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1. Základné informácie o Nadácii Intenda
Názov:
Sídlo:
IČO:

Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
360 69 787

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 14 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 2.410.700,- EUR a
podporili tak prostredníctvom vlastných a administrovaných grantových programov celkovo
951 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 2014
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 2014
meno
ANTAL Juraj, MA
RAČEK Pavol
PhDr. KALIŇÁK Michal, PhD.
Mgr. Art. KIČÁK Mário
Mgr. KLOBUŠICKÝ Karol
Mgr. LIŠČINSKÝ Martin
PhDr. ThDr. BUC Ján, PhD.
Mgr. DYTTERT Michal
Mgr. DORČÁK Martin
Bc. HALUŠOVÁ Zuzana
Ing. MAJER Ľuboš, MBA

pozícia
Člen
Člen
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

zmeny
Do 04.12.2014
Bezo zmien
Do 30.11.2014
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Od 06.05.2014
Od 06.05.2014
Od 01.12.2014
Do 28.03.2014
Od 27.10.2014

DOZORNÁ RADA v roku 2014
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 2014
meno
pozícia
JUDr. DANIŠ Juraj, PhD.
Člen
Mgr. SÝKORA Jaroslav
Predseda

zmeny
Bezo zmien
Predseda od 02.04.2014

SPRÁVCA NADÁCIE v roku 2014
meno
Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA

zmeny
Bezo zmien
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3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014

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 2014 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
schéma Podporujeme talenty

Tím Nadácie Intenda v roku 2014
(mimo riadiacich orgánov)

Programové oddelenie
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka (do 31.3.2014)
Mgr. Miroslav Palec
programový koordinátor (od 1.4.2014)
Mgr. Jana Kozmonová
Projektová manažérka projektu Multikultúrne dielne (od 1.4.2014)

Kancelária nadácie
Mgr. Valeria Brezovská
Office manager; asistent projektového manažéra
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GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE INTENDA 2014
GRANTY NADÁCIE INTENDA V ROKU 2014
V roku 2014 sme vyhlásili výzvy vo troch našich dlhodobých grantových programoch - Oživujeme
verejný priestor, Rozvíjame občiansku identitu a Podporujeme súčasné umenie a otvorili novú
individuálnu schému Podporujeme talenty.

Harmonogram grantových kôl v roku 2014
proces

ROI 6.GK

PSU 6.GK

OVP 6.GK

PT 2014

Zverejnenie výzvy

14.02.2014

17.03.2014

14.04.2014

28.02.2014

14.03.2014

11.04.2014

12.05.2014

do 30.11.2014

07.05.2014

30.05.2014

25.06.2014

-

Realizácia projektov

30.05.30.11.2014

15.06.15.11.2014

15.07.15.12.2014

do 31.12.2014

Predloženie Záverečných
správ

do 12.12.2014

do 01.12.2014

do 7.01.2015

individuálne

Uzávierka prijímania
žiadostí
Zverejnenie výsledkov
hodnotenia

Prehľad poskytnutých grantov v roku 2014
V roku 2014 poskytla Nadácia Intenda na verejnoprospešný účel formou grantov celkovú
sumu 62 695,80 € spolu 60 podporeným subjektom.

Poskytnuté granty v roku 2014*

Počet
podporených

Suma

Oživujeme verejný priestor / 6. grantové kolo

21

10 000,00 €

Rozvíjame občiansku identitu / 6. grantové kolo

11

30 000,00 €

Podporujeme súčasné umenie/ 6. grantové kolo

22

20 000,00 €

Podporujeme talenty 2014

6

2 695,80 €

Spolu

60

62 695,80 €

* Objem zazmluvnených grantov
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Oživujeme verejný priestor
6. grantové kolo

VÝZVA: Mladý človek vo verejnom priestore
Termín: 14.04.2014
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: Slavomír Sochor – Kino v bazéne

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.
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finančný rámec
 celková výška alokácie pre program bola 10 000,00 €
 maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 500,00 €
V termíne uzávierky (12.04.2014) bolo zaregistrovaných 64 projektov.

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 25. Júna 2014 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 21 subjektov sumou 10
000,00 €. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.

Rozvíjame občiansku identitu
6. grantové kolo

VÝZVA: Dobrá spoločnosť potrebuje aktívne občianstvo
Termín: 14.02.2014
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: tab_lab - Mesto potrebuje viac rieky

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.
V minulom ročníku programu sme prvý raz dôraznejšie referovali i k téme kolektívnej pamäte a to pri
príležitosti 20-ročnice od vzniku samostatného Slovenska a s tým súvisiacimi otázkami o schopnosti
spoločnosti vysporadúvať sa s vlastnými omylmi minulosti. Aj v aktuálnom ročníku sme referovali k
dôležitým historickým udalostiam, ktoré mali zásadný vplyv na dnešný obraz sveta. Boli to udalosti,
ktoré v dôsledku neprijatia, ba až nenávisti k odlišnosti vyprodukovali obrovské utrpenie, sprevádzané
miliónmi ľudských obetí - v roku 2014 sme si pripomínali 100 rokov od vypuknutia Veľkej vojny, neskôr
známej ako Prvá svetová vojna.
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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
spoločnosti. Finančná podpora smeruje predovšetkým k priamej podpore aktivít, ako i k aktívnej
stimulácii celospoločenskej diskusie na témy súvisiace s cieľmi výzvy.
V 6. 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 kolektívnej pamäte, ľudských práv, slobody prejavu, riešenia
simulovaných konfliktov a podobne.
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 30 000,00€
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 3 000,00 €
V termíne uzávierky (14.03.2014) bolo zaregistrovaných 67 projektov.
Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 6. mája 2014 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 11 organizácií
celkovou sumou 30 000,00 €. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.

