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1. Základné informácie o Nadácii Intenda

Názov : Nadácia Intenda
Sídlo : Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO:
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 SR, Stromová 1, 811 04 Bratislava

•

Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, 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 10 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.
Viac informácií na www.intenda.sk.

Nadácia Intenda bola v roku 2011 správcom Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. Názov
fondu sa v priebehu roka zmenil na Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda. Zmena nastala v dôsledku
zavedenia novej obchodnej značky Telekom.

www.fondst.sk
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2. Riadiace orgány nadácie
Riadiacimi orgánmi Nadácie Intenda sú: správna rada, dozorná rada a správca nadácie.

SPRÁVNA RADA
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 2011
meno
Ing. Eva Güttlerová
Mgr. Mária Bošňáková
Ing. Viliam Michalovič
Ing. Róbert Eisner
Ing. Jaroslav Juriga
Iveta Gnjatovičová
Ing. Rastislav Lauko
Bc. Zuzana Halušová
Ing. Branislav Rajčáni, PhD.
Juraj Antal, MA
Bc. Filip Gilányi

pozícia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

zmeny
do 23.09.2011
do 23.09.2011

od 29.3.2011
od 5.12.2011
od 5.12.2011
od 7.12.2011

DOZORNÁ RADA
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 2011
meno
pozícia
Mgr. Ján Gombala
predseda
Ing. Andrea Chudíková
členka (od 31.3.2011)

SPRÁVCA NADÁCIE
Správcom a výkonným riaditeľom Nadácie Intenda bola v roku 2011:
Mgr. Jozefína Štraussová (rodená Vnenčáková)
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3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2011
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 2011 priamu podporu organizáciám, ktoré
pracujú v prospech mladých ľudí, v rámci nasledovných programov:
•
•

program Oživujeme verejný priestor
program Rozvíjame občiansku identitu

•

•

program Ďalej znižujeme prahy
program Podporujeme individuality

V roku 2011 Nadácia Intenda poskytla podporu fyzickým aj právnickým osobám aj z prostriedkov
Nadačného fondu Telekom, ktorý bol pri Nadácii Intenda založený v roku 2007. Podrobnejšie sa tejto
podpore venujeme v časti 5. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov.

Príhovor predsedníčky Správnej rady
k 10. výročiu činnosti nadácie

Vznik Nadácie Intenda pred desiatimi rokmi – vtedy ešte pod názvom Nadácia mládeže Slovenska – bol
pre mnohých satisfakciou. A to z viacerých dôvodov. Po dlhých rokoch sa podarilo zavŕšiť obdobie snahy
o zmysluplné využitie majetku po bývalom SZM. Pripravil sa dobrý základ na podporu aktivít mladých ľudí.
Brané z nadhľadu, už sa nebrala do úvahy ideológia, ale výhradne to, aby mal každý mladý človek so
záujmom robiť viac pre seba i pre druhých, podporu zo zdrojov, ktoré do Nežnej revolúcie slúžili len
vyvoleným.
Nie som si istá, či aktéri aj zainteresovaní pozorovatelia tohto procesu čo i len tušili, aká kľukatá, bolestná
a strastiplná cesta ich čaká. No na druhej strane – z pohľadu prvého nadačného desaťročia, stálo to zato.
Dnes už vidíme dostatok veľkých i malých víťazstiev, drobných i zásadných počinov, ktoré vykresľujú obraz
veľkej nádeje. Tá je často považovaná za klišé, za prázdny pojem. Ale tí, ktorí ju pomohli priniesť každému
slabému, ohrozenému, odstrčenému či zabudnutému, dobre vedia, aký hlboký má obsah.
Zamýšľam sa nad hodnotami, ktoré si Nadácia Intenda stanovila ešte na začiatku svojho pôsobenia a mám
mimoriadne príjemný pocit. Určite nie sme na konci cesty a ešte je pred nami veľa cieľov a prekážok, ktoré
budeme musieť zvládnuť. No keď sa obzrieme dozadu, vidíme množstvo dobrej práce. Chcem za ňu
poďakovať všetkým, ktorí k nej prispeli malým i veľkým dielom. A myslím na nich vždy, keď na stretnutiach
správnej rady hovoríme o minulosti, prítomnosti i budúcnosti Nadácie Intenda.

Eva Forraiová – Güttlerová, predsedníčka Správnej rady Nadácie Intenda
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TÍM NADÁCIE INTENDA V ROKU 2011

Správkyňa nadácie
Mgr. Jozefína Štraussová (rodená Vnenčáková)
(od 18.11.2011 na materskej dovolenke)

Programové oddelenie
Mgr. Bohdan Smieška
riaditeľ programového oddelenia
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
komunikácia programov
správa web stránky
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov NF T

Ekonomické oddelenie
Ing. Ľubica Beznáková
ekonomická riaditeľka
(do 30.6. 2011)
Eva Prikrylová
finančná manažérka

Kancelária nadácie
Ing. Elena Polcerová
tajomníčka
Bc. Valeria Brezovská
manažérka kancelárie
Mgr. Elena Hlobenová
manažérka komunikácie
(od 17.1.2011)
V roku 2011 boli na materskej dovolenke: PaedDr. Zuzana Brliťová , Andrea Rakovská
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GRANTOVÉ PROGRAMY NADÁCIE INTENDA 2011 (layout infoletáku v roku 2011):
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V roku 2011 sme vyhlásili štyri výzvy v tretích grantových kolách našich programov:

Oživujeme verejný priestor
idea
Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu
„srdca“ komunity. Podporujeme, aby sa jedinečný
kultúrny potenciál mladých ľudí presunul z periférie
komunity do jej zdrojového centra, aby mladí ľudia
vnímali verejný priestor ako prirodzené, bezpečné
a stimulujúce prostredie na prezentáciu svojej identity
prejavovanej navonok. Podporujeme ochotu mladých
ľudí zapojiť sa, prispieť či individuálne sa prejaviť v
oblasti autentického neetablovaného umenia, zábavy
či 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 nielen reprezentuje, ale aj reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému
oživeniu a k skvalitneniu života v nej.
Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom
vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity, a to v oblasti podpory
základných prejavov ich kultúry reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.
Ďalším zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii komunitného verejného priestoru, ktorý
vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.
ciele programu
- podporiť autentické prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí aj mladých jednotlivcov
vo všetkých formách a prezentovaných vo verejnom priestore;
- podporiť prejavy kultúry mladých vo formách zábavy vrátane športu v rámci tvorivého spoločného
trávenia voľného času;
- podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho
využívaní na multidisciplinárne účely;
- rozšíriť priestorové kapacity komunity (objekty) – samosprávy, podnikateľského sektora a inštitúcií
– za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.

2011
Výzva k predkladaniu žiadostí v 3. grantovom kole bola zverejnená 22. februára 2011, uzávierka prijímania
žiadostí o grant bola 25. marca 2011.
• celková výška alokácie pre program bola 26.250 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 1.000 €
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Rozvíjame občiansku identitu
idea

Sme presvedčení o tom, že mladí ľudia, ako prirodzená súčasť
komunity, majú právo spolurozhodovať o jej spravovaní aj
smerovaní. Aby tak mohli skutočne konať, snažíme sa podporovať
rozvíjanie jednej z vrstiev ich vlastnej aj skupinovej identity občianskej identity (resp. občianskej zručnosti). Podporujeme
procesy zamerané na rozvoj iniciatívy mladých ľudí, vyjadrenie ich
postojov, názorov a uspokojovanie potrieb.
Podporujeme procesy budovania kapacít komunity tak, aby bola
schopná poskytnúť mladým ľuďom dostatok príležitostí a podpory
na zušľachťovanie aktívneho občianstva ako spoločne akceptovanej
hodnoty. A keďže máloktorá teritoriálna komunita je homogénna,
podporujeme procesy napomáhajúce k zvyšovaniu citlivosti a
rešpektu voči odlišnosti - etnickej, národnostnej, sociálnej, sexuálnej
a pod.

