvýznamnejších skladateľov hudby 20. storočia 
Jamesa Tenneyho. Výsledkom spoločného snaženia sa zapojených študentov bude koncert zostavený z novej 
kolaboratívnej multimediálnej kompozície, inštrumentálnej skladby pre ľubovoľný počet hráčov Jamesa 
Tenneyho a skladby pre tri nástroje od amerického velikána pomalej hudby Mortona Feldmana.
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2018vu059
Podporený subjekt: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Názov projektu: Kompost – kompozičné dielne
Suma podpory: 500 EUR

Projekt KOMPOST vznikol v roku 2014 na pôde FMU AU ako platforma na podporu skvalitnenia vzdelávania 
a rozširovania povedomia v oblasti artifi ciálnej hudby. Zrealizovaných má množstvo koncertov, kompozičných 
dielní a prednášok. Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavná projektová aktivita je edukačná 
činnosť, tri verejné prednášky venované nástroju gitara, konzultácie rozpracovaných/hotových skladieb 
a následné overenie skladieb do praxe s členmi ansámblu Kompost a gitarovým kvartetom na slávnostnom 
koncerte. Tiež pôjde o prezentovanie FMU AU, propagovanie značky školy. Zámerom projektu je obohatiť 
účastníkov o nové vedomosti s dôrazom na študentov kompozície škôl, podporiť a rozvíjať výchovu mladých 
ľudí. Výstupom sa stanú zeditované partitúry a party rozpracovaných či hotových skladieb. Po koncertných 
výstupoch budú účastnící prizvaní na steering committee, ktoré odborne podľa kolokviálneho dialógu 
účastníkov zreferuje a zhodnotí celkovú úspešnosť a jednotlivých členov v danej atmosfére spojí v jeden 
kolektív.

2018vu060
Podporený subjekt: Vysoká škola múzických umení
Názov projektu: AsynChrónie 2019 – prehliadka mladých skladateľov
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vznik študentského hudobného projektu AsynChrónie 2019 – je to prehliadka 
mladých skladateľov, festival, kde môžu svoju tvorbu prezentovať študenti kompozície a mladí skladatelia 
z celého Slovenska. Sprievodným podujatím festivalu je séria workshopov s renomovanými hudobníkmi 
a skladateľmi. Na uskutočnení festivalu sa podieľa skupina mladých skladateľov a dirigentov, študentov VŠMU, 
ktorí majú podobné organizátorské skúsenosti aj z predchádzajúcich študentských festivalov. Platforma 
AsynChrónie – prehliadka mladých skladateľov vznikla, pretože podujatie podobného druhu po zániku 
prehliadok organizovaných zoskupením skladateľov SOOZVUK na Slovensku prakticky neexistovalo. 
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Oblasť umenia: Literatúra
2018vu062
Podporený subjekt: Júlia Oreská
Názov projektu: Literárne sústredenie Medziriadky
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila organizáciu vzdelávacieho podujatia Medziriadky, ktoré predstavuje unikátny 
vzdelávací projekt, zameraný na cieľavedomé, konzistentné a dlhodobé kultivovanie študentov s literárnym 
nadaním. Tí sú vybraní prostredníctvom literárnej súťaže, v ktorej sú odbornou porotou ohodnotení ako 
perspektívni, a tým získavajú nárok absolvovať týždenné literárne sústredenie zamerané na rôzne aspekty 
kultivácie ich talentu, od uchopenia literatúry v teoretickej a kritickej rovine až po rozličné prístupy k tvorivému 
procesu. Vzdelávanie prebieha predovšetkým interaktívnou formou na rozboroch súťažných textov, 
workshopoch prózy, poézie, drámy, umeleckého prekladu a publicistiky, ale aj prostredníctvom prednášok 
a sprievodného programu. Lektori sústredenia poskytujú účastníkom aj kvalitný kariérny mentoring. 
Predsavzatím projektu je rozširovať tento prínos do slovenského literárneho života a poskytovať študentom typ 
vzdelávania, ktorý je v slovenskom kontexte jedinečný a ktorý im otvára priestor pre umeleckú sebarealizáciu 
na profesionálnej úrovni.

Oblasť umenia: Výtvarné umenie
2018vu067
Podporený subjekt: Silvia Fröhlich Zrebná
Názov projektu: Gold Era
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentský projekt, ktorý predstavuje zrod novej udržateľnej značky. Teda 
vznik kolekcie udržateľnej módy, ktorá vychádza z recyklovania odevov z druhej ruky (secondhand). 
Cieľom je vytvoriť lokálny dizajn, ktorý bude prístupný pre širokú verejnosť, nielen pre jeho ekologický, 
dekonštruktivistický charakter, ale aj preto, že ceny budú porovnateľné s komerčnými fast fashion značkami. 
Zámerom projektu je, aby sa ľudia začali zaujímať o náš lokálny dizajn.
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2018vu073
Podporený subjekt: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Názov projektu: Digit
Suma podpory: 3 000 EUR

V aktuálnom svete art dizajnu môžeme čoraz viac pozorovať prelínanie disciplín úžitkového a voľného umenia, 
preto je potrebné s touto skutočnosťou oboznámiť študentov vysokej školy. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt, ktorého cieľom je nadviazať na tradíciu práce s drevom na našom území s použitím všetkých 
dostupných analógových i digitálnych médií. Dôraz sa tu kladie nielen na výsledok práce dizajnéra, ale 
i na proces a jeho prezentáciu, ktorá bude zavŕšená v rámci Bratislava Design Week a výstavou 
v Galérii Medium.

2018vu078
Podporený subjekt: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Názov projektu: Plán A – adaptívny plán osady v Sv. Antone
Suma podpory: 3 000 EUR

Predmetom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky je návrh urbanistického plánu osady v Sv. Antone 
v B. Štiavnici. Projekt študentov vysokej školy je súčasťou umeleckej rezidencie TROJICA, ktorú zakladá 
združenie Štokovec – priestor pre kultúru, spoločne s mestom Banská Štiavnica. Princípom mestských 
rezidencií je interakcia s konkrétnou komunitou ľudí, reakcia na lokálne témy a zmena za pomoci umenia. 
Plán A zároveň nadväzuje na dlhodobý výzkum prebiehajúci v Ateliéri urbánnych stratégií na Katedre 
architektonickej tvorby VŠVU. Zámerom je zhodnotiť prostredie, identifi kovať jeho nedostatky aj potenciál 
a spoločne so skupinou študentov v priamej spolupráci s komunitou miestnych Rómov realizovať iniciačné 
architektonické intervencie.

2018vu081
Podporený subjekt: Boris Németh
Názov projektu: Bratislava – Košice
Suma podpory: 3 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila študentský projekt – prípravu, tvorbu a výstavu „reportážnej fotogrtafi e“. 
Už v čase, keď sa prvýkrát uvažovalo o stavbe diaľnice v Československu, teda v 30. rokoch minulého 
storočia, boli plány stavať cestu severom Slovenska. V roku 1938 vtedajšia vláda stanovila trasu v smere 
Praha – Jihlava – Brno – Žilina – Košice. Prišla však vojna a s výstavbou sa reálne začalo až v 60. rokoch. 
Vláda dala najnovšie sľub, že všetky úseky budú dokončené v roku 2030. O celú generáciu neskôr, ako 
politici pôvodne sľubovali. Zmení kompletná diaľnica život na Slovensku k lepšiemu? Budú príležitosti 
na zamestnanie narastať alebo klesať? Budú hospodárstvo a priemyselné odvetvia kolapsovať alebo 
prosperovať? Ostaneme nadalej xenofóbnym národom bez prisťahovalcov, alebo nás diaľnica zmení? Čo 
na Slovensku znamená byť „hrdým Slovákom“? Tieto otázky budú kladené ľuďom pri cestovaní pozdĺž 
cesty, fotografované budú eklektické postavy z kaviarní, kamiónov, na odpočívadlách, benzínových 
pumpách či len tak pri ceste. Bude diaľnica našu krajinu spájať, alebo naďalej rozdeľovať?
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Grantový program Viac dizajnu

Grantovým programom Viac dizajnu rozšírila Nadácia Tatra banky svoju podporu o oblasť dizajnu.

Cieľom programu bolo podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. 
Nadácia Tatra banky podporila uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých 
aktivít, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
 
Nadácia Tatra banky podporila mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká 
obchodná značka. Podporila tých, ktorí tvoria pod svojím vlastným menom, alebo tých, ktorí s tým ešte len 
začínajú.

Hodnotiace kritériá

Podporili sme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne opísal a predstavil, pričom 
sledovanými kritériami boli:

• význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
• rozsah vplyvu na verejný priestor
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov.

Hodnotenie predložených projektov

Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá posudzovala všetky predložené projekty. 
Vybrala z nich tie najkvalitnejšie a odporučila ich na schválenie Správnej rade Nadácie Tatra banky.

Expertná výberová komisia bola zložená z troch členov:
Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu
Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Milada Halová, Tatra banka, a. s.

Nadácia Tatra banky podporila dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka. 
Do prvého kola programu bolo k termínu uzávierky 28. februára 2018 prijatých 71 projektov, v ktorých 
predkladatelia žiadali spolu 121 584 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 11 najlepších a navrhla podporiť 
ich celkovou sumou 19 340 EUR.

Do druhého kola programu bolo k termínu uzávierky 16. októbra 2018 prijatých spolu 62 projektov, 
v ktorých predkladatelia žiadali spolu 117 068 EUR. Hodnotiaca komisia vybrala 10 najlepších, 
ktoré podporila celkovou sumou 16 660 EUR. 

