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1. Základné informácie o Nadácii Intenda
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
360 69 787

Názov:
Sídlo:
IČO:

Rozhodnutie o registrácii vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy,
Odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušné na konanie podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č.
207/1996 Z.z. o nadáciách v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
dňa 18. júla 2001 pod č. 203/Na-96/621. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. júla 2001.
Zriaďovateľmi Nadácie Intenda sú:
•

ŠRVŠ – občianske združenie, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

•

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 811 04 Bratislava

•

Rada mládeže Slovenska, Palárikova 25, 811 04 Bratislava

Poslanie
Mladí ľudia pre nás predstavujú mnohoznačnosť a zároveň jedinečnosť. Preto investujeme do
komunít, ktoré oceňujú individuality a podporujeme individuality, ktoré rozvíjajú komunity.

Nadácia Intenda už 13 rokov prispieva k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali
rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav, vlastnú
iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležité je, aby mali prístup k svojim základným potrebám
v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Od svojho vzniku sme prerozdelili viac ako 2.343.000,- EUR a
podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo
889 projektov organizácií a jednotlivcov.
Viac informácií na www.intenda.sk.
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2. Riadiace orgány nadácie
Riadiacimi orgánmi Nadácie Intenda sú: správna rada, dozorná rada a správca nadácie.

SPRÁVNA RADA v roku 2013
Správna rada je najvyšším orgánom Nadácie Intenda – rozhoduje o základných otázkach existencie
a fungovania nadácie. Skladá sa z deviatich členov, každý zo zakladateľov menuje jednu tretinu
členov správnej rady v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie Intenda.
Členovia Správnej rady Nadácie Intenda v roku 2013
meno
Ing. LAUKO Rastislav
Ing. MICHALOVIČ Viliam
Mgr. BROZ Peter
Mgr. LIŠČINSKÝ Martin
Bc. HALUŠOVÁ Zuzana
ANTAL Juraj, MA
Mgr. KLOBUŠICKÝ Karol
RAČEK Pavol
Mgr. Art. KIČÁK Mário
PhDr. KALIŇÁK Michal , PhD.

pozícia
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
predseda

zmeny
Do 08.06.2013
Do 03.09.2013
Do 16.09.2013
Od 03.09.2013
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien

DOZORNÁ RADA v roku 2013
Dozorná rada Nadácie Intenda je kontrolným orgánom Nadácie Intenda. Členov Dozornej rady
Nadácie Intenda volí a odvoláva Správna rada Nadácie Intenda.
Členovia Dozornej rady Nadácie Intenda v roku 2013
meno
Pozícia
Ing. Andrea Chudíková
Člen
JUDr. DANIŠ Juraj, PhDr.
Člen
Mgr. SÝKORA Jaroslav
Člen

Zmeny
Do 02.09.2013
Od 03.09.2013
Bezo zmien

SPRÁVCA NADÁCIE v roku 2013
Meno
Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA

zmeny
Bezo zmien
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3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013

Hlavná nadačná činnosť
Činnosť Nadácie Intenda spočíva v hospodárení so zvereným majetkom a realizácii grantových
programov zameraných na podporu projektov a iniciatív v prospech mladých ľudí.
V súlade so svojím poslaním poskytla Nadácia Intenda v roku 2013 podporu organizáciám a
jednotlivcom, ktoré pracujú v prospech mladých ľudí, v rámci nasledovných programov:
•
•

•
•

program Oživujeme verejný priestor
program Rozvíjame občiansku identitu
program Podporujeme súčasné umenie
program Podporujeme individuality

Tím Nadácie Intenda v roku 2013
(mimo riadiacich orgánov)

Programové oddelenie
Mgr. Bohdan Smieška
riaditeľ programového oddelenia (do 31.12.2013)
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Mgr. Jana Kozmonová
Projektový manažér projektu Multikultúrne rozprávky

Kancelária nadácie
Mgr. Valeria Brezovská
manažérka kancelárie
Mgr. Elena Hlobenová
manažérka komunikácie (do 30.04.2013)

V roku 2013 boli na materskej dovolenke:
PaedDr. Zuzana Brliťová (do 25.06.2013)
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GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE INTENDA 2013
GRANTY NADÁCIE INTENDA V ROKU 2013
V roku 2013 sme vyhlásili výzvy vo všetkých štyroch našich grantových programoch - Oživujeme
verejný priestor, Rozvíjame občiansku identitu, Podporujeme súčasné umenie a Podporujeme
individuality.

Harmonogram grantových kôl v roku 2013
proces

OVP 5.GK

ROI 5.GK

PSU 5.GK

PI 4.GK

Zverejnenie výzvy

28.01.2013

04.03.2013

15.04.2013

05.08.2013

Uzávierka prijímania žiadostí

22.02.2013

05.04.2013

17.05.2013

27.09.2013

Zverejnenie výsledkov
hodnotenia

10.04.2013

16.05.2013

20.06.2013

11.11.2013

Realizácia projektov

01.05.30.09.2013

15.06.30.11.2013

01.08.31.12.2013

01.11.201331.08.2014

Predloženie Záverečných
správ

do 15.10.2013

do 15.12.2013

do 15.01.2014

do 15.09.2014

Prehľad poskytnutých grantov v roku 2013
V roku 2013 poskytla Nadácia Intenda na verejnoprospešný účel formou grantov celkovú
sumu 113.000,- € spolu 69 podporeným subjektom.

Poskytnuté granty v roku 2013*

Počet
podporených

Suma

Oživujeme verejný priestor / 5. grantové kolo

24

14.700,- €

Rozvíjame občiansku identitu / 5. grantové kolo

14

50.000,- €

Podporujeme súčasné umenie/ 5. grantové kolo

25

28.500,- €

Podporujeme individuality 2013 / 4. grantové kolo

6

19.800,- €

Spolu

69

113 000,00 €

* Objem zazmluvnených grantov

6

NADÁCIA INTENDA
Výročná správa za rok 2013

Oživujeme verejný priestor
5. grantové kolo

VÝZVA: Mladý človek vo verejnom priestore
Termín: 28.01.2013
idea
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu
„srdca" komunity. Preto podporujeme, aby sa
jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie
do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný
priestor ako bezpečné a stimulujúce prostredie na
prezentáciu svojej vlastnej identity. Podporujeme
ochotu mladých ľudí zapojiť sa, prispieť, či
individuálne sa prejaviť v oblasti neetablovaného
umenia, zábavy, alebo športu. Veríme, že mladí
ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj
inšpirovať aj zostatok komunity k jeho
(spolu)zdieľaniu. Sme presvedčení o tom, že verejný priestor naplnený sociálnou rozmanitosťou, ktorá
komunitu nie len reprezentuje ale aj reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej
výraznému oživeniu a k skvalitneniu života v nej.
Foto: Neformálna skupina H-áčko - KULTÚRNE KOCKY

Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom
vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity v oblasti podpory
základných prejavov ich kultúry reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými
prostriedkami. Ďalším zámerom programu je prispieť k fyzickej a sociálnej obnove verejného
priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.
ciele programu
•
•
•
•
•

podporiť neformálne kultúrne aktivity skupín mladých ľudí v rozmanitých formách realizovaných vo verejnom priestore;
podporiť aktivity mladých ľudí referujúcich ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného
prostredia (starostlivosti o verejný priestor a jeho využívanie a zdieľanie);
podporiť tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnom (verejnosti bez obmedzení
dostupnom) priestore - rekreačný šport, hry, súťaže a pod.;
podporiť rôznorodé generačné a medzisektorové spolupráce na sprístupňovaní zanedbaného
verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na rozmanité účely;
podporiť rozšírenie / otvorenie priestorových kapacít komunity - objekty pod patronátom
verejných inštitúcií či podnikateľského sektora - za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít
mladých ľudí.

finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 15.000,- €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 750,- €
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V termíne uzávierky (22.2.2013) bolo zaregistrovaných 141 projektov.