Zámerom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku
prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a) rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých
ľudí; b) zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti. Ďalším zámerom je
podporiť vybudovanie udržateľných kapacít pre aktívnu participáciu na spravovaní života demokratickej
občianskej spoločnosti prostredníctvom podpory sieťovania občianskych organizácií, podpory princípov
partnerstva medzi všetkými zainteresovanými vrátane mládeže, a to na úrovni komunity, regiónu aj celej
krajiny.
ciele programu
-

podpora aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity
podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti

2011
Výzva k predkladaniu žiadostí v 3. grantovom kole bola zverejnená 4. apríla 2011, uzávierka prijímania
žiadostí o grant bola 6. mája 2011.
• celková výška alokácie pre program bola 65.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 7.000 €
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Ďalej znižujeme prahy

idea
Ďalej znižujeme prahy, pretože chceme byť pre mladých k
dispozícii tam, kde komunita alebo jej časť (rodina,
vrstovnícke skupiny, zanedbaný verejný priestor) zlyháva.
Chceme aj naďalej podporovať procesy, pri ktorých mladí
môžu rozvíjať svoje základné sociálne zručnosti, učiť sa
úlohy nevyhnutné pre fungovanie v rámci kultúry a
spoločnosti. Nie všade im je umožnené tieto procesy
prirodzene rozvíjať. Chceme preto naďalej pôsobiť tam,
kde je mladým odopieraná „potreba komunity“,
predovšetkým bezpečné vzťahové prostredie.

Zámerom programu v rámci tretieho grantového kola programu Ďalej znižujeme prahy je zlepšiť
nevyhovujúcu životnú situáciu a umožniť vytváranie nových príležitostí pre deti a mladých ľudí, ktorí sú
vystavení znevýhodneniu, resp. ohrozeniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok, ktoré negatívne
determinujú ich životy. Naším zámerom je eliminovať bezprostredné sociálne či zdravotné riziká
vyplývajúce zo spôsobu života cieľových skupín programu – napr. delikvencia, užívanie drog, záškoláctvo,
predčasný sexuálny život a podobne. Snažíme sa sprostredkovať kvalifikované riešenie problémov
a hľadanie spôsobov, aby cieľové skupiny tieto riešenia prijali.
ciele programu
Cieľom je podporiť pravidelné činnosti organizácií súvisiace s poskytovaním nízkoprahových programov
a služieb vrátane terénnej sociálnej práce, zameraných pre cieľové skupiny programu. Od uchádzačov
o podporu sa bude vyžadovať naplnenie aspoň dvoch z nasledovných výstupov:
-

štandardizovať svoje pravidelne sa opakujúce činnosti;
akreditovať svoje programy a služby;
prispievať k výmene skúseností dobrej praxe v rámci celoslovenského, prípadne nadnárodného
rámca;
disponovať stratégiou udržateľnosti vlastných programov.

2011
Výzva k predkladaniu žiadostí v rámci programu bola zverejnená 19. decembra 2011, uzávierka prijímania
žiadostí o grant bola 10. februára 2012.
• celková výška alokácie pre program bola 40.000 €
• maximálna výška podpory pre jednu žiadosť bola 4.000 €
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Podporujeme individuality

idea
Podporujeme individuality, 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. 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 programu je budovať medzi mladými ľuďmi a prostredníctvom nich medzi celou spoločnosťou
vedomie dôležitosti, hodnoty a statusu vzdelania a rozvoja vlastného aj všeobecného poznania prostredníctvom podpory a propagácie konkrétnych mladých ľudí, ktorí sú elitnými reprezentantmi
potenciálu rozvoja vedy, výskumu a v dôsledku toho rozvoja celej spoločnosti. Vnímanie hodnoty vzdelania
a príspevok k podpore vedy a výskumu je prejavom zodpovednosti Nadácie Intenda voči svojim cieľovým
skupinám a celej spoločnosti. Špecifickým zámerom programu je vybudovanie „Klubu individualít pri
Nadácii Intenda".

ciele programu
Cieľom je finančne podporiť najlepších doktorandov (interných), ktorí sa v období výzvy programu
zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce, a to po jednom elitnom
doktorandovi zo všetkých (šiestich) súbehových oblastí vedy a výskumu:
-

prírodné vedy
technické vedy
lekárske vedy

-

pôdohospodárske vedy
spoločenské vedy
humanitné vedy

2011
Výzva k predkladaniu nominácií v 3. grantovom kole bola zverejnená 2. mája 2011, uzávierka
prijímania nominácií školiteľmi bola 1. júla 2011, uzávierka prijímania projektov nominovaných
doktorandov bola 30. septembra 2011.
•
•
•

celková výška alokácie pre program bola 30.000 €
výška individuálneho grantu pre jedného doktoranda bola 5.000 €
školitelia podporených doktorandov dostali odmenu v sume 330 €
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OPERAČNÉ AKTIVITY V ROKU 2011
10 rokov Nadácie Intenda
Publikácia
K výročiu sme sa rozhodli priblížiť 10-ročnú činnosť nadácie
v podobe publikácie, ktorá mapuje hlavnú nadačnú činnosť
priamo súvisiacu s poskytovaním finančnej a inej podpory
mladým ľuďom prostredníctvom programov a ich grantovej
a operačnej línie.
Aktivity nadácie sú zaznamenané ako míľniky — hlavné
udalosti, medzníky vo vývoji nadácie, prípadne sú vyznačené
formou kót znázorňujúcich ostatné udalosti zo života nadácie,
ktoré približuje publikácia. Udalosti sú radené v časovej
súslednosti. Súčasťou publikácie je film približujúci rozmanité
aktivity podporené nadáciou očami ich aktérov.

Desať rokov na ceste k dobrej spoločnosti – film
Krátky film približuje rozmanité aktivity podporené nadáciou
očami ich aktérov, ktorí, či už spontánne, angažovane,
kreatívne, alebo sofistikovane, prispievajú k postupnému
prerodu slovenskej spoločnosti na DOBRÚ SPOLOČNOSŤ. Pod
takýmto pojmom si predstavujeme spoločnosť, ktorá je
otvorená a prajná voči rozmanitosti, angažovaná vo vzťahu
k svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti, solidárna voči
tým, ktorí sa ocitli na okraji a oceňujúca tých, ktorí jej
prinášajú nové poznanie.
Film vznikol pri príležitosti desiatich rokov existencie nadácie
a je súčasťou publikácie „desať rokov Nadácie Intenda“.
http://vimeo.com/38907106

Ďakujeme účinkujúcim - symbolickým reprezentantom všetkých aktérov občianskej spoločnosti prispievajúcich
k jej rozvoju, ďalej Andrei Gajdošovej a Ivanovi Ježíkovi z neziskovej organizácie Voices za spoluprácu na jeho
realizácii a napokon Petrovi Važanovi a Martinovi Králikovi, ktorí ideu filmu zhmotnili do finálnej podoby.
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Podujatie v MMC
10. narodeniny sme oslávili tak, ako sa patrí - poriadnou žúrkou v
podobe multižánrového podujatia, v klube MMC na Karpatskej v
Bratislave, ktorého súčasťou bolo:
• premietanie krátkeho filmu
• koncert Plastic Swans
• Pecha Kucha Night special
• koncert kapely Puding pani Elvisovej
• DJ Vili:am
• VJ Martina Piterka z Kufrik Brothers
Podujatím sprevádzali Andy Gajdošová a Ivan Ježík z Voices.
Viac informácií a fotky na:
http://www.intenda.sk/10-vyrocie-nadacie-v-obrazoch

Podporujeme individuality – verejná prezentácia finalistov
Dňa 14. decembra 2011 sa uskutočnila slávnostná
prezentácia finalistov v programe Nadácie Intenda
Podporujeme individuality. Hlavným zámerom
programu je propagácia a posilnenie pozícií mladej
vedy
a výskumu
v slovenskej
spoločnosti
prostredníctvom podpory najlepších interných
doktorandov, ktorí sa v období výzvy zameriavajú
v poslednom ročníku štúdia na dokončenie svojej
dizertačnej práce. Cieľom je finančne podporiť po
jednom najelitnejšom doktorandovi zo všetkých
šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.