V roku 2018 Nadácia Tatra banky podporila 21 dizajnérov sumou 36 000 EUR.
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Zoznam podporených projektov s anotáciou o ich realizácii

2018diz006
Podporený subjekt: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Názov projektu: Absolventská prehliadka Ateliéru 343
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, v rámci ktorého sa na vysokej škole 
uskutoční absolventská prehliadka ateliéru odevného dizajnu, ktorá je každoročnou 
prezentáciou bakalárskych a magisterských záverečných prác s vyše 20-ročnou 
tradíciou. Hlavným cieľom podporeného projektu je verejná prezentácia 
a medializácia absolventských prác mladých módnych dizajnérov pred širokou 
laickou aj odbornou verejnosťou, ako aj prezentácia tvorby Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných 
umení. Proces prípravy módnej prehliadky je súčasťou edukačného procesu v Ateliéri odevného dizajnu 
a podmienkou pre ukončenie štúdia, čo prispieva k odbornému rastu študentov a profesionalizuje nielen ich 
tvorbu, ale aj ich postprodukčné aktivity. Absolventská módna prehliadka každoročne prináša prehľad originálnej 
autorskej tvorby najnovšej generácie módnych návrhárov a pomáha im naštartovať ich profesionálnu kariéru.

2018diz012
Podporený subjekt: Zuzana Svatíková
Názov projektu: Miksmitte – Breaking the limits
Suma podpory: 1 940 EUR

Zámerom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky je vytvoriť kolekciu 
inovatívnych produktov narúšajúcich tradičnú predstavu o tom, čo je úžitkový 
predmet. Projekt Miksmitte – Breaking the limits pracuje s experimentálnym 
prepojením hmôt porcelánu a skla. Zároveň komentuje súčasné spoločenské 
pnutia, ktoré rezonujú verejnosťou. Výstupom projektu bude verejná prezentácia 
na pražskom Designbloku 2018.

2018diz027
Podporený subjekt: Tomáš Kompaník
Názov projektu: AHA, SLOVENSKÝ ROK
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt mladého dizajnéra, v rámci ktorého vznikne publikácia AHA, 
SLOVENSKÝ ROK, ktorá spája tradičné slovenské ľudové vzory so súčasným grafi ckým dizajnom. Cieľom 
je ukázať krásu slovenských ľudových tradícií a ich inšpiračný potenciál pre laikov i dizajnérov, pre Slovákov 
i cudzincov. Na viac ako 300 stranách predstaví život našich predkov, ich vzťah k prírode, tradície, zvyky. 
Jednotlivé texty sú poprepletané slovenskými pranostikami. Ide o vizuálnu publikáciu, plnú ilustrácií 
slovenských ľudových vzorov s rastlinnými a zvieracími motívmi, ktoré odkazujú na silný vzťah našich predkov 
k prírode. Vďaka moderným postupom spracovania a technológiám vznikajú nové farebné kombinácie, vzory 
a kompozície. Kniha je v slovenskom a anglickom jazyku, takže má predpoklad reprezentovať Slovensko 
v zahraničí a ukázať naše výtvarné umenie a tradície aj za hranicami. 
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2018diz032
Podporený subjekt: Lenka Sršňová
Názov projektu: MONOCHROMA
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Monochroma, ktorého cieľom bolo vytvoriť 
autorskú kolekciu a odprezentovať ju na akcii Fashion LIVE! 2018, platforme pre 
súčasných slovenských odevných dizajnérov. Do projektu boli zapojení dizajnéri, 
vizuálni aj hudobní umelci, ktorých výstupom bola multižánrová prezentácia 
kolekcie s dôrazom na experimentálny odev s využitím nových médií.

2018diz049
Podporený subjekt: Michaela Bednárová
Názov projektu: Kolekcia ľanových látok s autorským dizajnom
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt mladej dizajnérky, v rámci ktorého 
vznikla nová kolekcia tkaných látok. Kolekcia ideovo nadväzuje na myšlienku 
obnovenia ľanových textílií a ich prinavrátenie do odevného i interiérového 
použitia. Kolekcia látok bude navyše založená na výskume pôvodných textílií, 
ktoré sa vyrábali v kežmarskom Tatraľane. Východiskom pre kolekciu je slovenský 
vidiek a poľnohospodárska poetika. Versatilné a jednoveľkostné odevy sa 
ukázali byť úspešným formátom udržateľnej módy. Veľmi dôležitým aspektom kolekcie i celkovo značky Puojd 
je tvoriť módu lokálne a využívať dostupné možnosti textilu a textilných techník v slovenských či českých 
fi rmách. Finálny výsledok kolekcie bol predstavený prostredníctvom videospotov a fotografi í. Kolekcia bola 
prezentovaná na Fashion LIVE 2018.

2018diz052
Podporený subjekt: Mgr. art. Andrea Chrastinová Pojezdálová
Názov projektu: Tvorba a prezentácia kolekcie udržateľnej módy
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt mladej dizajnérky, v rámci ktorého vznikla nová módna kolekcia, 
ktorá nadväzuje po technickej stránke na predošlú kolekciu EREMITA, v rámci ktorej je načrtnutý experiment 
s udržateľným aspektom módy. Zámerom projektu bolo túto problematiku hlbšie preskúmať a následne 
v tvorivom a realizačnom procese s danými poznatkami ďalej experimentovať. Výsledkom by mala byť 
originálna, funkčná, nadčasová séria odevov zohľadňujúca etický a ekologický prístup. Prezentácia kolekcie 
bude koncipovaná tak, aby zaujala lokálneho zákazníka a tiež aby edukovala a vyvolala diskusiu ohľadom 
udržateľnosti módneho priemyslu.
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2018diz053
Podporený subjekt: Lucia Šohajdová
Názov projektu: Something to Write Something With (SWSW)
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Inciatívy SWSW, ktorá je založená 
primárne na tvorbe písma a grafi ckého dizajnu. Cieľom projektu je rozšíriť 
povedomie o vizuálnej kultúre v tejto oblasti. Ďalším krokom pri realizácii 
projektu sú plánované spolupráce, ktoré má autorka projektu v úmysle nadviazať 
s domácimi a zahraničnými dizajnérmi. Takto chce autorka zvýšiť povedomie 
o dobrom dizajne na Slovensku.

2018diz055
Podporený subjekt: Vlasta Kubušová, Zuzana Gombošová
Názov projektu: Feel Free To Consume!
Suma podpory: 2 000 EUR

S vývojom nových ekologických materiálov je treba vyvinúť aj ich adaptáciu 
a použitie v produktovom dizajne. Nadácia Tatra banky podporila projekt mladej 
dizajnérky, ktorý spája spôsob spracovania dvoch nových materiálov – novej 
generácie bioplastov a bakteriálnej celulózy. Tieto dva materiály sú kandidátmi 
na náhradu konvenčných plastov a hodia sa na výrobky s kratšou životnosťou. 
Takými sa však stáva čoraz viac produktov, ktoré sa kedysi využívali roky a dnes sú len otázkou jednej sezóny. 
Rýchlosť produktov sa zvýšila, avšak tomuto tempu sa zatiaľ neprispôsobil výber vhodných materiálov 
pre produkty každodenného použitia. Presne to by autorky projektu rady zmenili. Ich experimenty sú zamerané 
na preskúmanie kombinácií z materiálov, ktoré sú CO2 neutrálne a 100% rozložiteľné v prírode.

2018diz056
Podporený subjekt: Petra Kovácsová
Názov projektu: Suck it and Blow it up
Suma podpory: 600 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt mladej dizajnérky Suck it and Blow it up, 
ktorý je jej diplomovou prácou. Ide o vytvorenie odevnej kolekcie, ktorej hlavným 
a nosným pilierom budú funkčné, nositeľné, nafukovacie kusy odevov, ktoré budú 
vytvorené technológiou vysokofrekvenčného zvárania pomocou elektród. Cieľom 
je vytvorenie kolekcie, ktorá pozostáva z minimálne ôsmich celistvých outfi tov. 
Kolekcia je podmienkou na ukončenie magisterského stupňa na Vysokej škole výtvarných umení. 
Bola prezentovaná na Absolventskej prehliadke Ateliéru 343.
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2018diz060
Podporený subjekt: Beáta Hriadelová Kurajová
Názov projektu: Alternatívne formy v protetike
Suma podpory: 1 800 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý sa zameriava na vývoj a výrobu 
protéz dolnej končatiny a doplnkov určených pre užívateľov v 21. storočí. 
Hlavným cieľom projektu je ponúknuť nielen užívateľom, ale aj existujúcim 
fi rmám a verejnosti inovatívny, ekonomicky prijateľný a estetický prístup v oblasti 
protetiky, a tým postupne odbúravať zaužívané spoločenské stereotypy. Práca 
rovnako obsahuje výskum, ktorý analyzuje historicko-spoločenské aspekty problematiky, skúma súčasné 
prevedenia a trendy, na základe ktorých prináša nové riešenia vytvorené priamo pre potreby užívateľa. 

2018diz071
Podporený subjekt: Ing. Marek Spevák
Názov projektu: o. z. Slovenská asociácia kvetinárov a fl oristov
Suma podpory: 1 000 EUR

Slovenská asociácia kvetinárov a fl oristov je občianske združenie právnických 
a fyzických osôb zaoberajúcich sa odborom fl oristika. VICTORIA REGIA je 
Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou 
a zároveň Majstrovstvá Slovenska vo fl oristike. Nadácia Tatra banky podporila 
projekt, v rámci ktorého si už po 25. raz zmerali sily fl oristi v troch kategóriách 
(žiaci, juniori, seniori). Pri jubilejnom ročníku 25. súťaže VICTORIA REGIA prišla na rad hudba a nosnou témou 
sa stala SYMFÓNIA V KVETOCH. Súťažiaci fl oristi sa pri svojej tvorbe museli inšpirovať hudobným zadaním.