Podporujeme súčasné umenie
6. grantové kolo

VÝZVA: Súčasné umenie ako katalyzátor rozvoja spoločnosti
Termín: 17.03.2014
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
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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: Kristína Koronthályová - MindVjing počas literárneho prednesu

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 s presahom k edukácii mladého publika.
V šiestom ročníku grantového programu, sme sa opäť 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.
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.
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 na
realizáciu ich zámerov.

Finančný rámec
• celková výška alokácie pre program bola 20 000,00 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola:
- 500,00 € pre cieľovú skupinu č.1.
- 1 000,00 € pre cieľovú skupinu č.2.
- 1 500,00 € pre cieľovú skupinu č.3.
V termíne uzávierky (11.04.2014) bolo zaregistrovaných 91 projektov.
Hodnotiaca komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov navrhla na podporu
22 projektov celkovou sumou 20 000,00 €. Správna rada nadácie dňa 30. mája schválila Uznesenie
nezávislej hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.
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Podporujeme talenty 2014
Termín: 28.02.2014
Cieľom otvorenej finančnej schémy Podporujeme talenty je
podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných
súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne:
a) podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí;
b) podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo
sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké
podmienky ako väčšina mladých v spoločnosti.

Účelom podpory bolo pokrytie cestovných nákladov,
ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov
a ďalších položiek, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou
účasti na podujatiach a ktoré podporeným umožňujú prezentovať
svoje výnimočné schopnosti a tým reprezentovať Slovensko
v zahraničí - medzinárodné súťaže po úspešnej účasti na súťaži
celoštátneho charakteru.
Schéma podporujeme talenty nebola určená pre reprezentácie detí a mladých ľudí v oblasti
kolektívnych športov.
Foto: majstrovský juniorský tanečný pár Filip Kucman a Terézia Valéria Ziffová

cieľové skupiny schémy
O podporu mohli žiadať nadané deti a mladí ľudia vo veku 6 – 21 rokov - študenti základných a
stredných škôl
finančný rámec
 celková výška alokácie pre schému bola 7 500,00 €
 výška podpory: individuálna

Žiadosti o podporu boli prijímané priebežne do 30.11.2014, zaregistrovaných bolo celkovo 15 žiadostí.

Správna rada nadácie schválila na základe zverejnených kritérií a podmienok schémy v priebehu roka
2014 podporu vo forme individuálneho grantu v celkovej výške 2 695,80 € pre šesť žiadateľov
o finančnú podporu. Ich prehľad uvádzame v kapitole 4.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ NADÁCIOU INTENDA V ROKU 2014