Na základe súčtu bodového hodnotenia dvoch kôl posudzovania a po vypočutí finálových prezentácií
rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre najlepších. Individuálny grant
pre rok 2011 v sume 5.000 EUR, spomedzi 50-ich pôvodne nominovaných, získali tri doktorandky a traja
doktorandi.
Držiteľmi individuálneho grantu v roku 2011 sú:
• Mgr. Lucia Valentínová (školiteľka: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.) v oblasti prírodných vied
• Ing. Boris Hudec (školiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc.) v oblasti technických vied
• Mgr. Emília Janecová (školiteľ: doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.) v oblasti humanitných vied
• MUDr. Jana Petríková (školiteľka: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.) v oblasti lekárskych vied
• Ing. Tomáš Virdzek (školiteľka: doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) v oblasti spoločenských vied
• Mgr. Peter Gál (školiteľ: prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.) v oblasti pôdohospodárskych vied
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Všetci nominovaní boli hodnotení na základe vopred stanovených kritérií v dvoch kolách. V prvom kole ich
predložené projekty hodnotilo šesť subkomisií zostavených zo školiteľov nominovaných doktorandov,
následne v dvoch etapách druhého kola hodnotila hlavná komisia, pričom body sa sčítavali.
Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2011 boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - prorektor pre
medzinárodné vzťahy na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, profesor na Ústave pre výskum
srdca SAV a na LF UK v Bratislave; prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. pôsobiaca na Ústave informatiky a
softvérového inžinierstva, Fakulty informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave; prof. RNDr. René
Matlovič, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV;
doc. Martin Kanovský, PhD. pôsobiaci na Ústave sociálnej antropológie, Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK v Bratislave a Ing. Jaroslav Juriga - riaditeľ odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych
záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Správnej rady Nadácie Intenda.
Súčasťou ocenenia od Nadácie Intenda je členstvo v Klube individualít, ktorého členmi sa stávajú všetci
finalisti programu. Ceníme si ich ochotu pracovať na sebe, na rozvoji vlastného poznania. Títo mladí ľudia
reprezentujú excelentný potenciál slovenskej vedy. Hodnotiaca komisia programu vysoko oceňovala kvalitu
ich projektov a finálových prezentácií.

Členmi klubu sa stávajú tiež:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Dominika Mániková (školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.)
Mgr. Alexandra Hudecová (školiteľka: prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.)
Ing. Lenka Krulikovská (školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.)
PhDr. Andrea Goótšová (školiteľ: doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.)
Mgr. Martin Boszorád (školiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.)
MVDr. Zuzana Šteffeková (školiteľka: doc. Ing. Mária Mareková, CSc.)
Ing. Jana Butková (školiteľka: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.)
Mgr. Veronika Pizano (školiteľka: doc. Ing. Alena Kusá, PhD.)
Ing. Zuzana Barboráková (školiteľka: doc. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

V procese rozvoja poznania mladých vedcov si veľmi ceníme úlohu školiteľov a školiteliek, preto aj im patrí
naše uznanie. Nadácia Intenda ocenila školiteľov podporených doktorandov sumou spolu 1980,00 EUR.
Program Podporujeme individuality je financovaný z prostriedkov Nadácie Intenda.
Ďakujeme Ústavu experimentálnej onkológie SAV za podporu formou poskytnutia konferenčných priestorov.
Ďakujeme Ferdinandovi Tisovičovi zo SAV za fotografie z podujatia.
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4. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým
nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Prehľad poskytnutých grantov v roku 2011
V roku 2011 poskytla Nadácia Intenda na verejnoprospešný účel sumu 185 225,50 EUR.

Poskytnuté granty v roku 2011*
program Oživujeme verejný priestor / 3. grantové kolo
program Rozvíjame občiansku identitu / 3. grantové kolo
program Ďalej znižujeme prahy / 2. grantové kolo
program Podporujeme individuality / 2. grantové kolo
Spolu

suma (EUR)
26 245,50
65 000,00
62 000,00
31 980,00
185 225,50

* objem zazmluvnených grantov

Program Oživujeme verejný priestor
V treťom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 28 subjektov v objeme 26 245,50 EUR na podporu
projektov v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania externého verejného
priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa budú realizovať v mestách, obciach aj vo
virtuálnom priestore.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Oživujeme verejný priestor, 3. GK
č.

miesto

meno subjektu

názov projektu

Suma/EUR

1
Banská
Bystrica

Záhrada - centrum
nezávislej kultúry,
n.o.

Oživujeme záhradu

1000,00

Košariská

Ing. Lucia Plačková

Košarišská
jedenástka

985,00

Bratislava

Róbert Straka

Tvoja čajová
záhrada

1000,00

2

3

spôsob použitia finančných
prostriedkov
Vytvorenie kultúrneho centra,
ktoré poskytuje možnosti
realizácie tvorby mladej
generácii umelcov a interpretov,
ich sebarealizáciu a prezentáciu
ich umeleckého prejavu
a potenciálu.
Socializácia, integrácia mladých
ľudí do spoločnosti, ale najmä
upevňovanie inter personálnych vzťahov medzi
nimi prostredníctvom
pohybových aktivít.
Otvorenie letnej čajovne v
mestskej záhrade, poskytovať
návštevníkom záhrady vhodné
miesto na oddych, kultúrne
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4
Žilina

Students Leaders,
o.z.

River surfing v
Žiline

1000,00

Rimavská
Sobota

Občianske
združenie
OXYMORON

Na skejte po celý
rok

1000,00

Bratislava

Mgr. Matúš
Ferenčík

RandezJam 2011 Bakiho memoriál

997,50

Prešov

Nový film

OPEN MIC PREŠOV

980,00

Nitra

Daniel Dida

Bunka-miesto pre
súčasnú kultúru

1000,00

Bratislava

oz punkt

dizajnvíkend 2011

999,00

SR

Verejný podstavec

Verejný podstavec
Mobil

800,00

Bratislava

Zaostri, občianske
združenie

Off-line - Kultúra
naživo

1000,00

5

6

7

8

9

10

11

vyžitie, nekomerčné a
alternatívne občerstvenie so
zreteľom na jeho zdravotný
prospech.
Projekt sa nerealizoval,
organizácia vrátila poskytnutú 1.
splátku grantu.
Vytvorenie atraktívneho krytého
skateparku s kvalitným
povrchom a kvalitnými,
profesionálne vyhotovenými
prekážkami podľa predstáv a
potrieb mladých ľudí venujúcich
sa adrenalínovým športom.
Realizácia športovo kultúrneho
podujatia primárne zameraného
na graffiti, breakdance,
streetball, djing, a adrenalínové
športy pre mladých ľudí vo veku
od 10 - 30 rokov.
Spontánne vystúpenia mladých
a začínajúcich hudobníkov,
pesničkárov, básnikov
a spisovateľov a ich konfrontácia
so skúsenými interpretmi
v daných žánroch s pokusom
vytvoriť stálu scénu pre
pôvodnú tvorbu v menšinových
žánroch v regióne.
Vytvorenie platformy určenej na
prezentáciu súčasného umenia,
otvorený priestor pre
realizovanie rôznych kultúrnych
aktivít , workshopov, stretnutí a
diskusií.
Aktivity festivalu reflektujúceho
aktuálne dianie na lokálnej
dizajnérskej scéne a zároveň
oživujúceho verejný priestor
mesta ako dočasné intenzívne
laboratórium a zároveň výstavný
priestor - priestor pre diskusie,
prednášky a i.
Vytvorenie mobilnej výstavnej
platformy z prívesného vozíka
pre osobný automobil
umožňujúcej vystavovanie na
netradičných miestach,
prezentáciu mladého umenia
mimo tradičných galérií a tiež
rýchlu reakciu na rôzne
spoločenské výzvy.
Stretnutie mladých umelcov
v oblasti súčasného umenia,
street artu a nových podôb
kultúrneho rozmeru, ktorí v deň

16

NADÁCIA INTENDA
Výročná správa za rok 2011

12

Banská
Štiavnica

Štokovec, priestor
pre kultúru

Piknik na Stanici

1000,00

Žilina

ANČA

Sloboda maľbe!