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 9. apríla 2013 prijala odporúčanie expertnej
hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali
ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Podporených bolo 25 subjektov sumou
15.000,- €. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4. Jeden subjekt nepodpísal zmluvu a odstúpil od svojej
žiadosti o podporu – celkovo bolo zazmluvnených 24 projektov v sume 14.700,-.

Rozvíjame občiansku identitu
5. grantové kolo

VÝZVA: Dobrá spoločnosť potrebuje aktívne občianstvo
Termín: 04.03.2013
idea
Občiansku spoločnosť si predstavujeme ako dobrú
spoločnosť. Chápeme ju ako demokratickú platformu
umožňujúcu verejné diskusie a výkon aktívneho
občianstva pri zosúlaďovaní rôznorodých záujmov.
Vnímame ju ako pestrosťou naplnený verejný priestor,
v ktorom sú diskutované aktuálne témy - sociálne
problémy mladých ľudí, kvalita verejnej politiky,
kontrola výkonu moci, či záležitosti komunity a
kultúrnej identity. Našim poslaním je vytváranie
podmienok, aby mladí ľudia mohli slobodne a aktívne
prispievať k budovaniu takejto dobrej spoločnosti a aby tento ich príspevok bol prijímaný s rešpektom.
Foto: Asociácia Divadelná Nitra - Paralelné životy plus

Hlavným zámerom programu je stimulovať ďalší rozvoj otvorenej a aktívnej občianskej spoločnosti
na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém, ktorými sú rozvoj aktívneho
občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči
prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.
5. ročník grantového programu sme sa rozhodli navyše tematizovať prostredníctvom reflexie
uplynulých 20 rokov, počas ktorých si spravujeme veci verejné sami. Ako sa nám to darí? Aké ideály
a hodnoty vyznáva naša spoločnosť dnes? Kam sme sa počas uplynulých rokov dopracovali pri
budovaní spoločnosti a občianskej verejnosti? Ako pristupujeme k pamäti? Dokázala naša spoločnosť
reflektovať nedávne dejiny neslobody a ako sa z nich poučila? Dokázali by sme dnes rozpoznať
nebezpečné tendencie nástupu autoritatívneho režimu, s akými malo Slovensko počas 20. storočia
hneď dvojakú skúsenosť?
Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým
spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a
zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej
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spoločnosti. Finančná podpora smeruje predovšetkým k priamej podpore aktivít, ako i k aktívnej
stimulácii celospoločenskej diskusie na témy súvisiace s cieľmi výzvy.
V 5. grantovom kole sme špeciálne volali po projektoch mimovládnych organizácií, ktoré dokážu
svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať na študentov stredných škôl prostredníctvom
neformálneho vzdelávania - rôznych alternatívnych seminárov, workshopov, diskusií, literárnych,
výtvarných či podobných súťaží na témy demokracie, ľudských práv, slobody prejavu, pamäte a pod.
ciele programu
• posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote,
• posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti.
finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 50.000,-€
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 4.500,- €
V termíne uzávierky (05.04.2013) bolo zaregistrovaných 98 projektov.

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2013 prijala odporúčanie expertnej
hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali
ciele výzvy a na vysokej úrovni splnili kritéria hodnotenia. Podporených bolo spolu 14 organizácií
celkovou sumou 50.000,- €. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.

Podporujeme súčasné umenie
5. grantové kolo

VÝZVA: Súčasné umenie ako katalyzátor rozvoja spoločnosti
Termín: 15.04.2013
Idea
Súčasné umenie, využívajúc rôznorodé
prístupy a formy umeleckej reflexie
skutočnosti,
je
nielen
prostriedkom
umeleckého
zaznamenania
dynamiky
prebiehajúcich spoločenských procesov, ale
zároveň
sa
stáva
ich
prirodzeným
katalyzátorom. Sme presvedčení, že súčasné
umenie a jeho aktéri sú pre spoločnosť a
rozvoj jej kultúry z krátkodobého i dlhodobého
hľadiska neporovnateľne väčším prínosom ako
komerčné
produkty
hlavného
prúdu.
Grantovým programom chceme prispieť k posilneniu pozície umenia v spoločnosti, k rozšíreniu
povedomia širšej verejnosti o súčasnej mladej umeleckej scéne, ako aj kultivovaniu mladého publika, v
snahe pomôcť mu nájsť rozlišovacie mechanizmy pri vlastnej orientácii v oblasti umenia a kultúry.
Foto: IIIF, o.z. - PyeckaGallery 2013
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Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry
spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie
slovenského súčasného umenia.
Program je primárne cielený k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých
podôb súčasnosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého
využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov,
umeleckého, kultúrneho diskurzu a vzdelávania mladého publika.
V piatom ročníku grantového programu, sme sa zamerali sa na podporu troch špecifických cieľových
skupín:
1. Umelecké projekty jednotlivcov - študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl, ktorí toho
času pracovali na realizácii svojich bakalárskych a magisterských diplomových prác. Tým
najlepším sme poskytli podporu na rôzne aspekty verejnej prezentácie ich diplomových výstupov
do výšky 600,- €.
2. Umelecké projekty jednotlivcov - mladých umelkýň a umelcov do 35 rokov, ktorí sa nachádzajú
na začiatku svojej dráhy. Najlepším sme poskytli štartovné na rozbeh ich umeleckého pôsobenia
do výšky 1.200,- €.
3. Kolektívne projekty začínajúcich iniciatív na poli tvorby, produkcie či prezentácie súčasného
umenia a kultúry. Najlepším z takýchto subjektov sme poskytli dôveru vo forme štartovného do
výšky 2.000,- €.
Finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 30.000,- €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola:
- 600,- € pre cieľovú skupinu č.1.
- 1.200,- € pre cieľovú skupinu č.2.
- 2.000,- € pre cieľovú skupinu č.3.
V termíne uzávierky (10.5.2013) bolo zaregistrovaných 136 projektov.
Hodnotiaca komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov navrhla na podporu
26 projektov celkovou sumou 30.000,- €. Správna rada nadácie dňa 19. júna Uznesenie nezávislej
hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu schválila. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.
Jeden subjekt nepodpísal zmluvu a odstúpil od svojej žiadosti o podporu – celkovo bolo
zazmluvnených 25 projektov v sume 28.500,- €.
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Podporujeme individuality 2013
4. grantové kolo

Termín: 05.08.2013
Idea
... pretože si ceníme ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania.
Existujú mladí ľudia, ktorí povýšili svoj talent, predpoklady a sny na princíp
svojej jasnej vízie podporenej životnou stratégiou. Po absolvovaní druhého
stupňa univerzitného vzdelávania, počas ktorého dosahovali výborné výsledky,
sa rozhodli pokračovať v doktorandskom štúdiu. Mnohí z nich predstavujú a
zároveň reprezentujú rozvojový potenciál slovenskej vedy a výskumu na
globálnej úrovni. Tým najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu, aby sa
mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s
ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál,
ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti.
Zámerom Nadácie bolo v rámci programu Podporujeme individuality finančne podporiť najlepších
interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy štipendijného programu zameriavajú v poslednom
roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po
jednom najelitnejšom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu tak, ako
sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:
• prírodné vedy
• technické vedy
• lekárske vedy
• pôdohospodárske vedy
• spoločenské vedy
• humanitné vedy
finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola19.800,- €
• výška individuálneho grantu: 3.000,- €
V termíne uzávierky (27.9.2013) bolo zaregistrovaných 82 nominácií a projektov.