2018diz081
Podporený subjekt: Mária Štraneková
Názov projektu: Mayamay 2019
Suma podpory: 1 950 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt s názvom Mayamay 2019, ktorého zámerom je vytvorenie odevnej 
kolekcie dizajnérky Mgr. art Márie Štranekovej ArtD. Cieľom je vytvorenie a prezentovanie kolekcie na vysokej 
úrovni kvality a originality. Kolekcia bude obsahovať 7 – 12 modelov vytvorených z kvalitných materiálov 
inovatívneho strihu. Ideové zameranie bude vychádzať z aktuálnej kolekcie Come to the light. V kolekcii sa chce 
dizajnérka zaoberať autorským strihovým riešením a aktuálnou eko – „zero waste“ tematikou. Následne bude 
zdokumentovaná a grafi cky upravená do podoby katalógu na prezentačné účely.
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2018diz091
Podporený subjekt: Mgr. art. Roman Mackovič
Názov projektu: ORB – fyzická interakcia s digitálnym prostredím
Suma podpory: 1 180 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt ORB, ktorý je praktickou časťou dizertačnej práce v laboratóriu 
MediaLab* na VŠVU. Skúma možnosti fyzickej interakcie s digitálnym prostredím. Pomocou špecifi ckých, 
na mieru vytvorených objektov, ktoré sú užívateľským rozhraním, človek manipuluje s programovateľným 
digitálnym médiom v úlohe multisenzorickej prezentácie, nástroja a hry. Za formu fyzického objektu je zvolená 
guľa, ktorá je primárnym priestorovým geometrickým tvarom ponúkajúcim veľa možností experimentovania. 
Interaktívny guľový objekt môže byť zverejnený na podujatí Biela noc 2019, je možné využívať ho na rôzne 
ďalšie prezentačné účely.

2018diz096
Podporený subjekt: Barbora Jakubová
Názov projektu: Í m not a robot
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie odevnej značky I’m not a robot a jej 
iniciačnej kolekcie. Prioritne sú tu použité vyradené a poškodené materiály, zvyšky z tovární, od remeselníkov 
a lokálnych výrobcov. Použité sú rôzne špecifi cké techniky. Sústredenie je na udržateľnú kvalitu a vytvorenie 
vzťahu nositeľa k odevu tým, že sa dokumentuje a odhaľuje proces výroby, ktorý je súbežne s realizáciou 
zverejňovaný na sociálnych sieťach a internetovej stránke značky. Cieľom je priniesť namiesto sezónnych 
kolekcií samostatne stojace solitéry, vznikajúce v limitovaných pop-up kolekciách.

2018diz097
Podporený subjekt: Lucia Gamanová
Názov projektu: ŠPERK AKO NIEČO II.
Suma podpory: 900 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého hlavnou témou je práca s nájdenými objektmi, ktoré sú 
väčšinou spoločnosti považované za odpad. Výsledkom projektu je kolekcia šperkov, prezentovaná ako site 
specifi c inštalácia, navrhnutá priamo pre priestor galérie NOVA. Dôležitou súčasťou prezentácie je mobiliár 
s posuvnými a otvárateľnými časťami, ktorý má aktivovať návštevníka a podnietiť ho nachádzať a objavovať. 
Estetizáciou a povýšením nájdených, diskvalifi kovaných „odpadových“ predmetov do sféry umenia vytvára 
komunikačný kanál medzi nositeľom šperku a pozorovateľom. Predmety nájdené na zemi nevyhnutne 
sprevádza akcia, počas ktorej mapuje trasu a zaznamenáva svoj pohyb. Vzniká tak nový vzťah k nájdenému 
predmetu a príbeh, ktorý bude reprezentovať inštalácia výstavy.
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2018diz101
Podporený subjekt: Alexandra Opoldusová
Názov projektu: Hej! 2232. Otvor okno.
Suma podpory: 880 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorý je zároveň aj diplomová práca. V rámci neho bude spracovaná 
téma týkajúca sa komerčných aj nekomerčných letov na obežnej dráhe Zeme. Dizajnérku zaujal sled, ktorý 
od 60. rokov 20. storočia, keď vypukol „vesmírny boom“, postupne prekračuje medze, či v reálnom objavovaní 
vesmíru a kráčaní po mesiaci až k fi lmovému priemyslu, kde má fantázia dvere otvorené. Všetky tieto aspekty 
sú inšpiráciou k vytvoreniu interiéru, povedzme akejsi vesmírnej kapsule pre vesmírneho turistu a predstavuje 
si, že napríklad v roku 2232 už ľudia nebudú mať ani len svoje meno, ale len číslo a bude možné lietať z planéty 
na planétu. V interiéri kapsule by sa malo nachádzať všetko, čo taký správny turista potrebuje k životu. 
V neposlednom rade aj vhodné oblečenie, kombinézu, kufor, helmu, rukavice či okuliare.

2018diz111
Podporený subjekt: Terézia Denková
Názov projektu: Typogaráž
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Typogaráž, cieľom ktorého je vytvoriť kombinovaný galerijno-eventový 
priestor. Jeho hlavným poslaním je prezentovať tvorbu písma a publikácií, ako aj grafi cký dizajn v širšom 
zmysle. Tiež organizovať výstavy, prednášky, workshopy. Popularizovať a zviditeľňovať výstupy domácich 
umelcov a tvorcov, mapovať aktivity na domácej scéne, prinášať hostí zo zahraničia, otvárať slovenskú 
typografi u, tvorbu písma a knižný dizajn verejnosti. Ukázať našu scénu zahraničiu a prepájať navzájom 
profesionálov, študentov, nadšencov, užívateľov, záujemcov aj doposiaľ nezainteresovanú verejnosť. Vzdelávať, 
experimentovať a podnecovať k záujmu o tieto činnosti a okruhy tvorby.

2018diz112
Podporený subjekt: Čierne diery, o. z., Martin Lipták
Názov projektu: Čierne diery: Kniha grafík Bratislavy
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého výstupom bude nová zberateľská publikácia združenia 
Čierne diery. Zachytí 30 prehliadaných pamiatok Bratislavy na ilustráciách Daniely Olejníkovej, vytlačených 
na risografi ckej tlačiarni Risomat. Pôjde o tlačový experiment v limitovanom počte kusov a zároveň ukážku 
hodnôt chátrajúcej architektúry na Slovensku. V knihe sa spoja popularizačno-historické poznatky združenia 
Čierne diery s ilustráciami pamiatok. Schátrané alebo prehliadané objekty budú zobrazené s dôrazom na ich 
skryté hodnoty a nevyužitý potenciál. Kniha bude zberateľskou publikáciou s cieľom poukázať na cenné 
historické dedičstvo.
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2018diz113
Podporený subjekt: Pavol Dendis
Názov projektu: UNSEEN*
Suma podpory: 1 750 EUR

Podstatou projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, je spracovanie slovenkých ľudových povier a postáv 
do pánskej odevnej kolekcie, ktorá bude mať presahy do dámskeho odevu. Tvorca odkazuje na historickú 
a ľudovú podstatu zvolenej témy, ale zároveň vníma moderný aspekt, ktorý by rád vniesol do odevu. Výsledkom 
bude odevná kolekcia, ktorá bude v sebe spájať poctivé remeslo, výtvarnú stránku a príbeh. Použitými 
materiálmi bude najmä ľan a vlna v spojení s kožou, šperkmi z kovu a prírodnín. Autor následne vytvorí kolekciu 
minimálne 15 modelov, ktoré budú reprezentovať jeho autorskú tvorbu a slovenskú ľudovú kultúru. Kolekcia 
by mohla byť prezentovaná na medzinárodnom módnom festivale FashionClash Festival v Maastrichte a tiež 
na podujatiach v rámci Slovenska.

2018diz125
Podporený subjekt: Silvia Bárdová
Názov projektu: Nomádsky dizajn
Suma podpory: 2 000 EUR

Takmer každý siedmy človek na svete migruje. Téma „nomádskeho“ spôsobu života nebola zrejme nikdy 
taká aktuálna ako dnes. Zámerom projektu, ktorý podporila Nadácia Tatra banky, je zrealizovať ucelenú 
dizajnérsku kolekciu interiérových doplnkov, navrhnutú, zameranú a určenú pre cieľovú skupinu ľudí žijúcich 
rôznymi formami moderného „nomádskeho“ života. Cieľom je vytvoriť prototypy produktov odpovedajúcich 
na špecifi cké potreby ľudí žijúcich pohyblivým životným štýlom bez trvalého miesta pobytu. Plánovaná 
prezentácia výslednej kolekcie má za cieľ podporiť rozšírenie povedomia o téme „nomádskeho“ dizajnu 
a poskytnúť spätnú väzbu od odbornej aj širokej verejnosti.

2018diz128
Podporený subjekt: Vlasta Kubušová
Názov projektu: Inhale Exhale!
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky podporila projekt Inhale Exhale! Ide o experimentálny projekt, ktorý prepája dizajn, 
priestor, architektúru a výskum inovatívnych materiálov. Vôňa organických plastov je takmer úplne 
nepreskúmaná oblasť a väčšinou sa s novými inovatívnymi materiálmi nespájajú takmer žiadne vône/
zápachy. Cieľom tohto projektu je vývoj unikátnych biokompozitov – knižnice pre organické plasty, 
vyvinuté v trandisciplinárnej spolupráci medzi crafting plastics! studio, materiálovými vedcami, architektmi 
a neurovedcami. Zámerom tohto projektu je zmysluplný a významný prínos k téme cirkulárneho dizajnu, vďaka 
výskumu inovatívnych materiálov pre zmysly cez emocionálnu skúsenosť.

137Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



Sociálny štát v pasci 
prerozdeľovania
26. marca 2018 o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava

Robert Nef

www.nadaciatatrabanky.sk



          Ian Johnson
PULITZER

PRIZE
WINNER

Zrod novej 

veľmoci 

Otvorená pred
náška držiteľ

a prestížnej 

Pulitzerovej ce
ny. Na prednášku 

sa môžete

zaregistrovať
 od 8. novembra 2018 na 

www.nadaciatatrab
anky.sk/johns

on_registracia

a stream z prednášky môžete sledova
ť

na www.nadaciatatra
banky.sk/johnson

 

VSTUP VOĽNÝ

3. decembra 2018 (pondelok) o 10.00 h

Historická aula Univerzity P. J. Šafárika, 

Šrobárova 2, Košice

5. decembra 2018 (streda) o 16.00 h

Aula Univerzity Komenského, 

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

www.nadaciatatrabanky.sk



Dobrá a zlá 
transformácia
11. júna 2018 o 18.00 hod.
v hoteli Crowne Plaza Bratislava, sála London

Leszek Balcerowicz

www.nadaciatatrabanky.sk



B. Podpora partnerských projektov

Zoznam podporených partnerských projektov s anotáciou o ich realizácii  
2018op001 podpora vzdelávania
Podporená organizácia: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Názov projektu: Ekonomické myslenie a ekonomické vzdelávanie 

na Slovensku v roku 2018

Suma podpory: 10 000 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
vzdelávania“ podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Hlavným 
zámerom inštitútu je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, 
myslenia, vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku. 
Tento zámer sa pokúsil aj v roku 2018 dosiahnuť aj prostredníctvom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich 
projektov, ktoré sú na Slovensku jediné svojho druhu. Prvým z nich bol CEQLS, ktorý predstavuje cyklus 
prednášok renomovaných osobností zo zahraničia určený pre verejnosť a študentov VŠ. Tentokrát 
inštitút privítal 3 osobnosti – Roberta NEFA, člena a bývalého predsedu správnej rady Liberales Institut 
a člena medzinárodného spoločenstva Mont Pèlerin Society, Leszka BALCEROWICZA, ktorý je profesor 
ekonómie vo Varšave, bývalý premiér, minister fi nancií a guvernér centrálnej banky Poľska a architekt 
poľskej ekonomickej transformácie v 90. rokoch, Deirdru McCLOSKEY, emeritnú profesorku ekonómie, 
histórie, angličtiny a komunikácie na University of Illinois v Chicagu. Druhým projektom inštitútu bola 
realizácia Akadémie klasickej ekonómie, čo je tradičný vzdelávací program, ktorý pozostáva zo seminárov 
o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. Jeho cieľom je prispievať k vytváraniu vrstvy vzdelaných ľudí 
s ekonomickým myslením. Ide už o 11. ročník.

2018op002 podpora kultúrnych hodnôt – umenia
Podporená organizácia: Občianske združenie Slovenská fi lmová 

a televízna akadémia

Názov projektu: Týžden slovenského fi lmu v roku 2018
Suma podpory: 10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
kultúrnych hodnôt – umenia“ podporila Občianske združenie Slovenská fi lmová 
a televízna akadémia, ktoré v rámci projektu zorganizovalo Týždeň slovenského 
fi lmu, bilančnú prehliadku domácej kinematografi e, ktorá prináša do Bratislavy 
i miest v regiónoch Slovenska aktuálne fi lmy a s nimi súvisiace sprievodné podujatia. Diváci mali možnosť 
vidieť v zhutnenej podobe to najlepšie, čo sa nakrútilo v slovenskej kinematografi i v danom roku, pozrieť si 
hrané, dokumentárne i animované fi lmy ocenené na fi lmových festivaloch, ale aj tie, ktoré im unikli v bežnej 
distribúcii. Výber bol zložený hlavne z fi lmov slovenskej produkcie, ako aj z fi lmov, na ktorých sa slovenská 
strana podieľala ako koproducent. Týždeň slovenského fi lmu sa uskutočnil v kine Lumiére v Bratislave a priamo 
nadviazal na odovzdávanie národných fi lmových cien Slnko v sieti. Na rozdiel od minulých ročníkov Ozveny 
týždňa slovenského fi lmu a prezentácia domácej tvorby v regiónoch prebehli súčasne.
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2018op003 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: MÓLO, o. z.
Názov projektu: Fashion LIVE!
Suma podpory: 6 000 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
kultúrnych hodnôt – dizajnu“ podporila občianske združenie MÓLO a jeho projekt 
zameraný na realizáciu podujatia Fashion LIVE!, ktorý stavia na niekoľkých 
základných pilieroch. Prvým z nich sú 3 dni v Starej Tržnici venované módnym 
shows – prezentácie slovenských a zahraničných dizajnérov, ktoré sú prístupné 
širokej verejnosti. Druhá významná časť podujatia Fashion LIVE! je sprístupnenie módnej a dizajnovej tvorby 
verejnosti prostredníctvom showroomov a zároveň podpora módneho priemyslu na Slovensku. Treťou časťou 
podujatia je séria fashion talk-ov – seminárov, prednášok a diskusií s odborníkmi z módnej oblasti, ktoré si 
kladú za cieľ otvoriť na Slovensku menej diskutované módne témy a aj týmto spôsobom aktívne komunikovať 
s návštevníkmi podujatia. Štvrtou časťou aktivít, ktoré boli novinkou roku 2018 bol Fashion LIVE! Film Festival, 
ktorý počas 4 dní predstavil to najlepšie z fi lmovej tvorby zameriavajúcej sa predovšetkým na oblasť módy.

2018op004 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: Aparát, obč. združ.
Názov projektu: Bratislava Design Week 2018
Suma podpory: 10 000 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
kultúrnych hodnôt – dizajnu“ podporila Občianske združenie Aparát, ktoré sa 
venuje organizácii festivalu Bratislava Design Week. Od roku 2017 realizuje 
a pripravuje aj odborný online magazín pre dizajn a architektúru. Ambíciou 
združenia je každoročne prinášať na Slovensko najväčší medzinárodný festival 
súčasného dizajnu Bratislava Design Week. Od roku 2009 sa na ňom predstavilo viac ako 500 dizajnérov, 
dizajnérskych štúdií, nezávislých značiek, študentov dizajnu, ale aj profesionálov, ktorí sa dizajnom zaoberajú. 
Cieľom festivalu aj v roku 2018 bolo akcelerovať slovenskú dizajnérsku scénu, vytvoriť relevantný priestor 
na jej prezentáciu a popularizáciu, prepájať jednotlivých tvorcov, predstavovať inšpiratívne projekty aj úspešné 
realizácie a priniesť na Slovensko elitu európskej scény.
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2018op005 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: Čerstvé ovocie, n. o.
Názov projektu: Dni architektúry a dizajnu 2018
Suma podpory: 7 000 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
kultúrnych hodnôt – dizajnu“ podporila neziskovú organizáciu, ktorej poslaním je 
podpora umenia a kultúry nekomerčného charakteru prostredníctvom kultúrno-
spoločenských podujatí. Projekt Dni architektúry a dizajnu je každoročný festival 
oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky 
a silu na zmenu. Aj v roku 2018 bolo cieľom predstaviť prácu špičkových zahraničných a domácich interpretov 
architektúry a dizajnu a zaujímavou formou prednášok, workshopov či výstav sprostredkovať profesionálne 
výkony odbornej a laickej verejnosti. DAAD prehliadka bola založená v roku 2010, ako jediný projekt tohto 
druhu na Slovensku a podobne ako v mnohých európskych metropolách (Viedni, Prahe, Budapešti či Londýne) 
je verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave.

2018op006 podpora kultúrnych hodnôt – umenia
Podporená organizácia: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, 

o. z.

Názov projektu: Medzinárodné interpretačné kurzy 
Konvergencie 2018

Suma podpory: 10 000 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti 
„podpory kultúrnych hodnôt – umenia“ podporila Občianske združenie 
Konvergencie, ktoré už 19 rokov realizuje Medzinárodný festival komornej 
hudby Konvergencie, ktorý sa stal významným podujatím v kultúrnom živote Slovenska. Okrem toho sa 
venuje vzdelávacím aktivitám – organizuje Medzinárodné interpretačné majstrovské kurzy významných 
pedagógov a koncertných umelcov európskeho a svetového významu. Zámerom projektu bolo umožniť 
študentom VŠMU v Bratislave, Akadémii umení v B. Bystrici ako aj štátnych a súkromných konzervatórií 
aktívne, alebo pasívne participovať na majstrovských kurzoch, ktoré sa konali v Bratislave, ale aj v iných 
mestách na Slovensku. Ponúkli možnosť mladým interpretom skvalitniť svoju hru na nástroji, intepretáciu 
a porozumenie hudobnému procesu. Inšpirácia a prehlbovanie hudobného umeleckého vzdelania, ako aj 
dlhodobá kredibilita a skvalitňovanie hudobnej edukácie na Slovensku a tak aj jej konkurencieschopnosť 
v stredoeurópskom, ale aj európskom regióne je ďalším, nemenej dôležitým zámerom tejto iniciatívy.

medzinárodné  
kurzy komornej hudby 
konvergencie 2018

bratislava /  24. 9. 2018 / 14:00 – 17:00 
konzervatórium 
tolstého ulica

Robert  Cohen /UK
 

 violončelo / koncertná sieň Eugena Suchoňa

sólista, komorný hráč, kľúčová osobnosť  

violončelovej hry 2. polovice 20. storočia

Juan-Miguel  Hernandez /CAN
 

 viola / trieda č. 10

profesor na Royal Academy of Music v Londýne
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2018op007 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: Vysoká škola výtvarných umení v BA
Názov projektu: Diplomové práce Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Suma podpory: 6 500 EUR

Nadácia Tatra banky podporila vydanie diplomových prác študentov svojho 
strategického partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – dizajnu“, Katedry 
vizuálnej komunikácie VŠVU. Výučba grafi ckého dizajnu má na VŠVU takmer 
päťdesiatročné trvanie, no Katedra vizuálnej komunikácie ako samostatné školiace 
pracovisko vznikla až v roku 1999 odčlenením sa od Katedry dizajnu. Predkladaným 
projektom vytvorila katedra priestor na vydanie publikácií, ktoré mapujú a sumarizujú tie najlepšie výsledky tvorivej 
práce magisterských a doktorandských študentov v oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie, resp. grafi ckého dizajnu. 
Tieto výstupy zásadným spôsobom ovplyvňujú úroveň odbornej kvality umeleckého a dizajnérskeho vzdelávania. 
Publikácie sú ako študijný nástroj a pomôcka primárne určené na výučbu odborných predmetov. Na školy 
a do ďalších vzdelávacích inštitúcií sú distribuované v rámci inštitucionálnej partnerskej spolupráce.