MEDIÁLNE MULTIKULTIKULTÚRNE DIELNE
V roku 2014 získala Nadácia Intenda grantovú podporu pre projekt SK 2013 EIF P1/4 IP Mediálne
multikultúrne dielne. Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky z Európskeho
fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín; Ročný program: 2013; 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 01.04.2014 do 31.1.2015 a schválená výška
podpory bola 79.721,34 €, z čoho 59.791,00 € bolo z finančných prostriedkov ročného programu
2013 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a 19.930,34 € zo zdrojov
štátneho rozpočtu SR.
Na základe pozitívnej spätnej väzby pri realizácii projektu Multikultúrne rozprávky z roku 2013 sme sa
rozhodli pokračovať v podpore multikultúrneho dialógu a pôsobením na deti, tentoraz zážitkovou
formou – Mediálnych multikultúrnych dielní. Pôsobenie na deti a mládež sa vo všeobecnosti považuje
za najviac efektívny spôsob vplyvu na formovanie spoločnosti, nakoľko týmto spôsobom sa zabezpečí
trvalo udržateľný rozvoj. Deti budú prostredníctvom zážitkových dielní priamo zapojené do nejakej
činnosti, ktorá je kultúrne charakteristická pre jednotlivé národy, aby boli pre deti jedinečnou a
pútavou príležitosťou dotyku s inou kultúrou.
Zároveň vďaka projektu dostali migranti žijúci na Slovensku zaujímavú a jedinečnú príležitosť
predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty. Vytvoril sa tak efektívny interaktívny komunikačný
nástroj, ktorý hodnoty a tradície jednotlivých kultúr sprostredkoval deťom pre nich zaujímavou a
pútavou formou – formou zážitkových dielní.
Nadácia Intenda vytvorila 12 dielov multikultúrnych dielní, ktoré budú v roku 2015 odvysielané vo
verejnoprávnej RTVS. Ďalším komunikačným kanálom budú DVD šírené do základných škôl na
spoločné premietania, ako aj web portál Nadácie Intenda, kde budú zverejnené videá – mediálne
dielne, dostupné na stiahnutie. Mediálne multikultúrne dielne môžu byť spolu s multikultúrnymi
rozprávkami, ktoré Nadácia Intenda na portály už zverejnené má, použité ako pedagogická pomôcka
na multikultúrnu výchovu.
Súčasťou projektu bola aj informačná kampaň „Multikultúrnosť od A po Z“, v rámci ktorej chcela
nadácia informovať o živote a problémoch migrantov žijúcich na Slovensku a o ich integrácii.
Súčasťou kampane sú verejné prednášky spolu s odbornou konferenciou.
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PRIAMA PODPORA NADÁCIOU INTENDA V ROKU 2014
SLOVENSKÝ DETSKÝ OSKAR
Nadácia Intenda podporila druhý
ročník
celoslovenskej
súťaže
Slovenský detský Oskar. Podujatie
vrcholilo v priestoroch novej
budovy Slovenského národného
divadla v Bratislave slávnostným
galavečerom, ktorý pripravili žiaci
Základnej umeleckej školy Jána
Albrechta, hlavného organizátora
súťaže. Niesol sa v duchu filmového
príbehu Alica v krajine zázrakov a v
rámci neho udelili viacero cien v
oblasti
audiovizuálnej
a
multimediálnej tvorby detí a
mládeže.
Odovzdávali
sa
v
kategóriách od najlepšieho strihu až po krátky hraný film či hudobný videoklip alebo dokument.
Oskarovské sošky a zvláštne ceny poroty si odniesli budúci televízni a filmoví profesionáli v desiatich
kategóriách a vekových skupinách 10-14 rokov a 15-17 rokov.
Vyše 70 príspevkov od viac než stovky detí z celého Slovenska hodnotila päťčlenná porota v zložení
Patrik Pašš, garant Ateliéru strihovej skladby VŠMU, Anton Szomolányi, dekan Filmovej a televíznej
fakulty VŠMU, Zora Hudíková, vedúca Ústavu mediálnej tvorby Fakulty masmédií Paneurópskej
vysokej školy a moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie Joj Adriana Kmotríková. Porote
predsedala Petra Kolevská, herečka, moderátorka, scenáristka a televízna producentka. Špeciálnu
cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdal osobne Dušan Čaplovič.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV
9. apríla 2014 sa na akademickej pôde
Pedagogickej
fakulty
Prešovskej
univerzity v Prešove uskutočnil 2.
ročník celoslovenského finále Logickej
olympiády intelektovo
nadaných
žiakov.
Hlavným organizátorom bolo Občianske
združenie Prešovské nadané deti a
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Sabinove,
jedným zo spoluorganizátorov bola
Nadácia Intenda. Súťažiacich pozdravil
aj minister školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušan Čaplovič.
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Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už druhýkrát v histórii existencie tried
pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a predstavuje svojím rozsahom
najväčšiu akciu, ktorá bola doposiaľ realizovaná pre túto skupinu detí.
Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách, kategória A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl,
kategória B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa
uskutočnili vo februári 2014, víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej
olympiády.
Po minuloročnom testovaní 1 526 žiakov v školských kolách konštatujú organizátori súťaže výrazný
záujem nadaných o Logickú olympiádu, keďže v tomto roku sa olympiády zúčastnilo 2 254 žiakov (v
školských kolách) z celého Slovenska.
Úlohy boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a novinkou bolo v
tomto ročníku verbálne myslenie. Paralelne s testovaním žiakov prebiehala séria zaujímavých
prednášok z oblasti edukácie nadaných žiakov. Súčasťou programu pre dospelých bola
tiež prezentácia veľmi populárnej didaktickej pomôcky Logiformes.