1000,00

Rožňava

GEMERFILM

Kočovný
kinematograf

1000,00

Banská
Bystrica

ARTTODAY

Urban Style

1000,00

Košice

HRANA - inštitút
rozvoja občianskej
spoločnosti

1000,00

Hrušov

Anna Brlošová

M.A.F.I.N.
Miesto pre
každého

13

14

15

16

17

980,00

akcie odprezentovali svoje
umenie pred divákmi. Výstava
umeleckých diel, živá
performance v téme graffiti,
súčasného tanca a hudobnej
produkcie.
Víkendový happening obsadenia
a oživenia verejného priestoru
vlakovej stanice – otvorená
kultúrna platforma Banská St
a nica, pozostávajúci zo série
koncertov, detských dielní,
grafickej pohľadnicovej dielne,
prezentácie a diskusie nad
hodnotou verejného priestoru a
možnej občianskej participácie
pri jeho premenách.
Workshop zameraný na
prepojenie klasickej maľby na
plátno a animácie, pohybuje sa
na hranici intermediálnosti.
Maľba ako statický druh umenia
týmto nadobúda nový rozmer,
posúva hranice vnímania seba
samotnej a mení sa tak aj
spôsob jej výpovede.
Letné premietanie filmov
klubového charakteru v areáli
Hvezdárne s cieľom ponúknuť
alternatívu využitia voľného
času v období prázdnin,
nahrádza absenciu miestneho
kina a rozširuje tak ponuku
kultúrneho vyžitia pre
obyvateľov Rožňavy.
Streetart a graffiti podujatie s
ústrednou témou vizuálnej
premeny sídlisk, ktorá sa v
súčasnej dobe deje všade na
Slovensku. Sídlisko Sásová je
organizátormi v spolupráci s
miestnou samosprávou
poskytnutá umelcom na
výtvarné intervencie.
Vytvorenie príležitosti pre
mladých ľudí
z východoslovenského regiónu
tvorivo sa prezentovať, aktívne
reagovať a interagovať s tým, čo
je pre nich „iné“. Jeho hlavnú
zložku predstavuje súťaž
audiovizuálnej tvorby,
fotografická súťaž, workshop,
konferencia a koncerty.
Úprava a skultúrnenie priestoru
v okolí požiarnej zbrojnice a
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18

Považská
Bystrica

Pblog

Medzi mestom a
mostom realizácia konceptu
č.1

Zvolen

Združenie Slatinka

Prechod alejou

980,00

Trenčín

Združenie mladých
Európanov

Viac pohybu,
menej TV

940,00

Poprad

Mgr. Rastislav
Mačura

MFF Poprad - Malé
filmové formy
Poprad

976,00

Stupava

Stupavský
okrášľovací spolok

Landart party

1000,00

Prešov

Cirkus 49

POCITY

750,00

1000,00

19

20

21

22

23

neďalekého tradičného domu s
kamennou pecou na miesto,
ktoré by mohli využívať mladí
ľudia na organizovanie
spoločných stretnutí, aktivít pre
ostatných obyvateľov obce a
návštevníkov.
Navrhnutie možného riešenia
priestoru pod diaľničnou
estakádou, ktorý sa práve
utvára, zapojenie odborníkov
ako aj širokej verejnosti a
vyprovokovanie verejnej
diskusie na tému reakcie mesta
na nedávny radikálny zásah do
jeho štruktúry.
Sprístupnenie a oživenie doteraz
prakticky nevyužívanej časti
mestského parku Lanice vo
Zvolene. Zapojenie mladých
ľudí, ktorí v rámci workshopov
vytvárajú s tesárom originálnych
drevených strážcov aleje, ale aj
navrhujú prvky, ktoré potom
dobrovoľníci osadia v parku.
Vytvorenie bežeckej dráhy na
hrádzi v rekreačnej krajinnej
oblasti lužných lesov
s chránenými vzácnymi
biotopmi za účelom zlepšenia
súčasných podmienok a situácie
pre využitie aktívnej formy
života mladých.
Prostredníctvom krátkych
videosekvencií a fotografií
nasnímaných mobilnými
telefónmi sa vytvorila filmová
skladačka, ktorá približuje ľudí
a krajinu mesta Poprad a jeho
blízkeho okolia občanom mesta,
ale aj jeho návštevníkom.
Tvorba vízie zanedbaného
verejného priestoru v Stupave a
realizácia workshopu
súvisiaceho s potrebami jej
napĺňania. V celkovej dlhodobej
iniciatíve ide o vytvorenie
miesta – prírodného
komunitného centra v srdci
Stupavy, ktoré bude slúžiť
verejnosti, najmä deťom,
mladým a rodinám.
Zaktivizovanie kreatívnej
skupiny mladých ľudí, ktorá pod
vedením profesionálov v oblasti
street art vytvorila multižánrové
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24

OZ Mulica

Cyklistika je môj
životný štýl

1000,00

Bratislava

Photoport

Sprístupnenie a
rekultivácia..Centra
vizuálneho umenia

944,00

Bratislava

Engerau Street
Soccer League
(ESSL)

Petržalská pouličná
futbalová liga ESSL

314,00

Košice

Street Art
Communication o.z.

Street Art
Communication
2011

600,00

Mladiinfo Slovensko

Mladiinfo informujme a
inšpirujme sa
navzájom

1000,00

Žilina

25

26

27

28
Bratislava

scénicko-divadelné predstavenie
založené na kombinácii
tanečného a výtvarného prejavu
a uskutočnila celodenný
„Graffity event worshop“.
Realizácia festivalu alternatívy
k motorom - Týždeň mobility
zameraný na cyklistiku ako
životný štýl. Propagáciou
cyklistiky ako elegantného
a krásneho štýlu dopravy a
života ju autori priblížili ďalším
ľuďom.
Rekultivácia záhrady patriacej
k Centru vizuálneho umenia,
ktorá slúži verejnosti a hlavne
mladým profesionálnym
výtvarníkom. Poskytuje nielen
priestor pre vystavovanie,
workshopy, vytváranie diel
v ateliéri a tmavej komore, ale
sprístupňuje aj svoje exteriéry.
Organizovanie futbalovej ligy
pre mladých ľudí v Petržalke,
kde je táto liga jedinou, ktorá
poskytuje mladým ľuďom
možnosť tráviť svoj voľný čas
hraním futbalu na amatérskej,
no zároveň súťažnej úrovni.
Realizácia medzinárodného
Street-art / Graffiti festivalu v
Košiciach. Súčasťou festivalu sú
sprievodné akcie: workshopy,
prednášky, premietanie filmov,
diskusie o umení a street-arte,
hudobné produkcie, stánky
prezentujúce tvorbu.
Vytvorenie vhodného prostredia
pre stretnutia a dobrovoľnícku
činnosť študentov v ich voľnom
čase vo vysokoškolskom
mestečku v Mlynskej doline
v Bratislave.

Program Rozvíjame občiansku identitu
V treťom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 12 organizácií v celkovom objeme 65 000 EUR na
aktivity podporujúce najmä aktívnu účasť mladých ľudí na spravovaní komunity a na akceptáciu kultúrnej a
sociálnej rôznorodosti.
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Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Rozvíjame občiansku identitu, 3. GK
č.

miesto

meno subjektu

názov projektu

Suma/EU
R

spôsob použitia
finančných prostriedkov

Bernolákovo

Občianske
združenie K VECI

"Tagovaním zmenu
nedosiahneš - buď aktívny
na tvorbe vecí verejných"

2000,00

Bratislava,
Trenčín

Nezisková
organizácia Voices

Brandcamp 2011 - jesenná
škola o značke

6000,00

Bratislava,
Ružomberok

Utopia

Vytváranie participatívnych
komunít a mechanizmov
participatívneho
rozhodovania ako forma
aktivizácie mladých ľudí

6415,00

Bratislava /
mestá SR

C.A.R.D.O.