2018op008 podpora vzdelávania
Podporená organizácia: INESS Inštitút ekon. a spoloč. analýz
Názov projektu: Ekonomické vzdelávanie
Suma podpory: 10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
vzdelávania“ podporila Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý je 
nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie, ktoré pokračuje v zlepšovaní 
ekonomického vzdelávania. Svoje aktivity realizoval inštitút v oblastiach ako 
ekonomická olympiáda, ktorá je prvou celoslovenskou olympiádou zameranou 
na zlepšovanie nedostatočných ekonomických vedomostí stredoškolákov. Organizovanie prednášok svetových 
ekonómov, pána Prof. Edwarda Stringhama, prezidenta The American Institute for Economic Research 
a profesora na Trinity College. Ďalšou tradičnou aktivitou inštitútu je - vesmír verejných výdavkov a učiteľský 
balíček, každoročná aktualizácia údajov na stránke Cena štátu a plagátu, vizualizácie tokov verejných fi nancií, 
jeho tlač a rozposlanie na SŠ a VŠ po celom Slovensku. V neposlednom rade sa, ako každý rok, konala 
jednodňová medzinárodná konferencia Free Market Road Show organizovaná v spolupráci so zahraničnými 
organizáciami – Austrian Economic Center (Rakúsko) a Liberty Fund (USA).

2018op009 podpora vzdelávania
Podporená organizácia: MESA 10
Názov projektu: To dá rozum, fáza 3
Suma podpory: 10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory vzdelávania“ podporila Centrum 
pre ekonomické a sociálne analýzy, ktoré sa profi luje ako think-tanková, nezávislá, mimovládna a nezisková 
organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora slobodnej trhovej ekonomiky a rozvoj vzdelanej spoločnosti. 
Hlavným cieľom podporeného projektu To dá rozum je už tretia fáza, kedy Centrum na základe identifi kovaných 
problémov slovenských VŠ a VŠ vedy pripraví odporúčania pre zmenu politiky v oblasti vysokého školstva 
a školstva vôbec na Slovensku. Projekt sa ďalej zameriava na ďalšie rozvíjanie komunikačných aktivít, ktorých 
cieľom je informovať verejnosť o výstupoch analýzy najväčších problémov slovenských VŠ ako aj o návrhoch 
na riešenia týchto problémov.

U
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2018op010 podpora vzdelávania
Podporená organizácia: Nadácia Petit Academy
Názov projektu: Pulitzer Prize Winner
Suma podpory: 30 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory 
vzdelávania“ podporila Nadáciu Petit Academy, ktorá v spolupráci s anglickými 
novinami The Slovak Spectator a denníkom SME pokračuje s podporou silného 
partnera z akademickej obce vo forme Univerzity Komenského v Bratislave v 
tradícii verejných prednášok a vzdelávacích aktivít na akademickej pôde. The 
Slovak Spectator po selekcii kandidátov pozval nositeľa Pulitzerovej ceny Iana Johnsona, ktorý sa dlhodobo 
venuje téme Číny. Program novinára pozostával z troch častí: verejnej prednášky v aule UK v BA a v Košiciach 
a z workshopu pre študentov žurnalistiky. Téma verejnej prednášky bola zameraná na informácie o zrode Číny 
ako novej veľmoci. Cieľom projektu Nadácie Petit Academy je prinášať významné osobnosti na Slovensko, 
vytvárať platformu pre aktuálne témy a rozvoj vzdelávania na Slovensku.

2018op011 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: Zuzana Poltárska Dimunová
Názov projektu: Tvorba typografi e, podpora umeleckej tvorby
Suma podpory: 5 900 EUR 

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – dizajnu“ podporila tvorivú 
činnosť Zuzany Poltárskej Dimunovej, ktorá je známa pod umeleckým menom Mikina Dimunová. 
Mikina Dimunová je grafi cká dizajnérka, expertka na vytváranie vizuálnej identity. Od roku 2000 pracuje ako 
slobodný umelec na širokej škále projektov po celom svete. Významné ocenenia, ktoré získala:
2005 / Národná cena za Dizajn   |   2010 / Biennial Competition Logo 2010
2016 / Národná cena komunikačného dizajnu 2016
Vizuálna komunikácia je v dnešnej dobe dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V jednom obraze musí vyjadriť esenciu 
myšlienky alebo emóciu, ktorú chce prerozprávať v čo najkratšom čase. Vhodnou formou človeka donúti v množstve 
vizuálnych vnemov zastaviť a v obraze čítať odkaz. Vtedy ide o účinnú komunikáciu. Jeden obrázok môže povedať 
mnohonásobne viac ako niekoľko súvetí. Aj v roku 2018 sa venovala dizajnu knižných obálok, divadelných vizuálov. 
Realizovala zadania, ktoré dovoľovali použiť svoj autorský rukopis v podobe ilustrácie, či ručne písanej typografi e. Ale 
väčšinu zadaní tvorili koncepty a vizuálne identity značiek, kde to už nie je len o dizajne, ale skôr o myslení a spájaní.

2018op012 podpora kultúrnych hodnôt – dizajnu
Podporená organizácia: Slovak Fashion Council, o. z.
Názov projektu: BEST FASHION GRADUATE – Best Fashion Film Award 2018
Suma podpory: 3 500 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho strategického partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – dizajnu“ 
podporila organizáciu Slovak Fashion Council, ktorá je profesionálnou neziskovou organizáciou, ktorá 
podporuje a rozvíja slovenský módny ekosystém. V rámci projektu Best Fashion Film Award zrealizovala 
organizácia ocenenie udeľované raz za 2 roky. Ocenenie získa vždy autor alebo kolektív autorov, ktorý 
presvedčí medzinárodnú odbornú porotu svojou tvorbou, ako aj odhodlaním pracovať na rozvoji svojej tvorby. 
Ocenenie BFFA nie je len titul, ale najmä je to koučingový program vedený organizáciou Slovak Fashion 
Council, ktorý ocenenému autorovi diela pomáha nasmerovať tvorbu a prináša mu príležitosti sa rozvíjať.
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Zoznam podporených divadiel v regiónoch s anotáciou o ich realizácii

2018div001
Podporená organizácia: Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom 

bábkovom divadle v Bratislave

Názov projektu: Lietajúci deduško
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych 
hodnôt – divadlo“ podporila organizáciu a jej projekt vytvorenie inscenácie 
pre celé rodiny, ktorá tematizuje vnímanie starých ľudí v našich rodinách 
a celej spoločnosti. Dejovou osou príbehu je deduško, ktorého rodina umiestni 
do domova dôchodcov, jeho vnuk to však nemieni nechať tak a rozhodne sa ho uniesť. Cieľom inscenácie je 
hovoriť o vzájomnosti a láske v rodine, ktoré ale v dnešnom pragmatickom a zrýchlenom svete čoraz častejšie 
strádame. Inscenácia chce poukázať na potrebu medzigeneračného rodinného kontaktu, ktorý robí šťastnou 
jednu aj druhú stranu, ako aj na časté odcudzenie, samotu a zbytočnosť, ktoré prežívajú starí ľudia. Cieľovou 
skupinou hry sú deti v predškolskom veku a prvý stupeň základných škôl. Zároveň by mala potešiť rodičov 
a sprievodcov detí. Cieľom je hrávať predstavenie okrem iného v domovoch dôchodcov či v dôchodcovských 
kluboch, kde by sa mohli predstavenia zúčastniť dôchodcovia spolu so svojimi vnukmi a vnučkami.

2018div002
Podporená organizácia: Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu: GUnaGU 2018 - Sloboda
Suma podpory: 10 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt 
– divadlo“ podporila Divadlo GUnaGU, ktoré v roku 2018 pripravilo pre svojich 
divákov projekt, v ktorom ďalej tvorivo rozvíja svoje nosné témy – aktuálnu 
situáciu v spoločnosti, čierny humor, ale aj nostalgiu a analýzu nedávnej 
minulosti, v ktorej sú korene situácie dnešnej, všetko príťažlivou vizuálnou 
formou, ktorá oslovuje nielen mladú generáciu, ale čoraz viac aj strednú. V roku 2018 pripravilo divadlo 
historickú komédiu o tom, ako chutí sloboda - HORÚCE LETO 68 (ako sme utekali). Hra pre Zuzanu Kronerovú, 
napísaná k 50. výročiu najdramatickejšej udalosti našich novodobých dejín – invázii vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa 21. augusta 1968. Druhou realizovanou hrou bola čierna komédia s názvom VODKA 
A CHRÓM (sestričky, pacienti, doktori a disidenti). Veľká hra, písaná pre celý súbor GUnaGU, je refl exiou nielen 
dramatických udalostí novembra 1989, ako sa odohrali v jednej bratislavskej nemocnici, ale je aj osobnou 
spomienkou autora na časy, kedy býval mladým lekárom na Kardiochirurgickej klinike na Partizánskej ulici, kde 
ho zastihla novembrová revolúcia roku 1989.
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2018div003
Podporená organizácia: DJZ Prešov
Názov projektu: V dobrom aj v zlom
Suma podpory: 2 000 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – 
divadlo“ podporila Divadlo Jonáša Záborského, ktoré je profesionálnou, kultúrnou 
a umeleckou ustanovizňou v oblasti divadelnej činnosti. Základným poslaním 
je vznik a verejné šírenie divadelných diel. V divadelnej sezóne 2018/2019 
uviedlo pôvodnú slovenskú inscenáciu V DOBROM AJ V ZLOM, venovanú téme 
neľahkého postavenia prvých dám (a žien ako takých) na území Československa od jeho vzniku v roku 1918 
až po jeho zánik v roku 1992 na pozadí zverstiev 20.storočia, ktoré zasiahli nielen Čechov a Slovákov, ale i celý 
svet.

2018div004
Podporená organizácia: Štátne divadlo Košice
Názov projektu: Podpora činohernej premiéry Martin Čičvák: 

Urna na prázdnom javisku

Suma podpory: 6 700 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – divadlo“ podporila Štátne 
divadlo Košice, ktoré umelecky pripravuje a verejne predvádza činoherné, hudobno-dramatické a tanečné 
diela, rozvíja národnú divadelnú kultúru. V sezóne 2018/2019 bola uvedená premiéra predstavenia autora 
Martina Čičváka Urna na prázdnom javisku. Ide o slovenskú premiéru hry pôvodom košického autora 
a režiséra, ktorý sa v tomto prípade ako autor po rokoch vracia do Košíc. Predstavenie ponúka pohľad nielen 
do zákulisia divadla a do zákutí hereckej duše, ale aj úvahu nad divadlom, jeho zmyslom, a premenou od anitky 
až do súčasnosti.