MAĽOVANIE PRIESTOROV DFNSP NA KRAMÁROCH
Deti zo Základnej umeleckej
školy
Jána
Albrechta
v Bratislave s podporou
Nadácie Intenda vyzdobili
koncom
júna
svojimi
kresbami
priestory
Radiologického oddelenia
Detskej
fakultnej
nemocnice s poliklinikou
Kramáre.
Šestnásť žiakov vo veku od 7
do 19 rokov pracovalo na
obrázkoch celý deň a
výsledok stál za to - veselé
obrázky premenili dlhú
nemocničnú chodbu na atraktívne prostredie, ktoré je deťom veľmi blízke.
Malým pacientom, ich rodičom i zamestnancom nemocnice sa maľby tak páčili, že projekt pokračoval
aj v novom školskom roku (29-30.10.a 5.11.2014), kde sme opäť spolu s deťmi zo Základnej
umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave skrášlili priestory izieb detskej chirurgie a pokračovali
sme v maľovaní Rádiologického oddelenia.
Nadácia Intenda podporila kreativitu mladých umelcov zabezpečením farieb a ako jeden z autorov
tohto nápadu a organizátor akcie považuje tieto maľby za priestor, ktorým mladí ľudia pomohli
svojim rovesníkom. Je to zároveň pokračovanie úspešnej spolupráce medzi nadáciou a detskou
fakultnou nemocnicou.
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DARCOVSKÁ POHĽADNICA
Nadácia Intenda začiatkom roka
2014
rozšírila
možnosti
individuálneho darcovstva o nový
spôsob
zasielania
finančného
príspevku na dobročinný účel. Spolu
s tvorcami aplikácie na zasielanie
fotografií a pohľadníc FotApp
pripravila
pre
zariadenia
vykonávajúce
opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej
kurately
možnosť
zaregistrovať
výtvarné
diela
vytvorené nadanými deťmi a
mladými ľuďmi v ich starostlivosti
do špeciálnej databázy motívov na pohľadnice, ktorá bola sprístupnená v prostredí tejto aplikácie.
Zámerom schémy bolo, aby mohli individuálni darcovia z radov širokej verejnosti využívajúcej verziu
pre smartfóny alebo webové rozhranie služby FotApp venovať zvolením motívu z tejto databázy na
pohľadnicu, ktorú odošlú prostredníctvom aplikácie, jedno euro detskému domovu autora/ky
výtvarného diela. Nadácia Intenda by tento dar zdvojnásobila, takže zaslaním každej darcovskej
pohľadnice by bola na konkrétny účel zlepšujúci podmienky detí a mladých ľudí v detskom domove
poukázaná suma dve Eurá.
V rámci pilotnej etapy schémy podpory Darcovská pohľadnica Nadácia Intenda vyčlenila sumu
2 500,00 €. Do konca marca zaregistrovalo výtvarné diela s tematikou Veľkej noci, ktoré boli v
priebehu apríla sprístupnené v aplikácii FotApp ako motívy na zasielanie veľkonočných darcovských
pohľadníc, deväť detských domovov. V ďalšej etape však nedošlo k dohode s prevádzkovateľom
služby FotApp ohľadne dotvorenia nevyhnutnej funkcionality aplikácie a schéma sa tak nedostala
do ďalšej fázy.

ABSOLVENTSKÁ PRAX V NADÁCII INTENDA
Od augusta do decembra 2014
vykonávali v nadácii prax po skončení
svojho vysokoškolského štúdia traja
mladí ľudia vo veku 24 až 26 rokov, ktorí
využili možnosť získať skúsenosti pri
práci v neziskovom sektore. Nadácia
Intenda svojou ponukou stáže reagovala
na výstupy z analýz situácie mladých
ľudí, ktoré preukázali, že množstvo
schopných absolventov stredných a
vysokých škôl naráža na bariéru
podmienky veľkej časti zamestnávateľov na predchádzajúce pracovné skúsenosti uchádzačov o
pracovné miesto a rozhodla sa preto dať mladým ľuďom v evidencii úradov práce príležitosť, ako sa
dostať z tohto bludného kruhu nastúpením na absolventskú prax.
Svoju kvalifikáciu nadobúdali alebo si ju rozširovali pri procese administrácie grantových programov,
pri medializácii aktivít nadácie, komunikácii s uchádzačmi o podporu aj podporenými subjektmi,
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participácii na získavaní dát a tvorbe dokumentácie v rámci prípravy aktivít a projektov pre ďalšie
programové obdobie a pomáhali tiež zabezpečovať aj bežný chod kancelárie nadácie.
Skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré v rámci absolventskej praxe v Nadácii Intenda títo mladí
ľudia získali, im pomôžu pri hľadaní budúceho zamestnania – či už sa rozhodnú pre pôsobenie v
prostredí mimovládnych organizácií alebo si budú hľadať povolanie v inej oblasti.

4. Prehľad o FO a PO, ktorým Nadácia Intenda poskytla prostriedky
na verejnoprospešný účel
Program Oživujeme verejný priestor
V šiestom grantovom kole programu bolo schválených 21 subjektov v objeme 10 000,00 € 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, 6. GK
Číslo
projektu

Názov subjektu

Názov projektu

Schválená
suma/EUR

Spôsob použitia finančných prostriedkov

NIOVP/2014051

Martincová
Dorota, Mgr.

Leto v Háji

500,00

NIOVP/2014008

KASPIAN, o.z.

PIK-NIK v novej
komunite

500,00

NIOVP/2014015

RESERVA, o.z.

Festival Pekná cesta,
3. ročník

500,00

NIOVP/2014019

Campanula, o.z.

Priestor HRA Hravosť, Radosť,
Aktivita

500,00

NIOVP/2014058

OZ Mulica

Cyklodielňa Recykel

500,00

NIOVP/2014002

ID Space Team,
o.z.

Rozbaľ to, Bratislava!

500,00

Multižánrový mestský festival pre
mladých v bratislavskej Starej tržnici

300,00

Podporiť aktivity mladých lokálnych
hudobníkov a prelomiť „bariéru“
nevyužívanosti atraktívneho priestoru
(terasa miestneho kaštieľa) na účely

NIOVP/2014052

Behún Juraj

Hudba v Parku

Komunitný festival ako podpora
koncepcie dlhodobého komunitného
rozvoja
Formou klubovej a terénnej sociálnej
práce zasiahnutie a aktivizovanie
neorganizovanej, ohrozenej a
znevýhodnenej skupiny detí a mládeže z
Furdekovej ulice v Petržalke
Lokálna akcia (najmä) pre mladých a
mladé rodiny zameraná okrem
samotného kultúrneho podujatia najmä
na vytváranie a posilnenie vzťahov medzi
miestnymi obyvateľmi
Vytvoriť komunitný priestor pre všetkých
ľudí, ktorí chcú zmysluplne tráviť čas,
stretávať sa, vzdelávať sa, prejaviť sa, hrať
sa a to všetko v objatí prírody na kľudnom
a farebnom mieste
Komunitná dielňa, ktorá prepája
mestských, módnych, športových,
rekreačných cyklistov a dáva im do rúk
samoopravovňu – priestor na
sebarealizáciu
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Orolín Michal

Výstavba ihriska pre
rozvoj alternatívnych
športov a organizácia
športového kempu

500,00

NIOVP/2014041

Mačura Rastislav,
Mgr.