Rozvoj dobrovoľníctva na
národnej aj miestnej úrovni

7000,00

Zorganizovanie „Grafity
jamu I., II.“ pre mladých
vo veku 14 - 18 rokov,
ktorí sa venujú
„tagovaniu“ a tvorbe
grafity v obci, za účelom
vzbudenia aktívneho
záujmu mladých ľudí
o zlepšenie vzhľadu
obce a ich zapojenia do
občianskeho života.
Posilnenie
profesionálnych kapacít
organizácií pracujúcich s
mladými ľuďmi v oblasti
aktívneho občianstva
prostredníctvom
víkendového workshopu
zameraného na
budovanie značky
organizácie pre dvadsať
detských
a mládežníckych
organizácií.
Vytvorenie podmienok
pre participáciu mladých
ľudí na správe
„Vysokoškolského mesta
Ľ. Štúra v Mlynskej
doline“ a v samospráve
mesta Ružomberok;
vyškolenie
multiplikátorov, ktorí
budú odovzdávať a šíriť
získané know-how ďalej.
Podpora dobrovoľníctva
na národnej, regionálnej,
ale aj lokálnej úrovni
prostredníctvom aktivít
občianskeho združenia Dni dobrovoľníctva 2011,
oceňovanie Bratislavskí
dobrovoľníci roka,
dokončenie výskumu o
dobrovoľníctve a i.

5204,00

Aktivizácia mladých ľudí
pri riešení každodenných
problémov s ekológiou
v meste a občianskym
spolunažívaním.

1

2

3

4

5
Žilina

Preles, o.z.

Príručka aktívneho Žilinčana
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6

Nitra / Zaježová

Nitrianska
komunitná nadácia

Mladí nitrianski filantropi
menia svet a robia ho
lepším

6000,00

mestá SR

Človek v ohrození,
o.z.

Nové
médiá
komunitu

6992,00

Žilina

Truc sphérique

MEMORY
KONTROL
MEČIARIZMUS

Zvolen

Združenie Slatinka

Cykloduch

7

menia

8

/
7000,00

9

5549,00

Výstupom projektu je
tlačená príručka
aktívneho Žilinčana
s presnými odpoveďami
na konkrétne problémy,
s kontaktmi na
organizácie, úrady
a všetky relevantné
inštitúcie.
Realizácia neformálneho
vzdelávania skupiny
mladých nitrianskych
filantropov a ich
rovesníkov, úspešných
realizátorov
podporených projektov,
formou
školení, zlepšenie ich
vedomostí a zručností
v oblasti občianskej
participácie, PR, tímovej
práce, fundraisingu ako
aj fungovania MVO
sektora.
Vytvorenie desiatich
regionálnych „watchdog“
skupín stredoškolských
študentov. Každá
skupina vo vlastnej
komunite identifikuje
problém, ktorý sa týka
jednej z nasledujúcich
oblastí: diskriminácia
menšín; korupcia;
transparentnosť
a porušovanie ľudských
práv.
Multižánrový festival ako
interdisciplinárna
iniciatíva prepájajúca
rôzne formy reflexie
súčasných československých dejín
(diskusie, výskum,
divadlo, vizuálne
umenie, filmy, výstava,
happeningy a inštalácie).
Mladí ľudia po vyškolení
a získaní dobrých
skúseností z iných
komunít urobili niekoľko
prieskumov o používaní
áut na cestu do škôl a
spolu s deťmi zmapovali
bezpečné cesty do škôl,
pripravili propagačné
verejné podujatie,
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10

Bratislava

"punkt"

M_P_BA 2011

4540,00

Kokošovce

Slovenská debatná
asociácia

Školenie na aktivizáciu a
artikuláciu záujmov
mládežníckych parlamentov

2780,00

Bratislava,
Trnava, Banská
Bystrica, Košice

Ľudia proti rasizmu

My - ty o menšinách

5520,00

11

12

ktorým upozornili na
problém širokú
komunitu.
Zmapovanie a
zviditeľňovanie
obľúbených miest
Bratislavčanov
prostredníctvom
interaktívnej výmeny ich
„insiderských“
skúseností, ktorá formou
mapy zaznamenáva
najmä tipy obyvateľov
pre obyvateľov, ale
s informačným
potenciálom aj pre
návštevníkov Bratislavy,
ktorí hľadajú skutočnú
podobu mesta a nie tú
deformovanú
v klasických turistických
sprievodcoch.
Zorganizovanie
seminárov pre členov
mládežníckych
parlamentov a obecných
rád mládeže, ktoré
neformálnou metódou
pomáhajú organizáciám
v hľadaní tém
a nastoľovaní agendy, s
ktorou by mohli ďalej
participovať na živote
mesta alebo obce.
Projekt sa cielením na
vysokoškolských
študentov - edukáciou vo
forme komplexnej
publikácie o posunoch
krajnepravicovej scény a
vo forme interaktívnych
vzdelávacích diskusií snaží ozrejmovať
najčastejšie mýty a
stereotypy o menšinách
vo svetle faktov.

Program Ďalej znižujeme prahy
V druhom grantovom kole programu bolo zazmluvnených 14 organizácií v celkovom objeme 62 000 EUR na
podporu organizácií, ktoré v rámci svojich aktivít uplatňujú nízkoprahový prístup ako základný princíp a
spôsob práce s deťmi a mladými ľuďmi. Jedna organizácia z 15. navrhnutých na podporu, z dôvodu jej zániku,
nepodpísala zmluvu o pridelení grantu.
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Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Ďalej znižujeme prahy, 2. GK
č.

miesto

meno subjektu

názov projektu

Suma/EU
R

1

Nitra

Združenie STORM

DVA v JEDNOM

5500,00

Ideme k vám

5945,00

Street fun

4800,00

Bezpečné prostredie pre
deti a mládež II.

4400,00

2

Revúca

YMCA na
Slovensku - MZ
YMCA Revúca

3

Bratislava

Mládež ulice

4

Cinobaňa

IN Network
Slovakia, n.o.

Bratislava

KASPIAN

Ten správny čas

5280,00

Bratislava

OZ Ichtys

Streetwork - Stále sme v
uliciach

4500,00

Mapovaním potrieb bližšie
ku komunite užívateľov a
užívateliek drog

2500,00

5

6

7

Banská Bystrica

OZ Centrum
dobrovoľníctva

spôsob použitia
finančných prostriedkov
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky
na
inštitucionálne
zabezpečenie
činností
klubu
–
mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky
na
inštitucionálne
zabezpečenie
činností
klubu
–
mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
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8

Bratislava

Detský fond
Slovenskej
republiky

MIXklub - nízkoprahové
centrum pre deti a mládež

2000,00

Nové veci sa učíme všetci

5800,00

9

Bratislava

Ulita

10

Bratislava

OZ Križovatka 24h.

Priestor

2500,00

Roškovce...

Člověk v tísni, o.p.s.
- pobočka Slovensko

Ideme ďalej!

6970,00

Košice

Občianske
združenie Pomocná
ruka

Čistá ihla

6150,00

2965,00

2690,00

11

12

13
Turňa nad
Bodvou

Rómska slza, o.z.

Zriadenie nízkoprahového
komunitného centra
"Slniečko"

Spišská Belá

Expression, o.z.