2018div005
Podporená organizácia: Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže
Názov projektu: Divadelná sezóna 2018/2019
Suma podpory: 3 350 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt 
– divadlo“ podporila Divadlo z Pasáže, ktoré je profesionálne komunitné divadlo, 
ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym 
postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Prvú 
časť projektu venovalo divadlo reprízam inscenácií Pinnocchio a Daj mi šancu 
v Banskej Bystrici a iných mestách Slovenska, ktoré boli spojené s následnou diskusiou. V druhej časti sezóny 
pripravuje divadlo naštudovanie novej inscenácie na motívy rozprávok Hermana Hesseho. Hesse patrí k tým 
spisovateľom-fi lozofom, ktorí tematizujú problém človeka a jeho bytia vo svete v celej jeho hĺbke a úplnosti.
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2018div006
Podporená organizácia: Divadlo Astorka Korzo ´90
Názov projektu: XIV. Festival Astorka 2018
Suma podpory: 3 350 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt 
– divadlo“ podporila Divadlo ASTORKA Korzo ´90, ktoré prináša invenčné 
javiskové interpretácie hodnotných literárnych predlôh. Festival, ktorý divadlo 
organizuje, patrí podľa ohlasov pozývaných súborov, slovenských i zahraničných 
hostí k výnimočným podujatiam na Slovensku v oblasti kultúrneho a hlavne 
spoločenského diania. Zámerom je predstaviť komorné inscenácie európskych divadiel, prinášať umelecky 
hodnotné divadelné projekty. Upozorňovať na zaujímavé inscenácie a súbory, ktorých pôsobenie na Slovensku 
rozširuje vnímanie slovenských divadelníkov i divákov. V roku 2018, keď sme si pripomenuli 100. výročie vzniku 
Československej republiky, bol festival symbolicky venovaný oslave významného výročia našich spoločných 
dejín.

2018div007
Podporená organizácia: Divadlo Jána Palárika v Trnave
Názov projektu: Neprebudený
Suma podpory: 6 700 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych 
hodnôt – divadlo“ podporila Divadlo Jána Palárika v Trnave, ktoré je od r. 2002 
príspevková organizácia zriadená Trnavským samosprávnym krajom zameraná 
na vznik a šírenie divadelných diel širokému okruhu divákov. Ako prvú premiéru 
v divadelnej sezóne 2018/2019 uviedlo Divadlo Jána Palárika v Trnave inscenáciu 
dramatizácie známej poviedky Martina Kukučína Neprebudený. Ide o základné dielo slovenskej literatúry, a tak 
aj inscenácia je určená pre široké spektrum obecenstva, ale najmä pre študentov a mládež. Príbeh poviedky 
zaujme emotívnou výpoveďou a vnútornou citovou hodnotou. Otázky morálky, ktoré sú postavené do centra 
príbehu sú aktuálne aj dnes.
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2018div008
Podporená organizácia: Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
Názov projektu: Agatha Christie: PASCA NA MYŠI
Suma podpory: 6 700 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – 
divadlo“ podporila Divadlo J. G. Tajovského, ktoré počas jubilejnej 70. divadelnej 
sezóny uviedlo premiéry hier, ktoré už boli v histórii divadla inscenované, a 
prepojilo tak minulosť so súčasnosťou. Inscenácia PASCA NA MYŠI mala 
pôvodnú premiéru v roku 1961 v réžii Miloša Pietora. Svetoznáma spisovateľka 
Agatha Christie je kráľovnou detektívneho žánru a táto jej najslávnejšia detektívna hra poteší nielen milovníkov 
napätia a šedých mozgových buniek, ale aj ctiteľov klasickej drámy a jedinečných charakterov na scéne. Počas 
snehovej búrky uviazne v novootvorenom penzióne nesúrodá skupina ľudí. Ako predzvesť smrti ich sprevádza 
detská melódia o troch myškách, ktorá znie z najneočakávanejších miest. Hra má výborne napísané charaktery 
postáv, ktoré sa postupne odhaľujú a premieňajú. Silnou stránkou hry je psychológia postáv a špecifi cká 
atmosféra, ktorá striedavo graduje napätie a uvoľnenie, presne v duchu klasickej výstavby drámy.

2018div009
Podporená organizácia: Mestské divadlo Žilina
Názov projektu: Peniaze!
Suma podpory: 6 700 EUR

Nadácia Tatra banky podporila uvedenie inscenácie Mestského divadla Žilina, 
ktorá vychádza z jednej z najaktuálnejších tém dneška – peňazí. Jej hlavný 
prínos spočíva v novom formulovaní otázok a poskytovaní nových pohľadov 
na tému materiálneho života súčasnosti. Človek otvorí noviny a zistí, že je vlastne 
permanentne vo vojne, neustále sa niekde deje akási kríza. Štát je na mizine, 
banky krachujú, zamestnávatelia prepúšťajú a dane sa zvyšujú. V tomto vojnovom stave sa obyčajní ľudia 
snažia žiť svoje obyčajné životy. Hľadanie šťastia je fuška a ekonomická kríza to len komplikuje. Tragikomická 
hra o peniazoch a živote s nimi neposkytuje politické manifesty ani presné návody. Pripravovaná inscenácia si 
kladie za cieľ upozorňovať na premenlivú hodnotu peňazí a revidovať ich vplyv na život a šťastie človeka.

2018div010
Podporená organizácia: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Názov projektu: Drotár
Suma podpory: 6 700 EUR

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti „podpory kultúrnych hodnôt – divadlo“ podporila divadlo Andreja 
Bagara v Nitre a projekt, ktorého cieľom je naštudovanie a uvedenie známej slovenskej veselohry Jána Palárika: 
Drotár, v úprave tvorivej režijno-dramaturgickej dvojice L. Brutovský – M. Dacho. Príbeh veselohry z roku 1860 sa 
výnimočne neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú 
slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, nemecký Žid a český žandár. Každý s iným záujmom. 
Okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfl iktov vytvára 
autor veľký priestor aj pre milostné vášne vydajachtivých mladých slečien. Veselohre nechýba zaujímavý pohľad na 
rad pozoruhodných postáv v rozmanitých situáciách, ale ani drsný humor namierený často do našich vlastných radov.
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C. Program podpory výnimočnosti

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 2017/18. Odborná komisia fakulty v tomto roku 
vyhodnotila ako najlepšie práce dvoch študentov:

prácu Ing. Miroslava Laca s názvom Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne 
aspekty vizuálneho vnemu človeka 
a prácu Ing. Zuzany Bobotovej s názvom Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami 
počítačového videnia.
Prácu vypracovali obaja študenti pod vedením Dipl. Ing. Vandy Benešovej. 

Cena bola udelená v rámci slávnostného udeľovania cien najlepším študentom FIIT STU na Medzinárodnom 
dni študentov.

Prijímatelia daru: 
Miroslav Laco – autor diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR.
Zuzana Bobotová – autorka diplomovej práce, dar bol poskytnutý vo výške 600 EUR.

Vanda Benešová – vedúca diplomových prác, dar bol poskytnutý vo výške 400 EUR.
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Cena Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2018

Nadácia Tatra banky do roku 2018 podporila 93 etablovaných umelcov, 53 začínajúcich tvorcov a 7 mladých 
módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor 
na tvorbu ďalších špičkových diel. 

Návrhy nominácií predložila akadémia zložená zo 110 členov – laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 
v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov, následne vybrala odborná porota. Členmi poroty pre 
rok 2018 boli: 

Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Slava Daubnerová, Peter Michalica, Michal Novinski, 
Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská, Jana Geržová, Katarína Hubová a Štefan Klein. 
Predsedom poroty bol Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky. 

Cenou, ako aj symbolom pocty, bola aj v roku 2018 bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena 
a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský 
sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získali aj fi nančnú odmenu. 

Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť 
šaty pre Múzu večera Adelu Banášovú. Po Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi 
Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014), Andrei Pojezdálovej (2015), Lenke Sršňovej 
(2016) a Michaele Ľuptákovej (2017) pripravil v roku 2018 unikátne šaty pre Múzu večera návrhár Lukáš Krnáč.

V kategórii Hlavná cena boli v roku 2018 nominovaní:

Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV fi lm: 
• Marek Šulík (za réžiu fi lmu Ťažká duša)
• Patrik Lančarič (za réžiu fi lmu Válek)
• Jana Bučka (za réžiu fi lmu Biomasaker zo série Biele vrany a hrdinovia medzi nami)

Divadlo: 
• Richard Stanke (za herecký výkon v hlavnej postave JA v inscenácii Krotká, 

Slovenské národné divadlo, Bratislava)
• Marián Amsler (za réžiu inscenácie Vojna a mier, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
• Ján Kožuch (za herecký výkon v hlavnej postave Kráľa Leara v inscenácii Kráľ Lear, 

Slovenské komorné divadlo, Martin)

Dizajn: 
• Michaela Bednárová – Puojd (za odevnú kolekciu Dedina, Fashion Live! 2017)
• Maroš Schmidt a kolektív (za koncepciu prvej expozície 100 rokov dizajnu/Slovensko 1918 – 2018, 

Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava)
• Ľubica Segečová (za grafi cký dizajn výstavy a layout katalógu k výstave Architekt Friedrich Weinwurm: 

Nová cesta, Slovenská národná galéria, Bratislava)

153Výročná správa 2018 | Nadácia Tatra banky



Hudba: 
• Cluster ensemble a Petra Fornayová (za interpretačný výkon a choreografi u predstavenia 

Dance with Changing Parts, Národní divadlo Praha)
• Pavol Bršlík (za interpretačný výkon v úlohe Jeníka v opera Predaná nevesta, 

Slovenské národné divadlo, Bratislava)
• Autumnist (za album False Beacon, vyd. Deadred Records)

Literatúra: 
• Peter Krištúfek (za autorstvo románu Lady Xanax, pán Snehulienka a ja, vydavateľstvo Marenčin PT)
• Andrej Bán (za autorstvo reportážnej knihy Slon na Zemplíne, vydavateľstvo Absynt, edícia Prekliati reportéri)
• Marína Zavacká (za autorstvo knihy memoárov Ľudácka prevýchova, vydavateľstvo Artforum)