Miznúce sochy - úloha
sôch vo verejnom
priestore

500,00

NIOVP/2014063

Fotta Dominik

Ružový bicykel Multižánrový večer

500,00

NIOVP/2014027

Locek Marek

Živo na sídlisku

300,00

NIOVP/2014010

Podolinská
Michaela

Nevšedný týždeň pre
mladých

400,00

NIOVP/2014055

NIOVP/2014037

Nairam.o.z.

Lavičkové sympózium
II.

500,00

NIOVP/2014061

Nováček Oto

BIKE SHARING FA STU

500,00

NIOVP/2014062

Sochor Slavomír

Kino v bazéne

500,00

NIOVP/2014044

Šupinová Kristína

Kým príde veľryba

500,00

NIOVP/2014022

Informačné
centrum mladých
Partizánske

Oživme spolu naše
mesto

500,00

NIOVP/2014029

Válka Jakub

Cestička k
J.M.Hurbanovi

500,00

NIOVP/2014049

Strážcovia
pravých pokladov
storočí, o.z.

Späť pod hradby

500,00

NIOVP/2014056

Expression, o.z.

Mobilná čitáreň

500,00

kultúrnych aktivít
Vybudovať priestor pre širokú verejnosť,
kde bude možné bezplatne a bezpečne
trénovať alternatívne športy a aj záujem o
tieto disciplíny prostredníctvom
workshopov a prednášok
Terénny výskum o sochách na verejných
priestranstvách v Poprade a inštalácia
výstupov z výskumu na frekventovaných
miestach mesta.
Rozšíriť povedomie o mladých umelcoch v
meste Bardejov, inšpirovať k
dobrovoľníckej činnosti a posilňovať
lokalpatriotizmus
Vytvorenie oddychovej a komunikačnej
zóny pre obyvateľov či návštevníkov
sídlisko Brezno-Mazorníkovo a úvodné
podujatia
Týždenné spoločenské a kultúrne aktivity
pre mladých Rómov a komunitu z osady
Zatraktívnenie nábrežia Brezna
originálnymi lavičkami vytvorených
umeleckými sochármi aj podpora ich
činnosti a priblíženie ich umeleckej
sochárskej práce obyvateľom mesta
Sprostredkovanie cyklistickej dopravy
študentom na internátoch Fakulty
Architektúry STU (ŠD Belojanis a ŠD
Svoradov) a na Fakulte Architektúry STU
Priniesť do oddychujúceho a skrytého
priestoru opäť dianie, ktoré mu prináleží a
pomôcť vybudovať vzťah komunity k
priestoru
Osadenie sochy veľryby v dedine Slatinka
a sprievodné podujatia s cieľom umožniť
mladým ľuďom v Zvolene a okolí zoznámiť
sa s tým, ako štát kedysi dokázal zmeniť
osudy celých dedín
Dve výstavy v novovytvorenom priestore
Skvalitniť prístupovú cestu k mohyle J. M.
Hurbana, aby sa stala pohodlnejšou a
schodnejšou počas prechádzok, návštev
mohyly a starého hrobu J. M. Hurbana,
príjemnejšou i pre školské zájazdy a
návštevy (osadenie lavičiek a
odpadkových košov)
Reštauračné práce na hrade, vybudovanie
jednoduchého ale účelného zázemia pre
všetkých turistov a návštevníkov hradu a
sprievodné podujatia
Projekt mobilná čitáreň má za cieľ
zatraktívniť čítanie kníh deťom a mládeži
v Spišskej Belej zriadením mini čitárne v
klube - atraktívneho prostredia pre
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NIOVP/2014038

Kultúrne centrum
Aktivity, o.z.

TEDx Trenčín

500,00

podporu čítania detí a mládeže
Priniesť účastníkom aktuálne živé
poznatky v oblastiach, ktorým sa pripisuje
spoločenská dôležitosť a ponúknuť im
prostredníctvom nich príklady pozitívnych
riešení, ktoré už niekde zafungovali

Program Rozvíjame občiansku identitu
V šiestom grantovom kole programu bolo podporených 11 organizácií v celkovom objeme 30 000,00
€ 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, 6. GK
číslo
projektu

meno subjektu

názov projektu

schválená
suma/EUR

NIROI/2014002

Inštitút pre
dobre
spravovanú
spoločnosť

"Vychytaj problémy
svojho mesta!" s
Odkazprestarostu.sk

3 000,00

NIROI/2014032

Slovenská
debatná
asociácia

Z dejín do debát

2 200,00

NIROI/2014061

Truc sphérique,
občianske
združenie

Manipulácia - aktéri a
ich obete

3 000,00

NIROI/2014020

Nadácia Milana
Šimečku

Ja som ja!