Učíme sa chodiť

14

Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
Výdavky na
inštitucionálne
zabezpečenie činností
klubu – mzdy
zamestnancom, školenia,
workshopy, mapovanie,
organizačné výdavky a i.
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Program Podporujeme individuality
Nadácia INTENDA podporila v roku 2011 v rámci programu „Podporujeme individuality“ 6 doktorandov
a ich školiteľov celkovou sumou 31 980 EUR.
Prehľad podporených projektov v rámci grantového programu Podporujeme individuality, 2. GK
č.

miesto

1

meno subjektu

Bratislava

Ing. Marcela
Lauková

Košice

Ing. Peter Tatarko

2

3
Košice

MUDr. Tomáš
Toporcer

4
Bratislava

Mgr. Peter Švík

5

názov práce

Ovplyvnenie angiogenézy
aplikáciou alternatívnej
génovej terapie
Personalizované
prieskumné vyhľadávanie
pomocou faziet v priestore
webu so sémantikou
Systémový zápal a
oxidatívny stres v
patogenéze systémových
komplikácií chronickej
obštrukčnej choroby pľúc
Otázky transmisie
nadprirodzených predstáv v
rurálnom prostredí. Šírenie
narácií o nadprirodzených
agentoch
Milan Rastislav Štefánik –
biografická esej
Epizootologické a
imunologické aspekty
neosporózy a prenos jej
pôvodcu

Suma/EUR

5 000,00

realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda
5 000,00
realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda
5 000,00

Mgr. Lucia Najšlová

Nitra

Ing. Vladimíra
Kňazovická

Bratislava

RNDr. Richard
Kvetňanský, DrSc.

330,00

Košice

prof. RNDr. Ján
Dusza, DrSc.

330,00

Košice

prof. MUDr. Jozef
Radoňak, CSc

330,00

Bratislava

PhDr. Slavomír
Michálek, DrSc

330,00

Bratislava

doc. Mgr. Martin
Kanovský, PhD.

330,00

Nitra

doc. Ing. Miroslava
Kačániová, PhD.

330,00

7

8

9

10

11

12

realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda
realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda

5 000,00

Bratislava
6

spôsob použitia finančných
prostriedkov

5 000,00

realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda
realizácia dizertačnej práce
a s tým spojené výdavky /
životné náklady doktoranda

5 000,00
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
grant pridelený školiteľovi
podporeného doktoranda
ako odmena
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Spolupráca s Nadáciou Penta
V roku 2011 podporila Nadácia Intenda nadačné aktivity Nadácie Penta sumou 97 000 €, predstavujúcich časť
prostriedkov získaných z asignácie 2% podielu dane za rok 2010. Prostriedky boli použité v súlade s
verejnoprospešným účelom na podporu vzájomne blízkych a súvisiacich aktivít a to najmä na podporu
vzdelávania, podporu vedy a výskumu, podporu, ochranu a tvorbu životného prostredia, reprezentovaných
nasledovnými projektmi:

Vízia 2025
-

projekt určený študentom prezenčného štúdia a interným doktorandom všetkých univerzít
a vysokých škôl v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľsku s cieľom vytvoriť priestor pre vznik
a prezentáciu tvorivých a originálnych pohľadov na zadané témy.

VentureFund
-

podpora študentov s perspektívnymi podnikateľskými nápadmi prinášajúcimi úžitok širšiemu
spoločenstvu.

Ďalšie projekty
-

projekty na podporu vzdelávania verejnosti v ekonomických vedách (vzdelávanie mladých ľudí vo
forme prednášok svetových ekonómov „CEQLS“,
vzdelávanie detí a mládeže,
rozvoj podnikateľskej gramotnosti a právneho vedomia spoločnosti.

5. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadačný fond Telekom, založený v roku 2007
spoločnosťou Slovak Telekom v spolupráci s Nadáciou
Intenda, napĺňal aj v roku 2011 svoju víziu „Otvárať svet
informácií pre všetkých“ prostredníctvom pomoci pri
sprístupňovaní dôležitých informácií pre všetkých bez
ohľadu na ich zdravotný stav, vek, sociálne postavenie
alebo iné znevýhodnenie a pokračoval i v podpore
súčasného
slovenského
umenia
a zavádzaní
inovatívnych foriem výučby do vzdelávacieho procesu.
Opierajúc sa o hodnoty fondu – starostlivosť, inovatívnosť a otvorenosť – prerozdelil v roku 2011 Nadačný
fond Telekom pri Nadácii Intenda v troch grantových programoch a jednej grantovej schéme medzi 48
projektov a 1 žiadosť jednotlivca sumu 170 300 €.
O podpore rozhodoval Programový výbor fondu zložený z troch zástupcov spoločnosti Slovak Telekom
a dvoch zástupcov Nadácie Intenda na základe návrhu nezávislých hodnotiacich komisií, ktoré zámery
odborne posudzovali podľa zverejnených kritérií.
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V rámci trinásteho grantového kola NF T Podpora súčasného umenia
bolo podporených 14 projektov v celkovej sume 60 000 €, ktoré
prispeli k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom
vzniku pôvodných umeleckých diel sprístupňujúcich svojou umeleckou
originalitou a invenciou súčasnú slovenskú umeleckú tvorbu v
miestnom aj nadnárodnom kontexte.

Ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, ale aj ako
„most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa mladých ľudí s
telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich v
sociálnej izolácii a sociálne znevýhodnených ľudí s bežnou populáciou
slúžili informačno-komunikačné technológie v štrnástom grantovom kole
NF T Podpora znevýhodnených skupín, v ktorom bola medzi 17
podporených projektov prerozdelená celková suma 60 000 €.

Zvýšenie úrovne vzdelanosti žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja
čitateľskej gramotnosti a vytvárania schopnosti kritického myslenia
prinieslo do vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných
školách 13 projektov podporených celkovou sumou 40 000 € v rámci
pätnásteho grantového kola NF T Podpora inovácií vo vzdelávaní.

Prostredníctvom otvorenej finančnej schémy Ad Hoc podpora rozdelil Nadačný fond Telekom pri Nadácii
Intenda celkovú sumu 10 300 € aj medzi 5 žiadostí, ktoré boli inovatívne, ale svojím zameraním nespadali do
žiadneho programu, resp. špecifických výziev NF T v danom roku, resp. projekty zamerané na pružné riešenie
problémov v nepredvídaných situáciách.

NF T - Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2011
GRANTOVÉ PROGRAMY A SCHÉMY V ROKU 2011

Poskytnuté granty v roku 2011*
13. grantové kolo („Podpora súčasného umenia“)
14. grantové kolo („Podpora znevýhodnených skupín“)
15. grantové kolo („Podpora inovácií vo vzdelávaní“)
Otvorená finančná schéma („Ad Hoc podpora“)

suma (EUR)
60 000,00
60 000,00
40 000,00
10 300,00

Spolu

170 300,00

* objem zazmluvnených grantov
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13. GK - Podpora súčasného umenia
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podpora súčasného umenia
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

BA

Verejný podstavec

Bod 0

4 000,00

2

BA

Sirota Vladimír, Mgr. art.

7b

2 500,00

3

BA

Bartoš Juraj

Dokument doby

3 000,00

4

BA

Asociácia súčasného tanca

VŠETKO, ČO MÁM RADA

6 000,00

5

BA

elledanse

„Svet vnútri našej kože /
The universe within our
skin“

4 000,00

6

BA

P.A.T.

ILUMINÁRIUM (kabinet
kurióznych úkazov)

4 000,00

7

BA

Staňová Katarína

V tichu kameňa vánok Cantico delle Creature

5 000,00

Spôsob použitia
finančných prostriedkov
Vytvoriť ucelenú
koncepciu ako
alternatívny názor voči
doterajšiemu riešeniu či
neriešeniu verejného
prostredia neziskovými
subjektmi, zastupiteľským
či dokonca parlamentným
aktivitám na najvyššej
úrovni.
Vytvorenie siedmych
nových koncertných
skladieb pre špičkový
slovenský súbor súčasnej
hudby.
Zachovať vzácne
fotografie autora, ktoré sú
nezameniteľným a
jedinečným záznamom
doby a predstaviť ich
verejnosti.
Autorské javiskové dielo,
ktoré sa prostredníctvom
odpovedí rôznych umelcov
na otázku: Čo je to:
„všetko, čo mám
rád/rada“? dotkne témy
pozitívnych a negatívnych
faktorov pôsobiacich na
fungovanie umelca.
Vytvorenie celovečerného
predstavenia pôvodnej
slovenskej autorskej
tvorby - tanečnodivadelné predstavenie s
presahom do výtvarného
umenia.
Vytvoriť originálne dielo
na rozhraní divadla,
performancie a vizuálneho
umenia, ktoré by malo
prepojiť živé umenie,
humanitné a prírodné
vedy s modernými
technológiami.
Multižánrové dielo, ktoré
spája inštrumentálnu
hudbu, spev, výtvarné
umenie a animovaný film
do jedného celku tak, aby
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8

BA

S.T.O.K.A.