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 11.novembra 2013 prijala odporúčanie expertnej
hodnotiacej komisie programu a schválila podporu vo forme ročného individuálneho grantu v
celkovej výške 19.800,- € pre šesť najlepších doktorandov, pričom súčasťou schválenej sumy bola
aj odmena pre ich školiteľov. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ NADÁCIOU INTENDA V ROKU 2013

MULTIKULTIKULTÚRNE ROZPRÁVKY
V roku 2013 získala Nadácia Intenda grantovú
podporu pre projekt SK 2012 EIF P1/1 IP Multikultúrne
rozprávky. Projekt bol podporený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín; Ročný
program: 2012; Priorita 1: Realizácia akcií navrhnutých
za účelom zavedenia „Spoločných základných zásad
pre politiku integrácie prisťahovalcov v Európskej únii“
do praxe; Operačný cieľ 1.3: Vytvorenie efektívnej
komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácii; Akcia 2: Podpora vzájomnej
interkultúrnej výmeny. Projekt bol realizovaný od
01.03.2013 do 31.12.2013 a schválená výška podpory
bola 67.099,99 €, z čoho 50 324,99 € bolo z finančných
prostriedkov ročného programu 2012 Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a 16 775,00 € zo zdrojov štátneho rozpočtu
SR.
Cieľom tohto projektu bolo predstavenie originálnych ľudových rozprávok a legiend z krajín ako
Brazília, India, Čína, Zimbabwe, Pakistan, Peru, Thajsko, Vietnam, Stredoafrická republika,
Tadžikistan, Rusko, Keňa, Kolumbia, Srbsko a Čína. Migranti z týchto krajín žijúci na Slovensku čítali
od septembra do decembra tieto rozprávky spolu s deťmi vybraných základných škôl po celom
Slovensku. Do projektu sa nám podarilo zapojiť viac ako 600 detí z 10 škôl z rôznych kútov Slovenska.
Spoločne s deťmi sme sa snažili odstraňovať predsudky či neoprávnené obavy a podporili sme
formovanie tolerancie voči ľuďom z tretích krajín. Súčasťou projektu je aj výtvarná súťaž pre deti
a diskusné stretnutie na tému integrácie detí migrantov na Slovensku.
Zároveň vďaka projektu dostali migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť
predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne
posolstvá, ale sú aj najrozšírenejším prejavom ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine. Preto
sa projekt dá považovať za jedinečný a priekopnícky.
Celkový náklad knihy rozprávok bol 1 000 kusov.
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90. ROKOVBUDOVY YMCA
kontext
Do vlastníctva získala Nadácia Intenda budovu YMCA na
Karpatskej ulici v Bratislave formálne v roku 2001, v
skutočnosti však dostala nadácia budovu YMCA pod svoju
kontrolu až v roku 2008, keď na základe súdneho rozhodnutia
musela budovu opustiť spoločnosť, ktorá ju mala v
takpovediac nevypovedateľnom a hlavne pre nadáciu
nevýhodnom prenájme od bývalého Fondu detí a mládeže.
Ihneď po jej prevzatí pod svoju kontrolu nadácia verejne
prezentovala svoj záujem budovu zveľaďovať a využívať ju na
plnenie svojho poslania – v prospech mladých ľudí.
Nadácia prenajíma priestory v budove prostredníctvom
dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s. na
komerčný i verejno-prospešný účel, pričom zisk z prenájmu rozdeľuje prostredníctvom grantov na
projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy.

Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA, ktoré sme si pripomínali v roku 2013, pripravila
Nadácia Intenda sériu kultúrnych podujatí a diskusií so zaujímavými ľuďmi k témam súvisiacim s
históriou budovy, jej architektúrou, činnosťou v nej.
O histórii budovy YMCA, zámeroch v oblasti zveľaďovania budovy a rozvoja jej nových funkcií, ako aj
informáciách o podujatiach pri oslavách 90. výročia budovy YMCA, sa mohla široká verejnosť dočítať
na novej web stránke www.budovaymca.sk, ktorá sa venuje jej pozoruhodnému príbehu. Zámerom
je poukázať na zaujímavé aspekty a súvislosti charakterizujúce genius loci tejto národnej kultúrnej
pamiatky.
V období marec 2013 až október 2013 realizovala doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., historička
umenia a architektúry, pre Nadáciu Intenda architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
budovy YMCA, ktorého výstupom je dokument približujúci najzaujímavejšie aspekty z výskumu. Text
je v prípade záujmu o jeho detailné preštudovanie k dispozícii záujemcom v Nadácii Intenda.
O geniu loci tejto národnej kultúrnej pamiatky z hľadiska histórie, architektúry, príbehov na pozadí
doby, ale aj reflexie jej súčasného stavu a uvažovania o možnostiach jej budúceho využívania sa
diskutovalo 19.9.2013 v samotnej budove YMCA v priestoroch a4 – nultý priestor s architektmi,
teoretikmi architektúry, historikmi ako i ďalšími aktérmi prepojenými s prítomnosťou budovy.
Okrem tejto diskusie sa v rámci festivalu Dizajn víkend (Bratislava Design Week, 17.-22.9.2013) v „a
štvorke“ uskutočnilo 20.9.2013 aj ďalšie podujatie – SPAM > Another Brick. Je to jedinečné
audiovizuálne spojenie – svetelno-zvuková show rapera Vladimíra 518 a hudobníka Ondřeja Anděru
(www) v réžii Davida Vrbíka.
V novembri/decembri2013 v rámci osláv 90. výročia budovy YMCA priniesol Music Majestic Club s
podporou Nadácie Intenda koncerty Andrej Šeband Band, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa, ZionTrain
a Camouflage.
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PRIAMA PODPORA NADÁCIOU INTENDA V ROKU 2013
PONUKA NA DLHODOBÉ VYUŽÍVANIE REKREAČNÉHO ZARIADENIA KREMNÁ
Nadácia Intenda, ako vlastník objektu
rekreačného zariadenia Hotel Kremná (okres
Stará Ľubovňa), vyhlásila opätovne výzvu pre
záujemcov o jeho dlhodobé využívanie na
verejnoprospešný účel. Objekt je niekoľko
rokov prázdny a z tohto dôvodu chátra.
Prvoradým cieľom nadácie bolo ponúknuť jeho
využitie za úhradu nevyhnutných investícií
a prevádzkových nákladov na udržateľné
zámery,
ktoré
by
mali
striktne
verejnoprospešný charakter.
Predmetom výzvy bolo predloženie návrhu na
využitie rekreačného areálu Hotel Kremná na verejnoprospešný účel, pričom pod pojmom
verejnoprospešný účel sa rozumie rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a
ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania,
telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Návrhy mohli predkladať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie
a zariadenia poskytujúce sociálne služby, účelové zariadenia cirkví
Uzávierka výzvy bola stanovená na 15. októbra 2013. Do tohto termínu nebol doručený žiadny
oficiálny návrh.