3 000,00

NIROI/2014003

Amnesty
international
Slovensko

Neposudzuj knihu
podľa obalu

2 240,00

NIROI/2014025

Jedlé mesto, o.z.

Pestujeme ľudský
priestor

3 000,00

NIROI/2014026

tab_lab

Mesto potrebuje viac
rieky

3 000,00

NIROI/2014-

Rázcestie, o.z.

Najznámejšie denníky
z vojny, pracovný

2 980,00

spôsob použitia finančných prostriedkov
Študentky a študenti identifikujú rôzne
nedostatky na verejných priestranstvách a
možnosti ako ich riešiť s predstaviteľmi
samospráv
Zapojiť dobrovoľníkov z debatných klubov
do projektu, ktorým budú môcť vo svojom
okolí ukázať, ako sú historické témy stále
aktuálne, a povzbudiť svojich rovesníkov k
ich kritickej reflexii
Multižánrový projekt pre mladých ľudí,
pohybujúci sa od teoretickej reflexie až po
umelecké spracovania a vystupujúci z
opticky uzavretého priestoru kultúrneho
centra na školskú pôdu, ale aj do
verejného priestoru mesta
Vyvinutie medzinárodnej vzdelávacej
webovej stránky o identite, rozmanitosti a
rôznych formách intolerancie a
diskriminácie
Umožniť mladým ľuďom stretnúť sa so
skutočnými hrdinami – jednotlivcami
výnimočných životných príbehov
Cieľom projektu 'Pestujeme ľudský
priestor' je denný program pre
gymnazistov zo štyroch gymnázií v
susedstve OD My na Kamennom námestí.
Podstatou denného programu sú diskusie,
workshopy a tvorivé pestovateľské dielne
na témy historickej pamäti, kultúrnej
identity a života v diverzite
Podnietiť diskusiu týkajúcu sa riešenia a
prepojenia rieky s mestom - diskusia/
workshop, neformálne stretnutia všetkých
zainteresovaných strán
Prostredníctvom prednášok a divadelného
spracovania, ktoré bude blízke mladej
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035

názov (divadelnovzdelávací projekt pre
stredné a vysoké školy
v banskobystrickom
kraji)

generácii – cez živé svedectvo minulosti
hovoriť o dôležitosti aktívneho a
humánneho postoja k formovaniu
budúcnosti

NIROI/2014044

Inštitút pre
verejné otázky

Študentské voľby 2014

3 000,00

NIROI/2014047

Midl, n.o.

Kreatívne ráno ++

3 000,00

NIROI/2014051

EFFETA Stredisko sv.
Františka
saleského

Vnímavá a angažovaná
spoločnosť mladých
ľudí

1 580,00

Zvýšiť informovanosť a povedomie o
fungovaní základných demokratických
princípov a volebných systémov SR v
cieľovej skupine 15 –18-ročných
študentov stredných škôl
Platforma ranných inšpiratívnych diskusií s
osobnosťami, ktoré majú za sebou
úspešné výsledky, zrealizované nápady a
radi sa o ne podelia
Neformálne vzdelávanie zamerané na
komunikáciu a integráciu osôb so
sluchovým postihnutím

Program Podporujeme súčasné umenie
V šiestom grantovom kole programu bolo na podporu schválených 22 žiadateľov v celkovom objeme
20 000,00 €.
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podporujeme súčasné umenie, 6.GK
Číslo
projektu
NIPSU/2014053

NIPSU/2014065

Názov subjektu

Názov projektu

trivjednom

SELF 2014 - O ľuďoch,
ktorým netreba
hovoriť, čo majú robiť

Exitab, o.z.

Casi Cada Minuto /
Imre Kiss - Split LP
Paralely súčasnej
Slovenskej a
Maďarskej
elektronickej a
experimentálnej
hudby na vinyle

schválená
suma/EUR

Spôsob použitia finančných prostriedkov

1 100,00

Festival konfrontujúci domácu (českú a
slovenskú) scénu s aktuálnymi témami a
podporujúci a mapujúci angažovaný
prístup v oblasti grafického dizajnu a
vizuálnej komunikácie

1 100,00

Spoločný album dvoch producentov –
slovenského Slava Hermana pôsobiaceho
pod pseudonymom Casi Cada Minuto a
Imreho Kissa, Slováka s maďarským
pôvodom, ktorý žije na osi Budapešť Londýn

NIPSU/2014047

HALA, o.z.

HALA 2014

1 100,00

Týždenné výtvarné sympózium v
priestoroch priemyselného komplexu
Merina, na ktorom budú mať pozvaní
výtvarníci možnosť vytvoriť umelecké
diela inšpirované geniom locia reálu

NIPSU/2014054

Hurhaj, o.z

Inovativna tvorba
súčasných mladých
skladateľov

1 100,00

Oživenie zborovej tvorby v kontexte
súčasnej hudby

NIPSU/2014020

Gruska Jonáš

LOM

1 100,00

NI-

Babicová Monika

Tvorba divadelnej

1 259,00

Zaplatiť výrobu médií, ale aj propagáciu a
v neposlednom rade umelcov samotných
z oblasti súčasnej a okrajovej hudby z
územia Slovenska a krajín východnej
Európy
Vytvorenie divadelnej inscenácie na
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PSU/2014057

inscenácie Stabilizácia

NIPSU/2014064

Mladý pes n.o.