Výtvarné umenie: 
• Ilona Németh (za autorskú výstavu Eastern Sugar, Kunsthalle Bratislava, kurátorka: Nina Vrbanová)
• Erik Šille (za autorskú výstavu ERIK ŠILLE: error, Kunsthalle Bratislava, kurátor: Laco Teren)
• Štefan Papčo (za autorskú výstavu Psycho-vertical: Radikálne performatívne sochárstvo, 

Kunsthalle Bratislava, kurátorka: Elena Sorokina, komisár výstavy: Nina Vrbanová)

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2018 získali:

• Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas

Patrik Lančarič za réžiu fi lmu Válek 

Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá 
v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa 
s ňou by znamenalo ponechať bez refl exie jej nezanedbateľnú časť. Dodnes 
je považovaný za jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho 
a spoločenského prostredia. Patrik Lančarič sa prostredníctvom výpovedí 
desiatok osobností slovenskej kultúry, politiky i rodinných príslušníkov, 
spoločne s fotografi ami, archívnymi zábermi a Válkovou poéziou, snaží pátrať 
po koreňoch týchto kontroverzií. Svojím dokumentom odpovedá na otázky, 
mnohé nastoľuje a kriticky nazerá na pohnuté časy. Medzi riadkami sa právom 
stáva obžalobou doby a obhajobou jedného človeka.
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• Divadlo

Ján Kožuch za herecký výkon v hlavnej postave kráľa Leara 
v inscenácii Kráľ Lear, Slovenské komorné divadlo Martin  

Inscenácia Kráľ Lear v réžii Doda Gombára je obrazom doby, v ktorej „blázni 
vedú slepcov“, je tragédiou moci, ale predovšetkým tragédiou človeka. Lear, 
jedna z najvýraznejších mužských dramatických postáv, je dobre načasovanou 
výzvou pre Jána Kožucha, ktorý patrí už viac ako tri desaťročia k hlavným 
protagonistom martinského hereckého súboru a v tomto roku oslávil okrúhle 
jubileum 70 rokov. Široká shakespearovská krajina otvorila režisérovi mnoho 
interpretačných možností a Ján Kožuch v kvalitnom hereckom podaní pretlmočil 
odkaz postavy a témy jasne, zrozumiteľne ako v patetickej, tak aj 
v civilnej polohe.

• Dizajn

Maroš Schmidt a kolektív za autorstvo koncepcie prvej expozície 
100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018, Slovenské múzeum dizajnu, 
Bratislava

Na koncepcii a napĺňaní expozície spolupracovali: Katarína Hubová, Adriena 
Pekárová, Ľubomír Longauer, Mária Rišková, Gabriela Ondrišáková, Simona 
Janišová, Zuzana Šidlíková, Maroš Schmidt. 
Architektonické riešenie: Pavel Choma a Martin Kubina. Grafi cké riešenie: Juraj 
Blaško, Peter Nosáľ a Anna Ulahelová. Prvá expozícia histórie a súčasnosti 
slovenského dizajnu a úžitkového umenia je výsledkom niekoľkoročnej 
vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. 
V expozícii sú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, 
ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť, a ktoré sú 
v zbierkovom fonde múzea. Vedúcemu kurátorovi Marošovi Schmidtovi a spoluautorkám koncepcie 
expozície sa podarilo vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu 
na Slovensku. Expozícia je rozdelená na dva základné celky – produktový a komunikačný dizajn a vznikla 
pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku SR.
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• Hudba

Pavol Bršlík za interpretačný výkon v úlohe Jeníka v opere 
Predaná nevesta, Slovenské národné divadlo

Tenorista Pavol Bršlík patrí k najvýraznejším slovenským umelcom 
na medzinárodnej opernej scéne, hosťoval na najprestížnejších operných 
scénach a koncertných pódiách a spolupracoval s Berlínskou fi lharmóniou, 
London Symphony Orchestra a ďalšími významnými orchestrami. Jeho 
domovskou scénou je od roku 2012 opera v Zürichu a na dosky SND sa 
nakrátko vrátil v postave Jeníka, v dvoch predstaveniach opery Predaná 
nevesta. Smetanov Jeník je v jeho prevažne mozartovskom repertoári novou 
úlohou. Predstavil sa v nej vo svojom lyricky bravúrnom a ušľachtilo frázujúcom 
tenore, ktorým sa presadil aj v hustejšej smetanovskej inštrumentácii.

• Literatúra

Andrej Bán za autorstvo reportážnej knihy Slon na Zemplíne, 
vydavateľstvo Absynt, edícia Prekliati reportéri

Reportér a fotograf Andrej Bán tridsať rokov brázdi prašné aj asfaltové cesty 
Slovenska a popritom spoznáva ľudí a ich príbehy. V jeho textoch výrazne 
cítiť pozorné oko fotografa, v jeho fotografi ách zas presný postreh výborného 
rozprávača. Kniha Slon na Zemplíne je intímnym svedectvom o krajine 
i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a mestečkách ďaleko za horizontom 
všeobecnej pozornosti.

• Výtvarné umenie

Ilona Németh za autorskú výstavu Eastern Sugar, Kunsthalle, Bratislava  

Na lokálne pomery mimoriadne veľkorysý výstavný projekt s názvom Eastern 
Sugar vznikol v spolupráci širšieho kolektívu umelcov a architektov. Ako celok 
bol novým dielom autorky, pripraveným a realizovaným špeciálne pre výstavné 
priestory prvého poschodia Kunsthalle Bratislava. Výstava tematizovala, 
skúmala a kriticky refl ektovala osudy cukrovarov na Slovensku, spočiatku 
prosperujúcich podnikov, následne zoštátnených, postupne privatizovaných 
a tunelovaných, dnes zničených. Poukazovala nielen na mečiarovské 
privatizačné procesy v 90. rokoch a tiež začiatkom milénia, ale aj na širší kontext 
vyvlastnenia štátu voči občanom a spoločnosti. Názov projektu, prevzatý 
od niekdajšieho najväčšieho cukrovaru na Slovensku, premenovaného 
po vstupe zahraničného akcionára, ironicky a metaforicky upozorňuje na jednu 
z kľúčových tém projektu, ktorou bol „výpredaj vlastných hodnôt“. 
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Cenu Mladý tvorca tento rok mimoriadne 
iba v piatich kategóriách získali:

• Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas

Martina Buchelová za réžiu krátkeho fi lmu Magic Moments

Mladá režisérka rozpráva príbeh dvoch sestier, ktoré majú šťastie, lebo majú 
jedna druhú. Sleduje deň v živote dievčat, ktorých rodičia čelia problémom 
so zabezpečením domácnosti, preto sa sestry prakticky vychovávajú samy. 
Na staršiu Dominiku začína situácia doliehať, no vďaka putu s malou sestrou 
Hanou si uvedomí, že to, na čom jej záleží najviac, už má. Do ich spoločného 
dňa však zasiahne niekoľko podnetov, ktoré ich vzájomnú lásku nenápadne 
preverujú. Skvele napísané a neherečkami obsadené hrdinky sú esenciou 
Buchelovej minimalistického, ležérneho príbehu. Na malých veľkých 
každodennostiach presne defi novala nádej a humanizmus a zároveň naznačila 
východisko, ako nezradiť dôveru a nepodľahnúť tme okolitého sveta, čo je 
v období dospievania ešte ťažšie.

• Divadlo

Barbora Andrešičová za herecký výkon postavy Emmy v inscenácii 
Ľudia, miesta a veci, Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Brilantne napísaná tragikomédia súčasného britského autora Duncana 
Macmillana ponúka strhujúci príbeh drogovo závislej herečky Emmy, ktorý 
na dosky DAB prináša Marián Amsler v modernej réžii, s efektným scénickým 
konceptom. Predstaviteľka hlavnej postavy Barbora Andrešičová 
v pozoruhodnej mnohovrstvovej interpretácii zachytáva jej premenu počas 
dvoch liečebných pobytov v odvykacom zariadení, pričom proces liečby 
zo závislosti je, samozrejme, aj procesom spoznávania, vyrovnávania sa 
so sebou a akceptácie vlastného ja.

• Dizajn

Ondrej Jób za Manual – projekt digitalizácie analógových písiem 
používaných vo verejnom priestore na Slovensku

Projekt Manual vychádza zo značenia ulíc, teda z tabúľ s ich názvami. Ich 
grafi ku dôverne poznáme, nezaoberáme sa ňou vedome, spoľahlivo nás však 
naviguje aj v dnešnej, digitálnej dobe. Napriek tomu ich tá postupne vytláča 
z obehu. Dizajnér písma Ondrej Jób sa rozhodol tradičný vizuál slovenských 
smaltovaných tabúľ zachrániť, a to cestou digitalizácie a modernizácie 
pôvodných tabuľových písiem, ktoré takto opäť nadobúdajú stratenú dôležitosť 
a funkčnosť.
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• Hudba

Katarína Kubošiová (Katarzia) a Jonatán Pastirčák za hudbu, 
texty piesní a interpretačný výkon v inscenácii Antigona, 
Slovenské národné Divadlo, Bratislava

Príbeh o vládcovi gréckych Téb, Kreónovi, odmietajúcom rešpektovať božie 
zákony a konajúcom len podľa svojvôle, kde mu je jedinou oponentkou neter 
Antigona, nachádza uplatnenie už dlhé roky. A to najmä v inscenáciách, 
v ktorých chcú tvorcovia refl ektovať súdobú politickú situáciu. Inak to nie je 
ani tentoraz v SND v réžii Ondreja Spišáka. Ten predstavuje text v mierne 
zjednodušenej podobe, vyabstrahovanej na základný konfl ikt hlavných postáv, 
priliehavo doplnený hudbou, ktorá vďaka vysokej muzikálnej emočnosti 
dokáže plynulo vybudovať potrebnú dávku tenzie a predprípravy na tragické 
peripetie. Pastirčákova znepokojivá hudobná produkcia výborne zvýrazňuje silu 
mimoriadne aktuálnych a prísnych textov, v ktorých Katarzia ukazuje inú tvár, než boli jej fanúšikovia zvyknutí.