ŠTARTOVACIE BÝVANIE PRE ODÍDENCOV Z DETSKÝCH DOMOVOV
Radi by sme vytvorili priestor pre odstránenie
závislosti na sociálnych systémoch, ovládanie ich
využívania, podporili presvedčenie, že vstup do
sociálneho systému by mal byť poslednou
možnosťou riešenia vlastnej situácie a naopak,
motivovať odchovancov z detských domovov byť
samostatnými – dokázať si zarobiť na základné
životné potreby, vytvárať zdravé, bežné vzťahy,
mať vízie a príležitosti na ich dosahovanie.
Nadácia Intenda vytvorila kapacity pre štyroch
mladých ľudí – odchovancov detských domovov,
ktorým poskytne výhodné ubytovanie v priestoroch bratislavskej budovy YMCA po dobu šiestich
mesiacov.
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Pilotný projekt poskytnutia zvýhodneného ubytovania v apartmánoch v objekte YMCA bol založený
na princípe poskytnutia „štartovacieho“ priestoru pre tzv. bežný život.
Prostredníctvom zaslania žiadosti na našu výzvu mohli reagovať bývalí klienti detských domovov zo
Slovenska, ktorým sa ukončila ochranná ústavná výchova. Jednou z podmienok pre pridelenie
štartovacieho ubytovania je absolvovanie vysokej školy, respektíve pretrvávajúce vysokoškolské
štúdium v externej forme. Ďalším hodnotiacim kritériom bolo posúdenie motivačnej eseje.
Uzávierka prijímania žiadostí bola do 15. septembra 2013. Do tohto termínu nereflektoval na výzvu
žiaden záujemca.

INTENĎÁČIK - ZĽAVY NA ŠKOLY V PRÍRODE A LYŽIARSKE ZÁJAZDY
Hľadali sme možnosť, ako školám, ale hlavne
žiakom vytvoriť priestor na oddych, ale aj
vzdelávanie, tak ako to bolo v niekdajších
školách v prírode. Preto školám ponúkame
šesťdňové
ubytovanie
s komplexnou
celodennou starostlivosťou, so zábavným,
športovým aj vzdelávacím programom
v prostredí Malej Fatry, v hotely Junior
Piatrová. Cieľom bolo, aby táto ponuka bola
dostupná aj pre deti zo sociálne slabších
pomerov.
V prípade záujmu školy o takýto pobyt nadácia komunikovala s riaditeľom, aby predložil zoznam detí
zo sociálne slabších rodín, aby sme práve týmto deťom umožnili plnohodnotný pobyt s kamarátmi
a spolužiakmi a to vďaka zľavám na úrovni 50 – 100 percent.

35. STRETNUTIE NÁHRADNÝCH RODÍN DETSKÉHO CENTRA
V dňoch 14. – 17.11. 2013 sa uskutočnilo v
hoteli Junior Jasná 35. stretnutie náhradných
rodín Detského centra v Ružomberku.
Nadácia Intenda, ako partner podujatia,
poskytla účastníkom stretnutia zvýhodnené
ubytovanie.
Počas predĺženého víkendu sa pravidelne
viackrát do roka stretne približne 100
účastníkov - náhradných rodičov a detí
rôzneho veku, aby si v príjemnom prostredí
spoločne oddýchli od svojich každodenných
starostí. Ale taktiež, aby mali možnosť
nahliadnuť
do
spôsobu
fungovania
jednotlivých rodín a mohli pri takejto
príležitosti neformálne komunikovať prípadné zistené problémy, ktoré sa v zložitom procese akým je
náhradné rodičovstvo vyskytujú - na strane rodičov ale aj detí.
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GYPSY FEST
Nadácia Intenda podporila v roku 2013 International Gypsy Fest,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 31.07.-04.08.2013 sumou vo výške
2.000,- €. Jedná sa o najväčší rómsky festival, ktorý má na
Slovensku tradíciu už od roku 2008. Zámerom tohto festivalu bolo
demonštrovať bohatstvo a tradíciu rómskej kultúry a týmto
spôsobom napomáhať integrácii Rómov do spoločnosti. Festival
nemá len kultúrny a umelecký charakter, má pôsobiť aj výchovne a
edukačné. Záštitu nad festivalom prevzal predseda vlády SR Róbert
Fico, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Milan
Ftáčnik, ako aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity Mgr. Peter Pollák, PhD.

4. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým
Nadácia Intenda poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel
Program Oživujeme verejný priestor
V piatom grantovom kole programu bolo schválených 25 subjektov v objeme 15.000,- € na podporu
projektov v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania externého
verejného priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa realizovali
v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor, 5. GK
Číslo
projektu

Názov
organizácie

Názov projektu

schválená
suma/EUR

NIOVP/2013/
006

Kultúra v
Prievidzi

Letná čitáreň

750,00

NIOVP/2013/
015

Martin Čertek

Aktívna záhrada

700,00

Spôsob použitia finančných prostriedkov
Prostredníctvom projektu letnej čitárne
priniesť netradičný element do mesta.
Čitáreň sa stala oázou, kde si mohli
návštevníci prečítať aktuálne informácie,
či knižné klasiky, dozvedieť sa niečo nové,
vytvoriť si vlastnoručne vyrobené dielka v
tvorivých dielňach a podobne.
Vznikol priestor, ktorý svojou štruktúrou a
funkčnosťou vytvoril zázemie pre rozvoj
mládeže v ich voľnom čase. Počas
projektu v priestoroch „Aktívnej záhrady“
prebiehalo množstvo aktivít, ktoré boli
organizované nielen autormi projektu, ale
taktiež samotnými návštevníkmi
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NIOVP/2013/
034

Združenie PRE
LEPŠÍ ŽIVOT

Nízkoprahový klub
DROM - CESTA

750,00

NIOVP/2013/
053

Magdaléna
Rosová

Tancom na plátno!

500,00

NIOVP/2013/
055

Stanislav Zupka

Dostavanie parkourového ihriska
a organizácia PAF
kempu

400,00

NIOVP/2013/
068

Dorota
Martincová

Komunitná záhradka

750,00

NIOVP/2013/
071

Občianske
združenie Pod
Skaličkou

Nohejbal opäť v kurze

400,00

NIOVP/2013/
074

Eva Urbanová

Wilsonovo - Po
stopách búrača

350,00

NIOVP/2013/
075

Matúš Švirloch

Piknik v meste

750,00

NIOVP/2013/
081

Tvorivý rozvoj,
o.z.