Krakatoa talk club
Vol. 2

800,00

NIPSU/2014001

Kolenčíková
Deana

Pozdrav z Bratislavy /
Greetings from
Bratislava

405,00

NIPSU/2014029

Novota Adam

Tutti frutti: festival
súčasného umenia a
kultúry - praktická
časť diplomovej práce

500,00

NIPSU/2014089

Júdová Mária

BioDance

1 000,00

Hardness &
Blackness

Časopis X / Pamäť a
záznam

1 200,00

Žabková Zuzana

IVENTÚRA

HotDock, o.z.

STE NA

NIPSU/2014050

Varga Jaroslav

Knižnica - autorská
kniha

NIPSU/2014060

Kolenčík Andrej

Kar (Pracovný názov)

1 500,00

Gašparová
Valéria, Mgr.Art
ArtD

Urbánne organizácie

336,00

APART

APART LABEL 2014

800,00

Mačáková
Paulína

Recircle

Koronthályová
Kristína, Bc.

MindVjing počas
literárneho prednesu

NIPSU/2014018
NIPSU/2014026
NIPSU/2014039

NIPSU/2014004
NIPSU/2014008
NIPSU/2014041
NIPSU/2014056

700,00

1 000,00

700,00

1 000,00

300,00

základe metódy kolektívnej tvorby a
okrem jej reprízovania na materskej
scéne (Divadelné štúdio DISK v Trnave) aj
a jej vstup do konfrontácie na slovenskej
ochotníckej a profesionálnej pôde a
prípadne aj na medzinárodnej úrovni
Zámerom projektu je vytvoriť akúsi
platformu na stretávanie sa,
prezentovanie a inšpirovanie
mladých profesionálov a nadšencov
pôsobiacich v oblastiach ako sú nové
médiá, veda a technológie
Autorka sa zaoberá svojím rodným
mestom, ktoré vykreslí pomocou
autorského fotografického cyklu v
publikácii
Diplomovou prácou vytvoriť priestor pre
dočasné umelecké, aktivistické alebo iné
intervencie, zamerané na testovanie
participatívnych a kolaboratívnych
princípov vo verejnom priestore tržnice
Experimentálne pohybové predstavenie sólo implementujúce bio-senzory
umožňujúce spraviť ho interaktívnym,
transformujúcim v reálnom čase vstupné
dáta
Vydanie časopisu venovaného kresbe
Vytvoriť komplexný umelecký výstup,
ktorý v prepojení laickej verejnosti a
umelcov rozvíja vzájomný dialóg
Na stene s rozlohu cca 15m2 poskytnúť
príležitosť pre mladých umelcov
zviditeľniť sa a vytvoriť dielo hic et nunc
Autorská kniha obsahujúca
zaznamenávané frotážové kresby ako
pamäťové stopy, grafické plány s
miestami, počtom a indexom vyradených
kníh, atď.
Zachytiť život protagonistov krátkeho
hraného filmu v plnej autenticite,
poukázať na ich každodenné problémy,
zobraziť ich bez zbytočného pátosu a klišé
Prepojenie umenia, nových technológií a
urbánneho výskumu.
Prezentácia mladej súčasnej slovenskej
fotografie formou knižných publikácií –
zinov
Vytvoriť celistvú audiovizuálnu esej, v
ktorej má kľúčové postavenie telo a
zároveň ju tým aj dekonštruovať na detail
Projekt poukazuje na šírku uplatnenia a
využitia dizajnu ako komunikačného
nástroja v rôznych umeleckých prejavoch
prekračujúcich hranice tradičného
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NIPSU/2014077

Bukový Ľubomír,
Mgr.Art

Private Streets Besy
2014

NIPSU/2014086

Gonda Peter

Divadelné dielne v
Bohniciach

1 100,00

Udvardyová Lucia

Easterndaze Platforma pre
súčasnú hudbu vo
východoeurópskom
kontexte

1 100,00

NIPSU/2014087

800,00

využitia dizajnu ako komunikačného
nástroja
Zámerom divadelného workshopu je
rozšíriť priestor profesionálneho
pedagogického vedenia mladých tvorcov,
adeptov štúdia herectva ale aj širšiu
laickú verejnosť, ktorá má záujem o
rozšírenie znalostí, ale najmä praktických
schopností v oblasti divadelnej tvorby
Vznik nového divadelného súboru,
zloženého aj z pacientov psychiatrickej
nemocnice, ktorí po prepustení chcú
pokračovať v divadelnej tvorbe súboru
ďalej
Projekt Easterndaze chce publikovaním
článkov a relácií informovať o slovenskej
nekomerčnej hudobnej scéne

Schéma Podporujeme talenty 2014
Nadácia INTENDA podporila v roku 2014 v rámci individuálnej otvorenej schémy „Podporujeme
talenty“ 6 žiadostí o podporu celkovou sumou 2 695,80 €.
Prehľad podporených zámerov v rámci schémy Podporujeme talenty 2014