POKUS

4 000,00

9

SR

Kolenčík Andrej

HVIEZDA

6 000,00

10

BA

Asociácia súčasného divadla

Haydn večeria s Mozartom

4 000,00

11

SR

Lengyel Branislav, Bc.

Skanzen života (pracovný
názov)

4 000,00

12

BA

Pre súčasnú operu

„Delúzia“ (pracovný
názov)

6 000,00

13

TT

HotDock, občianske
združenie

SCULPTURISTIKA

2 500,00

14

viacer
o

punkt

„Plytký hlboký“

5 000,00

ponúkol divákovi
komplexný umelecký
zážitok.
Vytvoriť divadelnú
inscenáciu s mozaikovitou
skladbou zloženou z
rôznych výstupov, ktoré sú
inšpirované všednosťou,
banalitou, obyčajnými
ľudskými starosťami,
miestami tragickými,
inokedy komickými.
Uvedenie
dokumentárneho filmu so
zámerom vyvolať vo
verejnosti polemiku a
diskusiu o aktuálnej téme dopadoch hospodárskej
krízy na obyčajných ľudí.
Uvedenie novej slovenskej
opery, podpora pôvodnej
slovenskej tvorby,
následne propagácia
pôvodného divadelného
umenia okrem Bratislavy
aj na zájazdoch po
Slovensku a v Čechách.
Krátkometrážny
dokumentárny film
Skanzen života voľne
nadväzujúci na dokument
Labutia púť Fera Feniča z
roku 1975.
Po obrazovej aj textovej
stránke pôvodná súčasná
inscenácia, ktorá hovorí
súčasným jazykom o
súčasnosti.
Vizuálna intervencia sôch
zo 70. rokov, ktoré sa ako
doplnková architektúra
stavali v meste Trenčín.
Vytvorenie súčasnej a
experimentálnej edície
užitého umenia, ktorá
sleduje aktuálne stratégie
na priepustných
hraniciach jednotlivých
umeleckých odborov.

29

NADÁCIA INTENDA
Výročná správa za rok 2011

14. GK - Podpora znevýhodnených skupín
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podpora znevýhodnených skupín
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

BB

Domov dôchodcov, Ul.
Štúrova 838/33, Detva

"Stretneme sa na nete,
vnúčik"

2 095,00

2

BB

ZDaR, Združenie detí a
rodičov, Rimavská Píla

Pomôžme seniorom

3 680,00

3

BB

DELFÍN občianske združenie
pre duševné zdravie

Aj pre nás sú média

1 006,00

4

KE

Občianske združenie pre
ochranu a rozvoj rómskych
tradičných remesiel na
Slovensku

Ukážme sa svetu

4 600,00

5

viacer
o

DLAŇ

„AJ MY MÁME PRÁVO NA
SNY... V INŠTITÚCIÁCH NIE
JE O ČOM SNÍVAŤ...“

3 700,00

6

BA

Depaul Slovensko, n.o.

Zapájame IKT do pomoci
bezdomovcom

4 390,00

7

BA

Autistické centrum Andreas
n.o.

Počítačová klubovňa

4 730,00

2 010,00

8

BA

Ohel David

Zefektívnenie činnosti a
komunikácie klientov v
špecializovanom
sociálnom zariadení a ich
aktívnejšia participácia na
živote v spoločnosti
prostredníctvom IKT

9

BA

Partnerstvo sociálnej
inklúzie Stredného Gemera

Informačno-komunikačné
centrum Jelšava

4 500,00

10

ZA

Áno pre život n.o.

Sociálne znevýhodnení

3 300,00

Spôsob použitia
finančných prostriedkov
Zriadenie internetovej
kaviarne v domove
dôchodcov.
Zvýšiť počítačovú
gramotnosť seniorov
formou intenzívneho
kurzu základov IKT.
Zapojenie
znevýhodnených ľudí do
tvorby projektu, rozvíjanie
ich zručností pri práci s
IKT a informáciami.
Rozvoj sociálnych a
životných zručností
pracovníkov chránenej
dielne a obyvateľov obce
Roštár.
Upriamiť pozornosť
verejnosti na význam
deinštitucionalizácie pri
riešení problémov ľudí so
znevýhodnením.
Využitie IKT na
zefektívnenie a
skvalitnenie
poskytovaných služieb
bezdomovcom a
vytvorenie takých
podmienok, aby aj ľudia
bez domova mali prístup k
výhodám, ktoré IKT
poskytujú.
Rozvoj počítačových,
komunikačných a
sociálnych zručností u
klientov s poruchou
autistického spektra.
Nadviazanie a zlepšenie
spoločenských a
sociálnych kontaktov
seniorov s okolím a
reálnym životom
prostredníctvom
informačných technológií.
Zriadenie vhodných
priestorov na dlhodobú
prácu s miestnou
komunitou a vytvorenie
informačno-poradenského
centra.
Prostredníctvom
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ľudia potrebujú rovnaké
príležitosti

11

ZA

KUMAKOKRA, občianske
združenie

Pripoj sa

3 007,00

12

BB

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Ulica
SNP č.139, Žiar nad Hronom

Počítač pre všetkých

4 262,00

13

BB

Žarnovická nádej

Digitálna učebňa pre
rómske deti a ich matky

4 500,00

14

ZA

Detský domov sv. Jozefa

„Podpora
znevýhodnených skupín“

4 400,00

4 500,00

15

PO

Súkromná základná škola s
materskou školou pre
žiakov s autizmom

Zriadenie multifunkčnej
počítačovej a
terapeutickej miestnosti
pre deti a mladých ľudí s
autizmom

16

BA

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých Sibírka

POCIT-MYŠLIENKA-HLAS

1 920,00

17

NR

KOMUNIKUJME SPOLU n.o.

Konečne ruka s rukou,
alebo motorika s
komunikáciou

3 400,00

vzdelávania zvýšiť šance
na trhu práce pre osamelé
ženy / matky s deťmi v
zariadení núdzového
bývania.
Sociálny a osobný rozvoj
mladých ľudí
prostredníctvom
pravidelných stretnutí
skupiny s lektormi z
oblasti IKT, arteterapie,
tvorivej dramatiky a
sociálnej práce.
Zriadenie internetovej
miestnosti v objekte DD a
DSS v Žiari nad Hronom.
Kurzy práce s IKT pre
Rómov a vytvorenie web
stránky organizácie.
Zlepšiť a skvalitniť život
detí a mladých dospelých
v detskom domove
prostredníctvom
sprístupnenia informácií.
Využitím IKT v spojení so
špeciálnymi programami a
špeciálnymi
terapeutickými a
metodickými postupmi
zlepšiť komunikačné
schopnosti detí s
autizmom.
Umožnenie komunikácie
viacnásobne postihnutých
klientov zariadenia voči
okoliu, pochopenie ich
myšlienok, pocitov a
potrieb.
Predstaviť aj na Slovensku
trend využívania iPad,
iPod a i-Phone ako
pomôcok na uľahčenie
komunikácie ľuďom bez
funkčnej reči.
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15. GK - Podpora inovácií vo vzdelávaní
Prehľad podporených projektov v rámci programu Podpora inovácií vo vzdelávaní
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

KE

EPEUS, občianske združenie

O nás nielen pre nás:
anglický interaktívny
internetový časopis

3 200,00

2

NR

Základná škola J. Kráľa,
Mládežnícka 24, Šahy

Keď učenie baví

3 000,00

3

ZA

Základná škola Petra
Škrabáka, Ul. Martina
Hattalu 2151, Dolný Kubín

„Čítaním a písaním do
sveta minulosti, fantázie a
tvorivosti“

2 300,00

4

ZA

Základná škola Rudolfa
Dilonga, Hviezdoslavova
823/7, Trstená

Každý sme iní, no všetci
rovní

2 000,00

5

BA

Slovenská debatná asociácia

Finále Slovenskej debatnej
ligy 2011/2012

3 000,00

6

SR

Slovenské centrum pre
komunikáciu a rozvoj, n.o.