• Výtvarné umenie

Mária Švarbová za fotografi ckú publikáciu Swimming Pool, 
vydavateľstvo New Heroes and Pioneers

Fotografi cký cyklus Swimming Pool predstavuje autorkinu dosiaľ najväčšiu 
sériu, ktorú sa jej v minulom roku podarilo vydať knižne. Do popredia v nej 
stavia geometrické pôvaby starých plavární, ktoré fotila na rôznych miestach 
Slovenska. Figúry, ktoré na obrazoch zachytáva, sú strnulé, bez momentu 
radosti – zamrznuté v kompozícii sú v konečnom dôsledku podobne studené 
a hladké ako povrch plavárenských kachličiek. Farebne má séria snovú 
atmosféru, napriek retro nádychu fotografovaného prostredia evokuje 
futuristické pocity. Odťažitosť v podobe absencie emócií napĺňa autorskú 
víziu fotografky, ktorá chcela zachytenými inscenovanými výjavmi dosiahnuť 
predovšetkým vizuálnu harmóniu bez rušivých elementov, pôžitok neukotvený 
v každodennom, reálnom živote. V neposlednom rade vykazujú jednotlivé fotografi cké obrazy nesporné 
kvality maliarskej vizuality.
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V roku 2018 bola porotou udelená aj mimoriadna CENA POROTY.

Marek Adamov a kolektív Truc sphérique za koordináciu projektu 
rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline

Rekonštrukciu neologickej synagógy v Žiline a jej transformáciu na priestor 
typu kunsthalle započal kolektív Truc sphérique v roku 2011. Budova bola po 
predošlom prevádzkovaní Tatra Filmom prázdna a medzi nových potenciálnych 
záujemcov patrili aj prevádzkovatelia diskobaru či bowlingovej dráhy. Preto sa 
malé občianske združenie rozhodlo konať, aj keď to v tom čase ešte ďaleko 
presahovalo jeho možnosti. Prvý rok zabrali prípravy v podobe reštaurátorských 
a historických výskumov. Od roku 2012 sa na synagóge začalo reálne pracovať, 
boli zahájené búracie práce. Na jeseň 2014 prišla podpora z tzv. nórskych 
fondov, ktorá predstavovala zlomový moment. Členovia združenia zohnali 
všetky fi nancie na premenu schátranej žilinskej synagógy sami – z grantov MK 
SR, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, programov Európskej 
únie, v nemalej miere tiež od súkromných sponzorov a z verejných zbierok. Bez práce dobrovoľníkov, 
darovaného materiálu, nefi nančnej podpory a pomoci množstva ľudí, ktorí na projekte pracovali bez nároku 
na honorár (projektanti, architekti), by sa však podľa slov samotného Adamova tento projekt nikdy nepodarilo 
zrealizovať. 

Mladý módny tvorca

Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť šaty 
pre Múzu večera. V roku 2018 pripravil unikátne šaty pre Múzu večera, Adelu Vinczeovú, návrhár Lukáš Krnáč.

Lukáš Krnáč šaty pre Múzu 2018:
Lukáš Krnáč je študentom Ateliéru dizajnu odevu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V rámci štúdia získal 
niekoľko ocenení ako napríklad Best In Design 2017 – fashion design/grand prize alebo Best Fashion 
Graduate 2017, organizovanej Slovak Fashion Councilom. Pravidelne svoje kolekcie prezentuje na Mercedes-
Benz Prague Fashion Weeku. Tento rok prezentoval kolekciu tiež na ukrajinskom Fashion Weeku v rámci 
súťaže International Young Designers Contest 2018, kde reprezentoval Slovenskú Republiku. Tvorí pre 
mladú generáciu ľudí, ktorí majú radi farby, iróniu a nemajú strach byť videní. V rámci každej svojej kolekcie 
refl ektuje na súčasné témy s ľahkosťou a vtipom. Inšpiruje ho prítomnosť a často sa snaží nachádzať inšpiráciu 
vo veciach, ktoré sám nemá rád, lebo je presvedčený, že „až keď vystupujeme zo svojej komfortnej zóny, 
posúvame sa ďalej“.

„Pri návrhu šiat pre Adelu som vychádzal z témy večera, technológia, ktorá sa mi automaticky viaže s pojmami 
ako budúcnosť, čistota formy a odvaha. To je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol šaty poňať úplne iným 
štýlom ako predošlí dizajnéri. Výrazne ich skrátiť, použiť holografi cký, veľmi efektný a technicky pôsobiaci 
materiál, ktorý drží formu, tvar. Na šatách je tiež umiestnený preexponovaný čiarový kód s dátumom 
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2018, ktorý je jedným zo signifi kantných prvkov mojej tvorby,” 
uviedol Lukáš Krnáč.

Cena Správnej rady Nadácie Tatra banky za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu 
v oblasti vzdelávania a umenia  

Správna rada Nadácie Tatra banky udelila cenu za výnimočnú dobrovoľnícku aktivitu v oblasti umenia – dizajnu

Stanislavovi Stankócimu, 
a Kataríne Hubovej.
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Finančná správa za rok 2018

Vybrané položky súvahy (v celých číslach v EUR):

Aktíva

Dlhodobý fi nančný majetok 724 137,97

Finančný majetok

– Bankové účty 573 036,88

– Pokladnica 418,93

Pohľadávky 304,12

Časové rozlíšenie

– Náklady budúcich období 0

– Príjmy budúcich období 304,12

Majetok spolu 1 298 202,02

Pasíva

Vlastné zdroje krytia majetku

– Základné imanie 6 638,78

– Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 5,29

Nerozdelený zisk/strata min. rokov 774 602,42

Výsledok hospodárenia v roku 2018 57 290,97

Cudzie zdroje

– Zákonné rezervy krátkodobé 830,00

– Krátkodobé záväzky z obchodného styku 55 338,35

Časové rozlíšenie

– Výnosy budúcich období 403 490,92

– Výdavky budúcich období 5,29

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 1 298 202,02

Vybrané položky výkazu ziskov a strát (v celých číslach v EUR):

Náklady

Spotreba materiálu 20 564,16

Služby 109 774,60

Ostatné náklady (bankové poplatky, ostatné dane a poplatky) 22,50

Poskytnuté príspevky – darovacie zmluvy 634 069,91

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov 0

Náklady na krátkodobý majetok 41,30

Náklady spolu 764 472,47

Výnosy

Úroky prijaté na bankový účet 0,12

Príspevky od iných organizácií 155 881,08

Ostatné výnosy 578,60

Prijaté príspevky od fyzických osôb 5 744,05

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane – nevyčerpané 659 445,73

Prijaté príspevky z verejných zbierok 113,86

Výnosy spolu 821 763,44

Výsledok hospodárenia 2018 57 290,97
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Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej 
a výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke.

Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke sú obsiahnuté 
v prílohách k tejto výročnej správe.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Prehľad príjmov Nadácie Tatra banky v celých EUR

1. Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 663 075,02

2. Prijaté úroky 0,12

3. Prijaté príspevky od fyzických osôb 5 744,05

4. Prijaté príspevky od iných organizácií 155 881,08

5. Prijaté príspevky z verejných zbierok 113,86

6. Výnosy z krátkodobého fi nančného majetku 578,60

Príjmy Nadácie Tatra banky spolu 825 392,73

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje 
331,94 EUR.
V roku 2018 prijala Nadácia Tatra banky fi nančný dar od piatich darcov 
vo výške 155 205,88 EUR.

Darca suma v EUR

Tatra banka, a. s. 145 000,00

TAM, správ. spol., a. s. 1 500,00

Tatra-Leasing, s. r. o. 5 941,88

DDS TB, a. s. 1 310,00

Group Cloud Solutions, s. r. o. 1 454,00
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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

Prehľad programových výdavkov Nadácie Tatra banky
Schválené výdavky

z programu 2018
v EUR

Uhradené výdavky v roku 2018             
z programu 2018

v EUR 

Poskytnuté príspevky podľa grantových programov:

01 Grantový program Zamestnanecký program 81 500,00 81 500,00

02 Grantový program Podpora vzdelávania na VŠ 60 000,00 60 000,00

03 Grantový program Vysokoškoláci do sveta 50 376,00 47 913,91

06 Grantový program Výnimočnosť ceny 64 300,00 57 700,00

07 Grantový program Iné projekty 118 900,00 118 900,00

11 Grantový program E-talent 20 000,00 6 970,00

12 Grantový program Divadlá 2016 54 200,00 54 200,00

16 Grantový program Viac umenia 50 000,00 46 500,00

17 Grantový program Prvá pomoc 47 315,00 44 715,00

18 Grantový program Stredoškoláci do sveta 17 291,00 17 291,00

19 Grantový program Viac pre regióny 40 000,00 10 000,00

20 Grantový program Viac dizajnu 36 000,00 36 000,00

Ostatné výdavky (náklady):
Schválené náklady 

v roku 2018
v EUR

Uhradené výdavky 
v roku 2018

v EUR

Výdavky na medializáciu 

náklady na propagáciu a medializáciu 54 801,27 50 497,00

náklady na materiál pre kampane a ceny 20 564,16 20 564,16

Výdavky (náklady) na správu nadácie:

vedenie účtovníctva, audit Nadácie Tatra banky 5 714,00 4 884,00

bankové poplatky a ostatné poplatky 63,80 63,80

služby za administráciu Nadácie Tatra banky 46 624,18 46 624,18

ostatné služby 2 635,15 2 631,07

Ostatné výdavky celkom 130 402,56 125 264,21

Programové výdavky celkom 639 882,00 581 689,91

Výdavky (náklady) nadácie celkom 770 284,56 706 954,12
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2018

V roku 2018 neboli v nadačnej listine a v zložení orgánov vykonané žiadne zmeny.

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie Tatra banky a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2018 žiadnu odmenu za výkon funkcie. Ostatné orgány ustanovené 
nadačnou listinou (dozorná rada, správna rada) vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.
 
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia Tatra banky v roku 2018 nezaložila žiaden nadačný fond.

Ďalšie údaje, ktoré určila správna rada
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe za rok 2018.
 
Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Marcela Zajaca telefonicky na 0918 639 471, 
e-mailom na zajac@changenet.sk alebo poštou na adrese Nadácie Tatra banky.
www.nadaciatatrabanky.sk
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