Na bicykli za krásami
Ružomberka

750,00

NIOVP/2013/
088

Občianske
združenie Nairam

Letné filmové
delikatesy

600,00

NIOVP/2013/
089

OZ Otvor dvor

Zaparkuj svoju deku v
parku

300,00

priestoru, ktorí sa z návštevníkov stali
tvorcami programu a aktivít, ktoré
priestor ponúkal.
Cieľom projektu bolo skultivovať a
vytvoriť priestor pre pravidelné
stretávanie sa znevýhodnenej mládeže v
obci Boliarov, pretože sociálnou exklúziou
ohrozená mládež dosiaľ nemala príležitosť
rozvíjať svoj potenciál.
Ponúknuť netradičnú formu spoločného
tvorivého zážitku pre mladých ľudí v
bratislavskej mestskej časti Dúbravka Rozprestretím nadrozmerného
maliarskeho plátna do verejného parku
vytvoríme tanečný parket a mladým
ponúkneme možnosť stráviť spoločný čas
pri príjemnej hudbe, namáčať si nohy do
farby a vytvárať tancom vlastnú maľbu na
plátno.
Dostavanie tréningového ihriska pre
parkour a freerun a zorganizovanie
víkendového kempu tejto športovej
aktivity s celoslovenskou účasťou.
Pretvoriť nevyužívané priestory bývalej
základnej školy na komunitnú záhradku.
Opraviť priestory verejne prístupného
ihriska v centre obce, aby bolo
každodenne bežne využívané všetkými
vekovými kategóriami na športové
aktivity, a zapojiť všetky vekové kategórie
do jednotlivých sprievodných aktivít.
Zorganizovať šifrovaciu mestskú hru, ktorá
predstaví mladým ľuďom mesto a jeho
príbehy živým spôsobom.
Projekt sa nerealizoval, organizácia
poskytnutý grant vrátila.
Oživenie centra mesta, ponúknutie
možnosti trávenia voľného času v meste,
šírenie osvety a podpora občianskych
iniciatív.
Zrecyklovať šesť starých bicyklov,
navrhnúť formu prístrešku, ktorý bude
umiestnený vo verejnom priestore a
nakoniec aj zostaviť základnú mapu
„krásnych miest“, ktorá sa stane
platformou pre ďalšie kultúrnopoznávacie aktivity v meste Ružomberok.
Ponúknuť mladým i starším raz týždenne
kvalitný filmový program a „vytiahnuť“ ich
von od internetu, chatovania, pozerania
stupídnych reality show.
Projekt sa nerealizoval, organizácia
poskytnutý grant vrátila.
Prilákať Rožňavčanov do zabudnutého
parku, ponúknuť im niekoľko aktivít na
trávenie času v tomto priestore, oživiť
záujem občanov mesta o tzv. Veľký park a
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NIOVP/2013/
092

PHOTOPORT

Letné kino

400,00

NIOVP/2013/
095

WheelsofArto.z.

Mini rampsession
„wheelsofart festival
2013“

470,00

NIOVP/2013/
096

Jakub Kmeť

PARKOTVOR

350,00

NIOVP/2013/
098

Alt30collective,
n.o.

Do ityourself!

750,00

NIOVP/2013/
106

tab_lab

plotMAKING

750,00

NIOVP/2013/
110

Igor Rjabinin

Oáza na púšti

750,00

NIOVP/2013/
115

Slovenský
skauting, 21.zbor
Korčín Zvolenská
Slatina

Filmová záhrada

700,00

NIOVP/2013/
125

Dagmar
Čerháková - Háčko

KULTÚRNE KOCKY

750,00

NIOVP/2013/
126

Bronco, n.o.

Trnavský rínok

750,00

NIOVP/2013/
130

Oto Hudec

Projekt Karavan

750,00

NIOVP/2013/
132

Divadlo Kaplnka

Za Vami! Pouličné
slovenské divadlo...

500,00

NIOVP/2013/
134

Združenie
Slatinka

Westsidestory

330,00

vytvoriť tlak na vedenie mesta, aby
podporilo jeho obnovu.
Organizácia nepodpísala zmluvu
o poskytnutí grantu.
Otvorenie letného kina amfiteátrového
typu, ktoré by sa stalo jediným podobným
kinom v Bratislave.
Rozbehnúť výstavbu multifunkčného
priestoru a skateparku v meste Prešov a
vytvoriť tak podmienky pre aktívne
trávenie voľného času pre deti a mládež.
Prebudiť záujem obyvateľov mesta
Prievidza o Park Skotňa a oživenie tohto
verejného priestoru prípravou a
realizáciou participatívneho podujatia.
organizovať sériu prednášok a
workshopov týkajúcich sa realizácie diel
vo verejnom priestore obce.
Oživením plotu zatraktívniť časť pešej
zóny, pridať tomuto priestoru novú
hodnotu. Ambíciou realizácie je osloviť
chodcov, ktorý dnes nemajú dostatočnú
príležitosť aby si na chvíľu pristavili,
odpočinuli, relaxovali.
Vniesť život do prázdneho mesta, oddych,
relax, umelecké zážitky, tvorivú radosť a
hravosť Vytvorením kúsok zelene na pešej
zóne - nápaditého, netradičného a
pohodového priestoru.
Letný cyklus večerných premietaní filmov
„pod holým nebom“ a zorganizovanie
dvoch tvorivých workshopov vo verejnom
priestore.
Oživiť nevyužívaný verejný priestor kina
MIER kultúrnymi akciami, spojiť v ňom
kreatívnych mladých ľudí a prezentovať
verejnosti ich umeleckú tvorbu.
Skupina dobrovoľníkov v rámci neziskovej
organizácie Bronco zorganizovala dva
otvorené mestské trhy pod názvom
„Trnavský rínek“ na Divadelnej ulici v
Trnave.
Vytvoriť objekt na báze karavanumaringotky, ktorý bude slúžiť ako putovný
ateliér pre výtvarné a video-animačné
workshopy s rómskou komunitou na
východnom Slovensku.
12 uvedeniami pouličného divadla
vytvoriť vhodné podmienky pre ľudí na
stotožnenie sa s priestormi, v ktorých žijú
a pracujú, čím si budujú
pozitívny vzťah k vlastnému okoliu.
Neformálne stretnutia mladých ľudí a
iných skupín obyvateľov/návštevníkov
mesta Zvolen v otvorenom verejnom
priestore parku Lanice umožňujúce
zmysluplné stretnutia takých užívateľov
18
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NIOVP/2013/
137

Nástupište 1-12

Nástupište 1-12 –
NEXT LEVEL

750,00

verejných priestorov, ktoré majú voči
sebe často predsudky a nepoznajú svoje
potreby.
Dosiahnutie vyššej variability priestorov
Multimediálneho priestoru pre súčasnú
kultúru Nástupište 1-12 z priestorového i
kapacitného hľadiska, posilnenie
komunikačného potenciálu priestoru
smerom k verejnosti a posilnenie
primárnej funkcie dotknutého verejného
priestoru – mobility
obyvateľstva.

Program Rozvíjame občiansku identitu
V piatom grantovom kole programu bolo podporených 14 organizácií v celkovom objeme 50.000,- €
na aktivity podporujúce najmä aktívnu účasť mladých ľudí na spravovaní komunity a na akceptáciu
kultúrnej a sociálnej rôznorodosti.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Rozvíjame občiansku identitu, 5. GK
číslo
projektu

meno subjektu

názov projektu

schválená
suma/EUR

NIROI/2013
-017

Inštitút pre
dobre
spravovanú
spoločnosť

„Vychytaj problémy
svojho mesta“ s
Odkazprestarostu.sk

3 710,00

NIROI/2013
-028

Asociácia
Divadelná
Nitra

Paralelné životy plus

4 500,00

NIROI/2013
-029

Slovenská
asociácia
sociálnej
antropológie

Moja iná rodina

3 200,00

NIROI/2013
-030

Nezisková
organizácia
Voices

Občianska
spoločnosť 2013

4 500,00

NI-

Cyklokoalícia,

Leto s námestím

3 500,00

spôsob použitia finančných prostriedkov

Podpora občianskej participácie
mladých ľudí od 14 do 19 rokov
prostredníctvom ich zapojenia do
portálu Odkazprestarostu.sk
a inovatívnej kampane na propagáciu
tohto portálu ako jedného z účinných
nástrojov občianskej participácie.
Rôznorodé podujatia z oblasti
dokumentárnych filmov, rozhlasových
hier, happeningov, kníh, diskusií,
výstav a inštalácií, ktoré sa zaoberajú
reflexiou konkrétnych ľudských
osudov a príbehov – obetí praktík
bývalého režimu.
Verejná výstava, ktorá ukáže
rozmanitosť a zároveň prepojenosť
„našich“ rodín a inšpiruje k reflexii a
verejnej diskusii širšej verejnosti o
tom, čo znamená solidarita na úrovni
rodiny a čo – v polyetnickej
spoločnosti.
Podpora aktívneho občianstva medzi
študentmi stredných škôl
prostredníctvom filmov o občianskej
spoločnosti a metodických listov pre
učiteľov náuky o spoločnosti ku nim
spolu s praktickým seminárom ako
materiály na hodinách používať.
Spolu s mladými ľuďmi zmeniť kľúčový
19
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ROI/2013
-031

o.z.