Ako čítať a písať (nielen)
noviny

3 810,00

7

BB

Základná škola, Ulica
Vajanského 2844/47,
Lučenec

Čítam, čítaš, čítame všetci
a všade

3 200,00

8

ZA

Základná škola, Martinská
20, Žilina

Raz sa stanem
spisovateľom

2 500,00

9

SR

Človek v ohrození

BLOGUJME SVETOVO

3 600,00

Spôsob použitia
finančných prostriedkov
Vytvoriť efektívne
fungujúci anglický
internetový časopis, ktorý
svojimi zaujímavými
článkami a príspevkami od
študentov osloví nielen
študentov, ale každého
návštevníka našej webovej
stránky.
Interaktívne vzdelávanie
zamerané na rozvoj
čitateľskej gramotnosti a
kľúčových kompetencií
žiaka.
Vytvoriť nenásilnou
formou podmienky pre
zvýšenie záujmu žiakov o
čítanie vhodných, veku
primeraných kníh súčasnej
detskej literatúry.
Viesť žiakov ku
kultúrnemu
sebauvedomeniu, k
vnímaniu vlastných
emocionálnych a
sociálnych väzieb na
kultúru blízkeho i
vzdialenejšieho okolia.
Podpora kritického
myslenia prostredníctvom
akademickej debaty.
Naučiť stredoškolákov,
ako kriticky vnímať a ako
objektívne podávať
informácie, vydanie
časopisu Ďalekohľad o
environmentálnej výchove
a filozofii so špeciálnou
metodickou prílohou.
Netradičným a inovačným
spôsobom naučiť žiakov
pracovať s textom ako
zdrojom informácií.
Prebudiť u žiakov lásku k
čítaniu cez spoločné
rozbory kníh, ktoré sú
venované ich vekovej
kategórii.
Rozvíjať na stredných
školách kritické myslenie
prostredníctvom diskusií o
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10

KE

Asociácia pre mládež, vedu
a techniku - AMAVET

„Čítam rád, kniha je môj
kamarát“

3 490,00

11

ZA

Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu, Komenského
215, Sučany

Študenti informačného
veku

3 000,00

12

viacer
o

Spoločnosť Slovensko –
indického priateľstva

Pomáhaj a nebojuj!

3 100,00

13

BB

Gymnázium Milana Rúfusa,
J. Kollára 2, Žiar nad
Hronom

Čítaj pozorne, argumentuj
presvedčivo, debatuj
odborne

3 800,00

aktuálnych spoločenských
témach.
Vytvoriť čitateľský klub, v
ktorom by deti nenásilnou
formou hier získavali
informácie, ako získavať
vedomosti aj s použitím
moderných technológií,
ale hlavne čítaním a
pracovaním so získanými
informáciami.
Podporiť argumentačné
schopnosti a kritické
myslenie študentov
Bilingválneho gymnázia.
Ďalšie vzdelávanie žiakov
stredných škôl s dôrazom
na rozvoj ich inovatívnych
kompetencií.
Vytvoriť v rámci
vyučovania, ale aj mimo
neho, priestor na debatu
alebo polemiku, v ktorej
by žiaci prezentovali
argumentmi podporené
názory na vopred
vymedzené témy.

Ad Hoc podpora
Prehľad podporených projektov v rámci schémy Ad Hoc:
Č.

Kraj

Názov organizácie

Názov projektu

Suma /EUR

1

BA

Združenie pre pomoc
deťom s epilepsiou a
inými neurologickými
ochoreniami

2

SR

Inštitút pre verejné
otázky

Digitálna gramotnosť na
Slovensku 2011

3 000,00

Kafún Ľuboš

Sústredenie detského
speváckeho zboru sv.
Cecilky, pri farnosti
Sedembolestnej panny
Márie

200,00

Podpora speváckeho talentu
detí v sociálne slabších
rodinách.

600,00

Vydanie publikácie,
prostredníctvom ktorej
novinári a mladí ľudia študenti spoznajú odlišný
názor na zobrazovanie Rómov
a uhol pohľadu, ktorý je
humánny, citlivý a

3

4

ZA

BA

Romano kher - Rómsky
dom

VideoEEG monitorovací
systém - vyšetrovacia
metóda u detí s
epileptickými záchvatmi

5 000,00

Spôsob použitia finančných
prostriedkov (zámer projektu)
Zlepšenie starostlivosti o deti s
epilepsiou, rozšírenie
diagnostiky a liečby (vrátane
chirurgickej, ktorá sa v SR
zatiaľ nevykonáva).
Realizácia reprezentatívneho
výskumu, ktorý umožní
zovšeobecniť získané zistenia o
digitálnej gramotnosti
populácie SR podľa základných
sociodemografických znakov.

Napíš to ešte raz – Irin oda
mek jekvar
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5

BA

Úprava bytu na
bezbariérový pre
zdravotne ťažko
postihnutého

Čavojec Ivan, JUDr.

1 500,00

demokratický a je v rozpore so
súčasnou situáciou v médiách.
Zlepšenie kvality života
zdravotne ťažko postihnutého
s podstatne obmedzenou
schopnosťou pohybu.

6. Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho
istého darcu presahovala 331, 94 €
V roku 2011 darovali Nadácii Intenda nasledujúci darcovia:
• asignácia 2% z dane z príjmov: 507 001,00 EUR

7. Ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
k 31. 12. 2011
Správa audítora o overení účtovnej závierky tvorí prílohu Výročnej správy.

8. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prehľad výnosov v členení podľa zdrojov za účtovné obdobie r. 2011 (EUR)
HLAVNÁ NEZDANENÁ
PODNIKATEĽSKÁ
DRUH VÝNOSU
ČINNOSŤ
ČINNOSŤ

SPOLU

Predaj služieb

0,00

457 685,00

457 685,00

Ostatné výnosy

97,00

286 887,00

286 984,00

Tržby z predaja hmotného majetku

0,00

476 715,00

476 715,00

Výnosy z dlhodobého
a krátkodobého finančného
majetku

0,00

43 626,00

43 626,00

Výnosy z použitia fondu

16 838,00

0,00

16 838,00

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

507 001,00

0,00

507 001,00

Dotácie

0,00

0,00

0,00

VÝNOSY SPOLU

523 936,00

1 264 913,00

1 788 849,00
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9. Celkové výdavky (náklady) Nadácie v roku 2011
Prehľad nákladov v členení podľa jednotlivých druhov činnosti za obdobie r. 2011 (EUR)
HLAVNÁ NEZDANENÁ
PODNIKATEĽSKÁ
DRUH NÁKLADU
SPOLU
ČINNOSŤ
ČINNOSŤ
Náklady

4 118,00

127 240,00

131 358,00

Ostatné služby

83 140,00

273 439,00

356 579,00

Mzdové a sociálne náklady

99 756,00

33 058,00

132 814,00

Dane a poplatky

718,00

140,00

858,00

Ostatné náklady

1 113,00

26 762,00

27 875,00

Odpisy a predaný majetok

5 659,00

315 542,00

321 201,00

Tvorba fondov *

393 650,00

0,00

393 650,00

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

136 027,00

0,00

136 027,00

Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám

37 866,00

0,00

37 866,00

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

110 909,00

0,00

110 909,00

NÁKLADY SPOLU

872 956,00

776 181,00

1 649 137,00

* referuje k Nadačnému fondu Telekom
Prehľad poskytnutých príspevkov z Nadačného fondu Telekom je uvedený v časti 5. – Prehľad o činnosti
nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov.
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10.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období

V roku 2011 nenastali v Nadácii Intenda žiadne zmeny v nadačnej listine.

11.

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 2011 predstavuje čiastku 24 708,21 € .
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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