číslo žiadosti

meno subjektu

suma/EUR

NI-PT/2014-001

Kitty Klacsánová

129,00

NI-PT/2014-002

Simon Puchý

260,00

NI-PT/2014-003

Filip Kucman a Terézia
Valéria Ziffová

NI-PT/2014-004

Natalie Gálfyová

135,80

účasť na medzinárodnej súťaži v írskom tanci v Českej
republike

NI-PT/2014-010

Paula Čermáková

250,00

účasť na medzinárodnom stolnotenisovom turnaji v
Maďarsku

NI-PT/2014-011

Natalie Gálfyová

121,00

účasť na medzinárodnej súťaži v írskom tanci v Rakúsku

1 800,00

spôsob použitia finančných prostriedkov
účasť na medzinárodnej husľovej súťaži v Českej
republike
účasť na medzinárodnej gitarovej súťaži v Českej
republike
účasť na majstrovstvách sveta v spoločenských tancoch
v Španielsku a v Lotyšsku

5. Prehľad o daroch nad hodnotu 331,94 €
V roku 2014 prijala Nadácia Intenda dary, ktorých hodnota presahuje 331,94 €.
- Martina Krajčíková: 500,- eur
- Mgr. Iveta Gnjatovičová: 1.500,- eur
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6. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov za účtovné obdobie r. 2014 (EUR)
Hlavná (nadačná)
Podnikateľská
Druh výnosu
činnosť
činnosť
Tržby z predaja služieb
174 235,30 €
Tržby za predaný tovar
12 890,48 €
Úroky
10,47 €
13,77 €
Iné ostatné výnosy (odpisy
108 203,64 €
darovaného majetku)
Tržby z predaja DHM
4 303,56 €
Prijaté príspevky od fyzických
2 067,08 €
osôb
Príspevky z podielu zaplatenej
571,83 €
dane
Dotácie
68 480,70 €
SPOLU
71 130,08 €
299 646,75 €

Spolu
174 235,30 €
12 890,48 €
24,24 €
108 203,64 €
4 303,56 €
2 067,08 €
571,83 €
68 480,70 €
370 776,83 €

7. Celkové výdavky (náklady) Nadácie v roku 2014
Prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činnosti za obdobie r. 2014 (EUR)
Hlavná (nadačná)
Podnikateľská
Druh nákladu
Spolu
činnosť
činnosť
Spotreba materiálu
1 880,44 €
3 668,29 €
5 548,73 €
Predaný tovar
12 987,72 €
12 987,72 €
Opravy a udržiavanie
11 360,37 €
11 360,37 €
Cestovné
457,38 €
58,73 €
516,11 €
Náklady na reprezentáciu
2 044,12 €
965,22 €
3 009,34 €
Ostatné služby
57 887,18 €
205 234,68 €
263 121,86 €
Mzdové náklady
66 850,85 €
12 392,03 €
79 242,88 €
Zákonné sociálne poistenie
20 909,28 €
4 047,37 €
24 956,65 €
a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
1 173,56 €
557,26 €
1 730,82 €
Daň z motorových vozidiel
1,66 €
1,66 €
Daň z nehnuteľností
27 798,38 €
27 798,38 €
Ostatné dane a poplatky
68,00 €
68,00 €
Zostatková cena predaného
4 303,56 €
4 303,56 €
DHM a DNM
Odpísané pohľadávky
6 667,38 €
6 667,38 €
Úroky
5,48 €
3,65 €
9,13 €
Iné ostatné náklady
592,49 €
1 920,46 €
2 512,95 €
Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku
844,20 €
115 548,41 €
116 392,61 €
a dlhodobého hmotného
majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných
-5 906,77 €
-5 906,77 €
položiek
Poskytnuté príspevky iným
55 155,63 €
55 155,63 €
účtovným jednotkám
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Poskytnuté príspevky FO
Ostatné náklady (rezervy)
Daň z príjmov
SPOLU

23 143,70 €
67 762 €
1,91 €
298 708,22 €

19 166,01 €
420 842,41 €

23 143,70 €
67 762 €
19 167,92 €
719 550,63 €

8. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré
nastali v hodnotenom období
V roku 2014 nenastali v Nadácii Intenda žiadne zmeny v nadačnej listine. Zmeny nastali v zložení
Správnej rady Nadácie Intenda nasledovne:
meno
ANTAL Juraj, MA
PhDr. KALIŇÁK Michal, PhD.
PhDr. ThDr. BUC Ján, PhD.
Mgr. DYTTERT Michal
Mgr. DORČÁK Martin
Bc. HALUŠOVÁ Zuzana
Ing. MAJER Ľuboš, MBA

pozícia
Člen
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

zmeny
Do 04.12.2014
Do 30.11.2014
Od 06.05.2014
Od 06.05.2014
Od 01.12.2014
Do 28.03.2014
Od 27.10.2014

V roku 2014 nastali v Nadácii Intenda nasledujúce zmeny v Dozornej rade Nadácie Intenda:
meno
Mgr. SÝKORA Jaroslav

pozícia
Predseda

zmeny
Predseda od 02.04.2014

9. 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 2014 predstavuje čiastku 35 298,77 €.
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.

10. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej
závierke k 31. 12. 2014
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Nadácie Intenda:
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