NIROI/2013
-032

TYMIÁN,
ekologické,
vzdelávacie a
mládežnícke
centrum

Mladí reportéri pre
Kremnicu 2030

3 000,00

NIROI/2013
-043

tab_lab

mesto potrebuje
viac Mesta

4 500,00

NIROI/2013
-065

Arca

Mosty k
porozumeniu

3 000,00

NIROI/2013
-070

BERKAT
SLOVENSKO
o.z.

Pochop minulosť a
uchop budúcnosť

1 100,00

NIROI/2013
-074

Vnútroblok

Mobilné záhrady

3 481,00

NIROI/2013
-086

Slovenská
debatná
asociácia

Od problémov k
debate

4 000,00

NIROI/2013
-087

Trenčianska
nadácia

Hľadanie spoločného
v rôznorodej
spoločnosti

2 509,00

verejný priestor v centre Bratislavy Kamenné námestie a vytvoriť tak
priestor pre mladých na prevzatie
zodpovednosti a ich aktívnu občiansku
participáciu na rozvoji mesta a
komunity, v ktorej žijú.
Podnietiť mladých ľudí v Kremnici, aby
sa viac zaujímali o dianie a problémy v
meste, aby sa stali angažovanejší
prostredníctvom Mestského
mládežníckeho parlamentu - mostu
medzi samosprávou a mladými ľuďmi
v Kremnici.
Diskusná platforma prostredníctvom
ktorej sa pokúsi projekt definovať
pojem „súčasné mesto“, snažiť sa
odpovedať na otázky: čo ho tvorí? Kto
ho tvorí? čo sú mestotvorné prvky?
Vznikne tak cyklus diskusií priamo na
ulici spolu so sprievodnými
podujatiami.
Prispieť k eliminácii rasistických a
xenofóbnych prejavov namierených
voči rómskej mládeži zo strany
majoritného obyvateľstva formou
fotovýstavy, videovizitiek a citátov
mládeži z Kotvy o ich živote, túžbach,
snoch, radostiach aj starostiach a tiež
cez hudobné vystúpenie.
Viesť mladú generáciu k aktívnej
reflexii života spoločnosti v minulosti i
v súčasnosti aj s jeho omylmi,
tienistými stránkami, mocenskými
záujmami a ich presadzovaním sa na
úkor mlčiacej a pasívnej väčšiny.
Projekt sa nerealizoval, organizácia
poskytnutý grant vrátila.
Dobrovoľníci a obyvatelia lokality
(susedstva) budú premieňať
nevyužívané stavebné pozemky na
dočasné komunitné záhrady.
Motivovať mladých lídrov, aby
iniciovali verejnú diskusiu o
problémoch mládeže vo svojich
komunitách, prostredníctvom
iniciačných stretnutí a počas
štvordňového intenzívneho školenia.
Skupina vyškolených dobrovoľníkov
pripraví fotografickú súťaž pre
študentov - spolužiakov na tému
„Hľadanie spoločného v rôznorodej
spoločnosti“ s cieľom prebudiť v nich
20
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NIROI/2013
-089

Truc
sphérique, o.z.

MEMORY KONTROL
/Židia na Slovensku

NIROI/2013
-090

Divadlo Pôtoň,
n.o.

Psota na Slovensku

záujem o pozorovanie a zachytenie
diania v spoločnosti okolo seba.
Postrehy študentov budú
východiskom pre diskusné fóra na
stredných školách.
Vo forme nových historických
výskumov, verejných diskusií, sitespecific divadelného predstavenia a
umeleckých intervencií, projekcií a
4 500,00 programov pre školy a učiteľov sa
zamerať na objasnenie a prinesenie
nových informácií o osude
slovenských Židov v období polovice
20. storočia.
Séria umeleckých a diskusných
podujatí, určených pre skupinu
mladých ľudí žijúcich v nitrianskom
4 500,00 kraji s ambíciou prepájať umenie,
sociológiu, politickú sféru, aktivistov a
terénnych sociálnych pracovníkov s
teoretikmi.

Program Podporujeme súčasné umenie
V piatom grantovom kole programu bolo na podporu schválených 26 organizácií v celkovom objeme
30.000,- €.
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podporujeme súčasné umenie, 5.GK
Číslo
schválená
Spôsob použitia finančných
Názov subjektu
Názov projektu
projektu
suma/EUR
prostriedkov
Cez médium krátkeho filmu
prerozprávaný príbeh, ktorý je
NIAndrás
GodefroydeBouillon
doprevádzaný a prepájaný s hudbou.
PSU/2013/
1.200,00
Komponovanú hudbu možno prežiť z
Cséfalvay
in Jerusalem, opera
078
videa, alebo je možne na živo zahrať s
premietaním.
Realizácia série veľkoformátových
fotografií s témou slovenská krajina v
NIjej premenách a nových súvislostiach.
PSU/2013/ Ján Kekeli
„V krajine“
1.200,00 Súčasťou a výsledkom projektu bude
109
prezentácia formou samostatnej
výstavy v galérii Slovenského inštitútu
vo Varšave v novembri 2013.
Nezávislý festival troch grafických
dizajnérok s cieľom posilniť,
NIprezentovať a reflektovať vlastné
PSU/2013/ Ľubica Segečová mini Self 2013
1.600,00 iniciatívy autorov v oblasti vizuálnej
112
kultúry. Autorky chcú zaznamenať
aktuálny stav a zmeny, ktoré
prebiehajú v ich profesii.
NIalt30collective, After/atthe end
866,00 Umelecký projekt reflektuje fenomén
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PSU/2013/
134

o.z.

oftheworld

NIPSU/2013/
110

APART

APART LABEL

800,00

NIPSU/2013/
012

Veronika
Hliničanová

VitalBeauty

600,00

NIPSU/2013/
091

Juraj Hoppan

Exitab prsnts

1.800,00

NIPSU/2013/
013

Ľubomír Bukový

Shakespeare
Material –
IsoladellaPedagogia,
FondazionediVenezia

1.000,00

NIPSU/2013/
136

Jonáš Gruska

LOM

1.500,00

NIPSU/2013/
030

Katarína
Morháčova

Trápnosť

800,00

konca sveta, respektíve hľadajúci
alternatívy čo sa bude diať po ňom, s
ambíciou vytiahnuť alternatívny
priestor pre súčasné umenie zo svojho
prirodzeného prostredia (veľkomesto)
na perifériu do malej obce.
Prezentácia mladej súčasnej
slovenskej fotografie formou knižných
publikácií – zinov. Plánované
nízkonákladové knižky obohatia
kultúrnu scénu aj prostredníctvom
svojho dizajnu, budú vychádzať v
spolupráci so študentmi vizuálnej
komunikácie.
Autorka diela sa zaoberá vo svojej
diplomovej práci skúmaním vitálnej
krásy. Praktická diplomová práca
predstavuje rozhranie dvoch
materiálov, papiera a vodivého
atramentu.
Prezentovať diela mladých umelcov,
ktorí sa pohybujú na nadžánrovom
poli súčasnej hudobnej a
audiovizuálnej tvorby.
Prostredníctvom dvoch eventov
spájajúcich hudobné a audiovizuálne
umenie domácich a zahraničných
umelcov, projekt vytvorí platformu
pre prezentáciu mladej slovenskej
hudobnej scény.
Absolvovanie záverečnej fázy
výskumného seminára a laboratória
„PedagogiadellaScena” na benátskom
ostrove Giudecca zameraného na
javiskové spracovanie a hľadanie
nových východísk v analýze a
interpretácii alžbetínskej drámy so
špecializáciou na drámy Williama
Shakespeara.
Vydávanie hudby experimentálnych
hudobníkov z východnej Európy, ako
aj vývoju nových hudobných
nástrojov na báze „slobodného
hardvéru“ (open hardware) a
„slobodného softvéru“ (opensource)
a workshopom s tematikou nového
interaktívneho umenia.
Projekt je rámcovaním diel
narábajúcich s priamou konfrontáciou
s divákmi /performance,
videoperformance atď./ a nejakým
spôsobom subverzujúcich bežné /ne22

NADÁCIA INTENDA
Výročná správa za rok 2013

NIPSU/2013/
055

tab_lab

ikona (C+M) –
pracovný názov

1.500,00

NIPSU/2013/
097

SKOK!
občianske
združenie

„NA KRAJ ŽENY“

1.500,00

NIPSU/2013/
079

Zuzana
Kmeťová

Zberateľstvo,
recyklácia a obsesia
maličkosťami

600,00

NIPSU/2013/
043

ARTAKTIV

Neviditeľná
Štiavnica – NEWest
MEDIA WORKSHOP
2013

1.000,00

NIPSU/2013/
082

Adam Felix

Checkpoint

600,00

NIPSU/2013/
050

Ján Šipöcz

„Objekty záujmu“

824,00

NIPSU/2013/
096

Dorota
Kenderová

Je budúcnosť
nudná? /
IsFutureBoring?

2.000,00

/vnímanie okolitej sociálnej reality a
kultúrnych noriem.
Podnetom je kauza vynechania
atribútov svätožiar a krížov na odeve
sv. Cyrila a Metoda v plánovanej
emisii pamätnej dvoj eurovej mince.
Projekt nemá ambíciu pripomínať
príchod spred 1150 rokov, chce však
nastoliť otázky ohľadne súčasnej
európskej identitu verzus lokálnej.
Organizácia nepodpísala zmluvu
o poskytnutí grantu.
Podporiť profesionálny rozvoj
začínajúcej slovenskej choreografky a
tanečnice Soni Ferienčíkovej, ktorá sa
slovenskej verejnosti prvý krát ako
choreografka predstavila svojim
sólovým debutom DEBODY v roku
2012.
Upozornenie na problematiku
pamäte, navracanie sa do zážitkov
veľmi nepatrných, ktoré sa len ťažko
uchovávajú v pamäti a nebývajú ani
zachytené na rodinných fotografiách
alebo video záznamoch. Formálnymi
výstupmi budú fotografie a objekty v
rôznych formátoch a technických
spracovaniach, plne prispôsobené
jednotlivým námetom.
Workshop interaktívnej vizuálnej
umeleckej tvorby je vyústením snahy
o čo najkreatívnejšie a pre ľudí
najprístupnejšie zapojenie nových
médií do oblasti umenia verejného
priestoru.
Krátkometrážny film Checkpoint bude
absurdnou komédiou. Očakávaným
výsledkom je profesionálne nakrútený
magisterský študentský film, ktorý sa
bude premietať verejnosti a zaujme
cieľovú skupinu.
Autor fotografickej série sleduje
okolie a videním jemu vlastným z
reálneho prostredia selektuje "divné"
objekty, ktoré sú vytvorené náhodne
či ľudským pričinením. Tieto objekty
komponuje tak aby posilnil ich
podivnosť a to , že akosi nepatria tam
kde sa nachádzajú.
Publikácia s ambíciou stať sa trvalým
dokumentom nálady: Otázka "Je
budúcnosť nudná?" sa javí ako
23
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NIPSU/2013/
075

ASIL – asociácia
ilustrátorov

Kniholub, verejné
hodnotenie kvality
ilustrovaných kníh
vydávaných na
Slovensku

NIPSU/2013/
048

Tomáš Rafa

Nový nacionalizmus
v srdci Európy 2013

1.200,00

NIPSU/2013/
039

Mladý pes n.o.

Krakatoatalkclub

1.000,00

NIPSU/2013/
060

Lucia
Horňáková
Černayová

HALA(HALART)
2013

1.000,00

NIPSU/2013/
102

Literis

Kloaka

2.000,00

NIPSU/2013/
126

BIIIF, o.z.

PyeckaGallery 2013

700,00

NIPSU/2013/
133

Janka
Duchoňová

PRIVATE
CONSPIRACY

600,00

1.500,00

reflexia budúcnosti, v skutočnosti je
však pohľadom do prítomnosti, v
ktorej projekcie budúcnosti
prebiehajú.
Vytvoriť prostredníctvom intenzívnej
medziodborovej diskusie, verejnosťou
rešpektovanú názorovú platformu,
ktorá bude vychovávať vydavateľov a
kníhkupcov a ovplyvňovať verejnú
mienku - čitateľa - v oblasti zvýšenia
nárokov na vizuálnu stránku
kupovanej literatúry.
Projekt sa nerealizoval, organizácia
poskytnutý grant vrátila.
Projekt mapuje vývoj segregačných
múrov proti rómskemu etniku na
východe Slovenska a od svojho vzniku
komunikuje s divákom
prostredníctvom verejných filmových
prezentácií a diskusií.
Vytvoriť platformu na stretávanie sa,
prezentovanie a inšpirovanie mladých
profesionálov a nadšencov
pôsobiacich v oblastiach ako sú nové
médiá, veda a technológie.
Zatraktívnenie a osvieženie
kultúrneho priestoru v meste Trenčín
v kontexte prezentácie súčasnej
výtvarnej tvorby v podobe výtvarných
workshopov a prezentácie súčasného
umenia na nezávislej platforme.
Cieľom projektu je vo forme
tlačeného aj online magazínu
poskytnúť publikačný priestor pre
domáce a zahraničné experimentálne
a nekonvenčné umelecké aktivity v
oblasti literatúry, výtvarného umenia,
hudby, multimédií a ostatných
umeleckých oblastí.
Vytvoriť stabilný celoročný program
galérie, ktorého súčasťou budú
vernisáže, výstavy, edukačný program
pre ZŠ a SŠ, workshopy, prednášky,
diskusie, ktoré napomáhajú k
rozšíreniu vedomostí v oblasti kultúry.
Diplomový projekt sa orientuje na
postkoloniálnu a multikulturálnu
problematiku a jej východiská v
umeleckej praxi. Prináša umeleckú
reflexiu problematiky bipolarity a
koloniality v globálnej politike.
Prostredníctvom umeleckého diela
24
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NIPSU/2013/
064

bees-R

„21 zmyslov zatiaľ“

NIPSU/2013/
124

Juraj Gábor

20 km chôdze po 25
rokoch

skúma mocenské vzťahy medzi
imperiálnymi mocnosťami a
takzvanými perifériami.
Vytvoriť predstavenie, založené na
poézii, spájajúce tanec so živou hudbu
a výtvarným umením. Inšpiráciou pre
vznik predstavenia sa stala poézia
2.000,00 súčasného slovenského autora
Michala Habaja. Nostalgia za
ľudskosťou, bezvýchodiskovosť
situácie v dobe „kyborgov“ sú javy, s
ktorými budú tvorcovia pracovať.
Výtvarný projekt pre umeleckú
rezidenciu v NationalArtStudio,
Changdong, Kórea je zameraný na
historickú udalosť z roku 1988 keď na
610,00
letných olympijských hrách v meste
Seoul Jozef Pribilinec ako jediný
slovenský športovec vyhral zlatú
medailu v chôdzi na 20 km.

Program Podporujeme individuality 2013
Nadácia INTENDA podporila v roku 2013 v rámci grantového programu „Podporujeme individuality“
6 doktorandov a ich školiteľov celkovou sumou 19.800,- €.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Podporujeme individuality 2013
číslo
projektu

meno subjektu

názov práce

NIPI/2013/002

Ing. Tomáš
Bertók

Príprava
nanoštruktúrovaných
povrchov a ich využitie v
biorozpoznávaní

3 000,00

NIPI/2013/010

Ing. Mária
Virčíková

Adaptívne učiace sa
systémy v interakcii človekstroj

3 000,00

NIPI/2013/040

Mgr. Peter Tóth

NIPI/2013/043

Mgr. Lenka
Kostovičová

NIPI/2013/054

Mgr. Natália
Kamodyová

Stratégia, dynamika a
štruktúra osídlenia v neolite
až staršej dobe bronzovej
medzi Ponitrím a Poiplím
Sociálne vplyvy v
usudzovaní a rozhodovaní:
Akontabilita a
zodpovednosť
Diagnostické využitie slín

Suma/EUR

3 000,00

3 000,00

3 000,00

spôsob použitia
finančných prostriedkov
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné náklady
doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné náklady
doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné náklady
doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné náklady
doktoranda
realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
výdavky / životné náklady
doktoranda
25
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NIPI/2013/056

Ing. Eva Tvrdá

NIPI/2013/002

Ing. Ján Tkáč,
DrSc.

NIPI/2013/010

prof. Ing. Peter
Sinčák, PhD.

NIPI/2013/040

prof. PhDr.
Jozef Bátora,
DrSc.

NIPI/2013/043

prof. PhDr.
Viera Bačová,
DrSc.

NIPI/2013/054
NIPI/2013/056

doc. MUDr. Ing.
RNDr. Peter
Celec, PhD.,
MPH
doc. Ing.
Norbert Lukáč,
PhD.

Mechanizmy protektivity
spermií proti oxidatívnemu
stresu
Príprava
nanoštruktúrovaných
povrchov a ich využitie v
biorozpoznávaní
Adaptívne učiace sa
systémy v interakcii človekstroj
Stratégia, dynamika a
štruktúra osídlenia v neolite
až staršej dobe bronzovej
medzi Ponitrím a Poiplím
Sociálne vplyvy v
usudzovaní a rozhodovaní:
Akontabilita a
zodpovednosť

realizácia dizertačnej
práce a s tým spojené
3 000,00
výdavky / životné náklady
doktoranda
grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena

Diagnostické využitie slín

grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena

Mechanizmy protektivity
spermií proti oxidatívnemu
stresu

grant pridelený školiteľovi
300,00 podporeného doktoranda
ako odmena

5. Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška
prostriedkov od toho istého darcu presahovala 331,94 €
V roku 2013 darovali Nadácii Intenda nasledujúci darcovia:
•
•
•

asignácia 2% z dane z príjmov: 1 950,28 €
prijatý príspevok od p. Jambrichovej 800,- €
prijatý príspevok p. Jambricha 800,- €

6. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej
závierke k 31. 12. 2013
Správa audítora o overení účtovnej závierky tvorí prílohu Výročnej správy.
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7. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov za účtovné obdobie r. 2013 (EUR)
Hlavná (nadačná)
Podnikateľská
Druh výnosu
Spolu
činnosť
činnosť
Tržby z predaja služieb
169723,91 €
169 723,91 €
Tržby za predaný tovar
6 351,81 €
6 351,81 €
Úroky
0,07 €
30,69 €
30,76 €
Iné ostatné výnosy
701,90 €
123 359,50 €
124 061,40 €
Prijaté príspevky od iných
246,12 €
246,12 €
organizácií
Prijaté príspevky od fyzických
1 720,00 €
1 720,00 €
osôb
Príspevky z podielu zaplatenej
1 950,28 €
1 950,28 €
dane
Dotácie
65 944,11 €
65 944,11 €
SPOLU
70 562,48 €
299 465,91 €
370 028,39 €

8. Celkové výdavky (náklady) Nadácie v roku 2013
Prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činnosti za obdobie r. 2013 (EUR)
Hlavná (nadačná)
Podnikateľská
Druh nákladu
Spolu
činnosť
činnosť
Spotreba materiálu
7 809,94 €
4 486,37 €
Predaný tovar
6 351,81 €
Opravy a udržiavanie
328,64 €
4 039,25 €
Cestovné
492,74 €
724,52 €
Náklady na reprezentáciu
2 350,77 €
1 845,31 €
Ostatné služby
85 633,12 €
46 014,71 €
Mzdové náklady
39 478,50 €
26 562,80 €
Zákonné sociálne poistenie a
14137,58 €
9 271,92 €
zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
2 666,25 €
1 226,81 €
Daň z motorových vozidiel
7,23 €
Daň z nehnuteľností
26 601,60 €
Ostatné dane a poplatky
37,91 €
575,77 €
Zmluvné pokuty a penále
15,00 €
2,00 €
Ostatné pokuty a penále
27 362,30 €
Úroky
12,37 €
2 193,87 €
Iné ostatné náklady
744,56 €
6 335,93 €
Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a
1 536,14 €
118 517,65 €
dlhodobého hmotného majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných
-3 960,00 €
1 501,66 €
položiek
Poskytnuté príspevky iným
56 010,69 €
účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky FO
100 932,02 €
SPOLU
308 226,23 €
283 621,51 €

12 296,31 €
6 351,81 €
4 367,89 €
1 217,26 €
4 196,08 €
131 647,83 €
66 041,30 €
23 409,50 €
3 893,06 €
7,23 €
26 601,60 €
613,68 €
17,00 €
27 362,30 €
2 206,24 €
7 080,49 €
120 053,79 €
-2 458,34 €
56 010,69 €
100 932,02 €
591 847,74 €
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9. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré
nastali v hodnotenom období
V roku 2013 nenastali v Nadácii Intenda žiadne zmeny v nadačnej listine.

10. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
ustanoveného nadačnou listinou
Orgány Nadácie Intenda ustanovené nadačnou listinou:
SPRÁVCA
• Odmena za výkon funkcie správcu za rok 2013 predstavuje čiastku 27 647,68 €.
SPRÁVNA RADA
• V hodnotenom období Správna rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej funkcie
nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
DOZORNÁ RADA
• V hodnotenom období Dozorná rada Nadácie Intenda ani jej predseda za výkon svojej funkcie
nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
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